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Tämä on kirja näkemyksestä, palvelusta ja 

pitkäjänteisyydestä. Onnistunut rakentaminen 

sisältää paljon muuta kuin teknistä toteutusta. 

Rakennustoimisto Lundén Oy:n perustajalla 

Juhani Lundénilla oli yritystä perustaessaan 

vahva näkemys kokonaisvaltaisesta palvelu- 

rakentamisesta. Tämä kuvateos kertoo näke-

myksen toteutumisesta viidellä vuosikymme- 

nellä. Samalla se kertoo Juhani Lundénin  

elämäntyöstä, rakkaudesta Turun seutuun ja 

maailman kauneimman saariston suojassa  

sijaitsevaan Iniöön.

This is a book about vision, service and 

perseverance. Successful building requires 

a great deal more than technical execution. 

When he founded his company, Juhani Lundén, 

founder of Rakennus-Lundén Oy, had a clear 

vision for comprehensive service construction. 

This illustrated work tells the story of realising 

that vision over five decades. It also presents 

the life story of Juhani Lundén and his love for 

the Turku region and Iniö, an area tucked away 

in the world’s most beautiful archipelago.



Nykyajan rakentaminen ja rakennuspro-
jektien kokonaisvaltainen johtaminen on 
hyvin toteutettuna vaativa ja monimutkai-
nen tehtävä.

Kehittynyt rakentaminen ja tuotantotek-
niikka, rakennusten korostunut elinkaa-
riajattelu sekä ympäristöasioiden huomi-
oiminen rakentamisessa, tilojen joustavat 
käyttömuutokset sekä muut elinympä-
ristömme asettamat rajoitukset vaikut-
tavat hankkeen onnistumiseen. Tänään 
toteutettujen hankkeiden on toimittava 
vuosisatoja.

Tämä on pakottanut kehittämään hank-
keen suunnittelua sekä luomaan kehitty-
neempiä ja joustavampia toteuttamismuo-
toja. Rakennustyön toteuttajan rooli on 
tulevaisuudessa yhä enemmän palvelua. 
Rakentamisessa keskitytään volyymin sijas-
ta laatuun yhä paremman elinympäristön 
luomiseksi.

Tulevaisuudessa menestyvät ne rakennus-
yritykset, jotka kykenevät tehokkaamman 
tuottamisen ohella palvelemaan asiakasta 
ennakkoluulottomin keinoin. Asiakkaat 
– tilaajat ja rakennuttajat - haluavat 
käyttöönsä rakentajan laaja-alaisen koke-
muksen ja osaamisen mukanaan tuoman 
kokonaistaloudellisuuden. Tämä ei yleensä 
tarkoita sitä, että hanke toteutetaan hal-
vimmalla mahdollisella tavalla.

Juhani Lundénin rakennusyhtiö on perus-
tettu vuonna 1973. Yrityksen vaiheisiin 

liittyy yrityskauppoja. Neljännellä vuo-
sikymmennellään yhtiö toimii nimellä 
Rakennustoimisto Lundén Oy. Yhtiö on 
toteuttanut toiminta-aikanaan merkittäviä 
rakennushankkeita lähinnä Turun talous-
alueella. Yhtiömme on kehittänyt raken-
tamiseen liittyviä johtamismenetelmiä 
palvellakseen asiakkaitaan yhä paremmin 
muuttuvissa olosuhteissa.

Toimintamme keskeisin päämäärä on ollut 
korkealuokkainen suunnittelu ja hyväta-
soinen ympäristöönsä soveltuva rakenta-
minen. Yhtiömme toimintaperiaatteisiin 
ei ole kuulunut rakentamisen volyymin 
kasvattaminen.

Päämäärän saavuttamisen edellytyksenä 
on ollut asiakkaiden, suunnittelijoiden 
sekä rakentajan yhteistyön kehittäminen 
ja perinteisen rakentaja/rakennuttaja 
vastakkaisasettelun muuttaminen siten, 
että kaikilla hankkeeseen osallistujilla 
on yhteinen pyrkimys aikaansaada niin 
toiminnallisesti kuin laadullisestikin paras 
lopputulos, joka taloudellisen lopputulok-
sen kannalta on tasapuolinen ja kaikkia 
osapuolia tyydyttävä.

Edellä esitetyn varsin vaativan päämäärän 
toteuttaminen edellyttää eri osapuolten 
keskinäistä luottamusta sekä uusien ja 
kehittyneempien urakkamuotojen luomis-
ta. Yleensä hyvin hoidettuun hankkeeseen 
ovat kaikki siihen osallistuneet tyytyväisiä 
niin toteutuksen aikana vallinneen “fiilin-
gin” kuin taloudellisen lopputuloksenkin 

kannalta. Alusta alkaen toteutettu tiivis 
yhteistyö varmistaa hankkeen aikataulun 
pysyvyyden ja kustannustietoisuuden 
säilymisen.

Yhtiömme käyttämä projektihallintajär-
jestelmä sisältää suunnittelutyön koordi-
noinnin, viranomaisprosessit, rakennustyön 
toteutuksen sekä tarvittaessa jopa kiinteis-
töhallinnon ja hoidon organisoimisen sekä 
myös kiinteistön omistamisen.

Perheyritysten toiminta on yleensä 
pitkäjänteistä - niiden ei tarvitse elää 
kvarttaalitaloudessa. Näin on Rakennustoi-
misto Lundénin kohdalla. Perheyrityksessä 
kvarttaalitalouden ajanjakso on vuosia 
jopa vuosikymmen.

Hankkeidemme toteutuksessa merkittä-
vässä roolissa ovat aina olleet yhtiöm-
me työntekijät ja projektirakentamisen 
yhteistyökumppanit. Projektityöskentely 
edellyttää kaikilta osapuolilta keskinäistä 
luottamusta, joka syntyy vuosia jatkuneen 
hyvän ja luotettavan yhteistyön tulok-
sena. Kaikkien projektiin osallistuvien on 
pyrittävä kokonaistaloudellisesti hyvään 
ja kestävään lopputulokseen. Tämä koskee 
yrityksen työntekijöitä, yhteistyökumppa-
neita, asiakkaita ja tietenkin yhtiön johtoa.

Juhani Lundén

When done right, modern-day building 
and the comprehensive management of 
construction projects are a demanding, 
complex task.

Advanced construction and production 
techniques, a lifecycle emphasis for 
buildings, taking the environment into 
consideration, flexible changes in the use 
of space and other limitations placed 
on our living environment all affect the 
success of a project. Projects completed 
today must last for centuries.

This has forced us to develop project 
planning methods and come up with 
more advanced and flexible approaches 
to execution. In the future, the role of 
the builder will increasingly involve the 
provision of services. In construction, 
volume has been replaced by quality in 
order to create increasingly better living 
environments.

Building companies which are able to 
serve their clients flexibly as well as being 
capable of more efficient production will 
achieve success in the future. Clients – end 
users and developers – want the overall 
economy offered by the builder’s wide-
ranging experience and expertise. In most 
cases, this does not mean that a project 
will be carried out at the lowest possible 
cost.

Rakennus-Lundén Oy was founded 
in 1973. Various stages in the growth 

of the company involved corporate 
acquisitions. The company has operated 
under the name Rakennustoimisto 
Lundén Oy for four decades. During its 
tenure, the company has completed 
major construction projects primarily in 
the Turku economic area. Our company 
has developed construction-related 
management methods to better serve our 
clients in constantly changing conditions.

Our main operational objective has always 
been unparalleled design and high-quality 
building adapted to the environment. 
Increasing building volume has never been 
our company’s goal.

The prerequisites for achieving our 
objective have been enhancing co-
operation between the clients, engineers 
and builder as well as changing the 
conventional juxtaposition of builder/
developer so that each party involved 
in a project shares the same goal: To 
achieve the best possible end result, both 
operationally and qualitatively. A financial 
outcome that is fairly balanced and 
beneficial to all parties.

Realising this very demanding objective 
requires mutual trust between all involved 
parties and the creation of new, more 
advanced approaches to contracting. 
In general, all participants in a well-
managed project come away feeling 
satisfied with both the general atmosphere 
of the project and the financial result. 

Engaging in close co-operation from the 
very beginning ensures that the project 
will stay on schedule and maintain cost-
consciousness.

The project management system used 
by our company includes coordinating 
planning work, official processes, carrying 
out construction work and, if necessary, 
organising property administration 
and management as well as property 
ownership.

Family-owned undertakings are usually 
long-term in nature – there is no need 
for a quarterly financial structure. This 
is the case with Rakennus-Lundén. With 
a family-owned undertaking, a single 
quarter might be as long as a decade.

Our company’s employees and 
construction project partners have always 
played a key role in the realisation of our 
projects. Project work requires mutual 
trust between all involved parties. This 
trust is based on years of seamless, 
dependable cooperation. Every party 
involved in a project must strive to 
achieve an excellent, sustainable financial 
outcome. This applies to company 
employees, partners, clients and, of 
course, company management.

Rakentamisen kulmakivet
Juhani Lundén | The cornerstones of building
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Turun sielu

Rakkaus voi syttyä roihahtaen taikka sitten 
ajan kanssa. Kaupunkiinkin voi rakastua tu-
lisesti taikka kiintyä vuosien saatossa. Tur-
kulaisista on edelleen merkittävä osa Hei-
dekenillä syntyneitä, jotka ovat kiintyneet 
kaupunkiinsa niin, että eivät täältä muualle 
lähde. Korostunut kotipaikkarakkaus on 
sekä voimavara että heikkous. Se voi estää 
näkemästä metsää puilta: kaupungin juuria 
ja sielua ei ole aina ymmärretty arvostaa 
niin, että siitä voi kertoa myös muille.

Suomen Turku on ollut vuosisatoja kaupan 
ja tapahtumien keskus, paikka, jossa ihmi-
set, tavarat ja kulttuurin uudet virtaukset 
kohtaavat. Sitähän kaupungin nimikin 
alunperin tarkoittaa. 

Turku on Suomen vanhin kaupunki ja sen 
entinen pääkaupunki. Kaupungin fyysinen 
ilme, vanha kaupunkirakenne ja Suomen 
historian keskeiset rakennukset ja raken-
teet sekä tapahtumapaikat ovat edel-
leen näkyvissä ja koettavissa. Turkua voi 

selvimmin luonnehtia miljööltään Suomen 
eurooppalaisimmaksi kaupungiksi.

Turku on löytänyt uudelleen sielunsa. 
Kaupungin halki virtaavan Aurajoen 
rannat ja sitä ympäröivät vehreät kukkulat 
muodostavat kaupungin keuhkot. Aurajoen 
rannat toimivat kaupunkilaisten ja täällä 
vierailevien kohtauspaikkana ja Aurajoki 
luo upeat puitteet erilaisten tapahtumien 
järjestämiselle.

Turkulaiset ovat oppineet ammentamaan 
kaupungin henkisistä ja fyysisistä juurista. 
Turku tarjoaa ympäri vuoden tapahtumien 
virran, jossa perinteet ovat keskeisesti 
mukana. Kaupunkiin ovat kiintyneet myös 
ne, jotka eivät Heidekenistä tiedä mitään 
eli tänne muualta muuttaneet ja etenkin 
nuoret. Myös matkailijan silmissä Turun 
maine on kasvanut kohisten.

Turun fyysisen ja henkisen ympäristön 
vaaliminen on vaativa tehtävä. Rakentami-
selle se luo jatkuvia haasteita. Kehittyvässä 
kaupungissa vanhan rakennuskannan 

palvelurakentamista 
Kokonaisvaltaista

viidellä vuosikymmenellä
Five decades of comprehensive service construction

The heart and soul of Turku

Love can strike instantly or grow slowly 
over time. Even with cities, you might fall 
passionately in love with one or develop a 
certain attachment to it as the years pass 
by. There is still a considerable number of 
Turkuans who were born at the Heideken 
maternity hospital and are so inextricably 
attached to their place that they would 
never consider leaving it. This emphatic 
love of your home is both a strength and 
weakness. It can prevent us from seeing 
the forest for the trees: a city’s roots and 
soul are not always appreciated in a way 
that can be expressed to others.

For centuries, Turku has been a centre of 
trade and activity, a place where people, 
goods and the latest cultural trends meet. 
After all, that is the original purpose of a 
city.

Turku is Finland’s oldest city and its former 
capital. The city’s physical expression 
and its old urban plan, not to mention 

the buildings, structures and sites of 
historical importance, can still be seen and 
experienced. In terms of its milieu, Turku 
could actually be characterised as one of 
Finland’s most European of cities. Turku 
has rediscovered its soul. The banks of 
the Aura River, which bisects the city, and 
the verdant hills surrounding it form the 
”lungs” of Turku. Indeed, the banks of the 
Aura River serve as a gathering place for 
citizens and visitors alike. The Aura River 
itself offers an outstanding setting for a 
wide variety of events.

The citizens of Turku have learned to draw 
from the city’s spiritual and physical well. 
Turku offers a steady stream of events the 
whole year round, where traditions are 
always front and centre. Even those who 
do not know a thing about the Heideken 
maternity hospital or who have moved 
here from other places, particularly young 
adults, form an attachment to this city. 
Turku’s reputation among tourists has also 
grown.

Aurajoen kaupunki

Turku on syntynyt joen ja meren yhty-
mäkohtaan. Vuosisatojen aikana meri 
on siirtynyt kauemmaksi. Kaupungin 
halki virtaavan Aurajoen rannat ja sitä 
ympäröivät vehreät kukkulat muodos-
tavat kaupungin keuhkot.

City of the Aura River | Turku was 
born at the nexus of a river and the 
sea. Over the centuries, the sea has 
steadily retreated. The banks of the 
Aura River, which bisects the city, and 
the verdant hills surrounding it form 
the ”lungs” of Turku.

15



1716

kunnostus ja uudet käyttötarkoitukset 
asettavat erityisvaatimuksia. Uuttakin on 
rakennettava. 

Kaupungin sisintä sielua on kuitenkin 
taiten vaalittava. Turun kaupunkirakentee-
seen ei voi suunnitella vain yksittäistä ra-
kennusta, vaan on suunniteltava miljöötä, 
sopeutettava uudisrakennus tai perus-
korjaus esimerkiksi koko kortteliin taikka 
laajempaankin ympäristöön sopivaksi. 
Maisemasuunnittelulla pitää olla korostu-
nut rooli Turussa. Haasteita ovat edelleen 
Kauppatorin kehittäminen, Kakolanmäen 
ja Aurajoen suualueen rakentamisen 
eteneminen sekä Helsingintien ympäristön 
jatkorakentamiseen liittyen Turku Science 
Parkin jatkuva kasvu ja kehitys.

Turun kasvukivut

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne-
muutoksen seurauksena Turkuun tultiin 
työhön ja opiskelemaan. Turun väkiluvun 
ennustettiin 1960-luvun lopulla kasvavan 
vuoteen 2000 mennessä nopean kasvun 
vaihtoehdossa 275 000:een. Vuoden 1975 
yleiskaavassa mitoitusperusteeksi kuitenkin 
valittiin aikaisempi hitaan kasvun vaihto-
ehto eli  222 000 asukasta. Piti rakentaa 
asuntoja ja parantaa palveluverkostoa. 
Syntyivät Turun lähiöt ja julkinen rakenta-
minen oli mittavaa. 

Turun Yliopistollisen Keskussairaalan ns. 
U-sairaalaa ja muita sairaalarakennuksia 
rakennettiin 1960-luvun lopulla. Uuden 
sairaalan naapurissa oli aloitettu myös 
toinen merkittävä rakennustyö. Suuret 
ikäluokat tulivat Turun korkeakouluihin 
opiskelemaan. Kasvavalle Turun akateemi-
sen maailman opiskelijajoukolle tarvittiin 
opiskelutilojen lisäksi asuntoja. 

Cherishing its spiritual and physical 
environment is a demanding task. It 
poses endless challenges to building. In 
a developing city, the restoration and re-
purposing of its old building stock present 
special demands. Although there is also a 
need for new construction,

the innermost soul of the city must be 
cherished with the utmost skill. Turku’s 
urban structure cannot be planned 
around individual buildings – planning 
must be focused on creating milieus, with 
new construction or renovation being 
adapted to, for example, an entire block 
or a more extensive environment. The role 
of landscape planning must be further 
emphasised in Turku. The challenges 
we face remain the same: development 
of the Market Square, construction on 
Kakolanmäki Hill and at the mouth of the 
Aura River, and additional construction 
in the area surrounding the old Helsinki 
highway, which involves the continued 
development and growth of the Turku 
Science Park.

Turku’s growing pains

One of the results of structural changes 
in Finnish society was the influx of people 
to Turku in search of education and 
work. At the end of the 1960s, Turku’s 
population was predicted to increase to 
275,000 by the year 2000, according to a 
more rapid growth rate model. However, 
a slower growth model was used as the 
basis for the 1975 zoning plan, with the 
population expected to reach 222,000 by 
2000. Residential buildings and a service 
network needed to be built. This resulted 
in the suburban areas of Turku and 
substantial public construction.

Merikaupunki Turku

Aurajoen suulla on järjestetty neljä  
kertaa suurten purjelaivojen tapahtuma 
Tall Ship´s Races. Aurajoen rannat toi-
mivat myös muiden isojen tapahtumien 
näyttämönä. Merikeskus Forum Marinum 
ja Turun vierasvenesatama kertovat Tu-
rusta merikaupunkina. Heinäkuussa 2017 
Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi Tall 
Ship´s Races tulee jälleen Turkuun. On 
arvioitu, että se on Suomen 100-vuotis-
juhlien suurin yleisötapahtuma.

Maritime Turku | The Tall Ships’ Races 
have been held four times at the mouth of 
the Aura River. The banks of the Aura River 
also serve as the stage for other major 
events. The Forum Marinum Maritime 
Centre and Turku guest harbour reflect 
Turku’s character as a maritime city. In 
July 2017, the Tall Ships’ Races will return 
to Turku in honour of Finland’s centenary 
celebrations. The races are expected to be 
the biggest public event of the Finland 100 
year.

16
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Marlin, Leiraksen ja Jalostajan teollisuus-
laitokset, Turun Sanomien Artukaisten 
painotalot, Turun yliopiston Humaniora II 
laitosrakennus jne.

Projektinjohdon lisäksi yritys ryhtyi harjoit-
tamaan myös rakennustoimintaa. 

- Kaikilla tahoilla ei välttämättä pidet-
ty hyvänä, että sama yritys sekä johti 
projekteja että rakensi. Olin tutustunut 
rakentamiseen Yhdysvalloissa, jossa tämä 
yhdistelmä oli yleinen tapa toteuttaa 
rakennushanke. Se on tänä päivänä täysin 
normaali rakennusliikkeen toimintamalli 
myös Suomessa, sanoo Juhani Lundén.

Lundénin ajatuksena oli kehittää perin-
teistä rakennuttaja ja rakentaja -vastak-
kainasettelua siten, että rakennuttajalla, 
rakentajalla ja sunnittelijoilla on yhteinen 
pyrkimys kokonaistaloudellisesti parhaan 
lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Yritys ryhtyi jo 1970-luvulla myös asun-
tojen rakentajaksi. Asuntoja rakennettiin 
muun muassa Kuusistonsalmen tuntu-
maan ja vanhan Hellaksen tehtaan taakse. 
Viiden vuoden toiminnan jälkeen raken-
nettiin Rakennustoimisto J. Lundénille oma 
toimitila, johon  myöhemmin rakennettiin 
Wallacin toimitilat.

Tämän rakennustyön yhteydessä ilmeni, 
että Wallacilla oli laajennustarpeita. Kun 
Lundenilla oli alueella maata, tehtiin Wal-
lacin kanssa sopimus lisärakentamisesta. 
Wallacin rakentaminen puolestaan synnytti 
ajatuksen DataCityn rakentamisesta. 

Projektinjohdon osaaja

- Wallac Oy:lle korkean teknologian tuote- 
kehityksen ja valmistuksen tarpeisiin 

Vanhat Ylioppilastalon asunnot eivätkä 
yksityiset vuokramarkkinat pystyneet 
tyydyttämään asuntotarpeita. Turun 
Ylioppilaskyläsäätiö ryhtyi vuonna 1968 
rakentamaan opiskelija-asuntoja Aura-
joen rannan, Yliopistonmäen ja Kaarinan 
kirkon väliselle alueelle. Kymmenen vuotta 
kestäneen rakentamisen tuloksena syntyi 
toimiva campus-alue kävelyetäisyydelle 
Turun keskustasta. Tänään Ylioppilaskylän 
alueella on asuntoja noin 5 000 opiske-
lijalle ja Ylioppilaskyläsäätiöllä Turussa 
kaikkiaan noin 7 000 asuntopaikkaa. Turun 
yliopistossa, Åbo Akademissa ja Turun 
ammattikorkeakoulussa opiskelee yli  
30 000 opiskelijaa. 

Rakennuttamisen  
asiantuntijayritys syntyy

Opiskeluaikanaan Juhani Lundén toimi 
insinööritoimisto T. Lindstamilla konstruk-
töörinä. Valmistuttuaan vuonna 1968 
Turun teknillisestä opistosta Juhani Lundén 
toimi Turun yliopistollisen keskussai-
raalan rakennuttajainsinöörinä vuosina 
1968-1970 ja Turun Ylioppilaskyläsäätiön 
rakennuspäällikkönä 1970-1974. Näiden 
rakennushankkeiden projektinjohto- ja 
valvontatehtävissä Juhani Lundén oli huo-
mannut, että projektinjohto-osaamisella 
oli kysyntää. Varsinaisia projektinjohtotoi-
mistoja ei Turussa ollut. Juhani Lundénin 
projektinjohtotoimisto aloitti toimintansa 
vuonna 1973.

Uuden yrityksen ensimmäisiä projekteja 
oli Hotelli Ruissalon projektijohto. Ja töitä 
löytyi heti uudelle yritykselle mukavas-
ti: Auran rautateollisuuden tehdas- ja 
hallintorakennus, H.J.Jousi Oy:n tehdas- ja 
hallintorakennus, Huhtamäki-yhtymän 

The Turku University Hospital (TYKS) and 
other hospital buildings were built at 
the end of the 1960s. Another important 
construction project was launched next to 
the new hospital at that time. Large age 
groups were pouring into Turku to study 
at its higher education institutions. Turku’s 
growing number of higher education 
students needed not only new facilities, 
but also residences.

Neither the residences in the Old University 
Building nor private rental flats were 
sufficient enough to handle the residential 
needs of incoming students. In 1968, 
the Student Village Foundation of Turku 
began construction on student residences 
next to the Aura River in an area between 
University Hill and the Kaarina Church. The 
result of the ten-year construction project 
was a functional campus area that was 
within walking distance of the Turku city 
centre. Today, the Student Village contains 
residences for some 5,000 students and 
the Student Village Foundation of Turku 
maintains approximately 7,000 residences. 
Over 30,000 students are enrolled at the 
University of Turku, Åbo Akademi and 
Turku University of Applied Sciences.

Birth of an expert development 
company 

During his student days, Juhani Lundén 
worked as a building designer for the 
engineering firm of T. Lindstam. Upon 
graduating from the Technical College 
of Turku in 1968, Juhani Lundén worked 
as a contracting engineer for the Turku 
University Hospital in 1968-1970 and 
building manager for the Student Village 
Foundation of Turku in 1970-1974. While 

serving in project management and 
supervision capacities on these building 
projects, Lundén noticed that there was 
a demand for project management 
expertise. At that time, there were no 
real project management firms in Turku. 
Lundén’s project management firm opened 
its doors in 1973.

One of the first commissions the new 
firm received was to serve as the project 
manager for the Ruissalo Spa Hotel. 
And then there was no shortage of 
work for the new undertaking: Auran 
rautateollisuus factory and administrative 
building, H.J.Jousi Oy factory and 
administrative building, industrial facilities 
for Huhtamäki Group companies Marli, 
Leiras and Jalostaja, Turun Sanomat 
Artukainen printing presses, University of 
Turku Humaniora II department building, 
etc.

In addition to project management, 
the company also launched its own 
construction operations.

”Not everyone thought it was necessarily a 
good idea for one company to handle both 
project management and construction. 
I had learned about construction in the 
United States, where this combination 
was the common approach used for 
construction projects. Today, it’s now also 
a normal operating model for construction 
here in Finland,” explains Juhani Lundén.

Lundén’s idea was to improve upon the 
conventional juxtaposition between 
developer and builder so that the 
developer, builder and designers would 
have the same goal of achieving an 
optimal financial outcome.

Artukainen, 
Turun Sanomat

Rakennustoimisto Lundénin 
ensimmäisiä kohteita oli 
Turun Sanomien painolaitos-
ten rakentaminen Artukaisten 
alueelle.

Artukainen, Turun 
Sanomat | One of 
Rakennus-Lundén’s first 
projects was construction 
of printing press facilities 
for Turku newspaper, Turun 
Sanomat in the Artukainen 
area.
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rakentamamme tilat synnyttivät ajatuksen, 
että Turkuun tarvitaan vastaavanlaisten 
yritysten ja korkeakoulujen yhteenliittymä 
ja keskus, jossa ne voivat olla tiiviissä kans-
sakäymisessä ja hyödyttää toinen toisiaan. 

Tuossa vaiheessa Juhani Lundénilla ei ollut 
tietoa esikuvista maailmalla eikä hän tun-
tenut myöskään vuonna 1982 alkanutta 
Oulun Teknologiakylähanketta. 

Ajatuksen toteuttaminen lähti rivakasti 
liikkeelle. Rakennustoimisto Lundén Oy 
hankki omistukseensa korkeakoulualueen 
tuntumassa Kupittaalla sijainneen ns. Silon 
tehdaskiinteistön ja maa-alueen vuonna 
1984 ja rakentaminen käynnistyi jo seuraa-
vana vuonna. 

DataCityksi tuossa vaiheessa nimettyyn 
hankkeeseen tulivat mukaan mm. Turun 
kolme korkeakoulua, Turun kaupunki, valtio 
sekä useita korkean teknologian yrityksiä. 

DataCity piti alunperin tehdä kolmessa 
vaiheessa, mutta kaikki rakennettiin lähes 
samanaikaisesti. Alkuperäinen seitsemän 
vuoden aikataulu supistui neljään vuoteen. 
Ensimmäiset yritykset ja korkeakoulujen 
yksiköt muuttivat tiloihin vuoden 1988 
alkupuolella ja koko rakennuskompleksi oli 
valmis seuraavana keväänä.

Jo DataCityn rakentamisen aikaan visioitiin 
hankkeen jatkamista. Ryhdyttiin puhu-
maan Turun Teknologiakeskuksesta. Jo 
vuoden 1989 syksyllä valmistui Teknolo-
giakeskuksen seuraava vaihe ElectroCity. 
Uudenlainen, ict- ja bioaloihin keskittynyt 
tiedepuisto osoittautui vuosituhannen 
vaihteessa tarpeelliseksi. Turku Science 
Park Oy perustettiin joulukuussa 2001. 
Seuraavana vuonna siihen liitettiin tytär- 
yhtiöt ICT Turku Oy ja Turun Biolaakso Oy. 

Samoihin aikoihin Turun Teknologiakeskus 
Oy sulautui Turku Science Park Oy:hön. 
Oli syntynyt Turku Science Park -konserni. 
Kiinteistöt omistavalla Turun Teknologia-
kiinteistöt Oy:llä on toimitiloja noin  
96 000 neliömetriä ja niissä toimii noin 
150 yritystä ja yhteisöä. 

Uuden vuosituhannen alussa Raken-
nus-Lundén käynnisti Turku High Tech 
Centre -hankkeen Lemminkäisenkadun 
varteen Turku Science Park -alueelle. 
Helsingin moottoritie ja rautatie kulkevat 
alueen rajalla. Alue suunniteltiin korkean 
teknologian alan yritysten tarpeisiin. Hank-
keen neljä ensimmäistä vaihetta toteu-
tettiin runsaan 10 vuoden aikana. Niissä 
toimii yli 30 yritystä. Aueelle rakennetaan 
vielä viides rakennus. 

DataCityn rakentamisen jälkeen Rakennus-
toimisto Lundénille annettiin tehtäväksi 
selvittää monitoimihallin rakentamista 
Turkuun.

Vuonna 1987 valmistui kolme laajaa 
perusselvitystä hankkeesta. Konsulttiryhmä 
kävi tutustumassa uusiin halleihin Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa.

- Konsulttiryhmämme piti parhaana 
Ikituurin ja Kupittaan aluetta. Alueella 
sijaitsivat jo liikuntahalli, jalkapallostadion, 
vanha jäähalli ja muita ulkoliikuntatiloja. 
Uuden monitoimihallin ravintola- ja muita 
fasiliteetteja sekä huoltotiloja olisi voitu 
käyttää muitten liikuntatilojen ja tapah-
tumien tarpeisiin keskitetysti. Kupittaalla 
halli osana kaupunkirakennetta olisi ollut 
kävelyetäisyydellä ja siten palvellut parhai-
ten kulttuuritapahtumien pitopaikkana.

Poliittisella päätöksellä monitoimihallin 
sijoituspaikaksi tuli kuitenkin Artukai-

In the 1970s, the company also began 
building residential properties. These 
properties were built, for example, near 
Kuusistonsalmi Strait and behind the old 
Hellas factory. After being in operation 
for five years, facilities were built for 
Rakennus-Lundén. Facilities for the Wallac 
company were added later.

During construction of the facilities, it 
was discovered that Wallac was in need 
of expansion. As Rakennus-Lundén owned 
land in the area, a deal was made with 
Wallac to add a building extension to the 
property. Construction of the facilities for 
Wallac led to the idea for development of 
DataCity.

Expert in project management

”The facilities we built to meet Wallac’s 
needs for high-tech product development 
and manufacturing gave us the idea 
Turku needed some kind of hub for 
similar companies and higher education 
institutions where they could work in close 
collaboration and benefit from each other”.

At that point, Lundén did not know of any 
existing models in the world, nor was he 
aware of Oulu’s Technology Village project, 
which had been launched in 1982.

Making the idea a reality got off to a 
flying start. In 1984, Rakennus-Lundén 
Oy acquired the Silo factory property and 
land next to Kupittaa Park, which is near 
the university area, and construction 
began the following year.

The project, which was called DataCity 
at that time, was joined by, for example, 
the three main institutions of higher 
education in Turku, the City of Turku, the 

Finnish Government and numerous high-
technology companies.

DataCity was originally intended to 
be carried out in three phases, but all 
three phases were completed almost 
simultaneously. The original seven-year 
schedule was reduced to four years. The 
first companies and higher education

units moved into the new facilities in early 
1988 and the entire building complex was 
fully completed the next spring.

During construction of DataCity, there 
were already ideas to continue the project. 
Talks concerning the development of a 
Turku Technology Centre were begun. In 
the autumn of 1989, the second phase 
of the Technology Centre – ElectroCity – 
was completed. At the beginning of the 
millennium, there turned out to be a need 
for a new type of science park focusing on 
the ICT and bio sectors. Turku Science Park 
Ltd. was founded in December 2001. The 
following year, subsidiaries ICT Turku Ltd. 
and Turku Bio Valley Ltd. were added.

At the same time, the Turku Technology 
Centre was merged with Turku Science 
Park Ltd., thus forming the Turku Science 
Park Group. Owner of the properties, Turku 
Technology Properties, has approximately 
96,000 square metres of operating space, 
which is used by some 150 companies and 
organisations.

At the beginning of the millennium, 
Rakennus-Lundén launched the 
Turku High Tech Centre project on 
Lemminkäisenkatu, within the Turku 
Science Park area. The Helsinki motorway 
and railway border the area. The area was 
designed to serve the needs of high-tech 

DataCity

DataCityn rakentaminen 
käynnisti nykyisen Turku 
Science Park -alueen synty-
misen Helsingin moottori-
tien varteen.

DataCity | Construction 
of DataCity launched the 
establishment of today’s 
Turku Science Park, which is 
located along the Helsinki 
motorway.
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nen. Turku-hallihankkeen taustaryhmät 
totesivatkin, että tärkeämpi asia on saada 
halli valmiiksi ajoissa kuin jatkaa vääntöä 
sijoituspaikasta. 

Turkuhallin rakentaminen oli niin in-
tensiivinen projekti, että tuohon aikaan 
Rakennustoimisto Lundén ei paljon muita 
hankkeita toteuttanut. Kiireen aiheutti 
vuonna 1991 Suomelle järjestettäväksi 
luvatut jääkiekon MM-kisat. Suomen 
Jääkiekkoliitto myönsi kisat Turulle 
edellytyksellä, että Turulla on valmiina 
kansainväliset mitat täyttävä halli. Hallin 
rakentaminen haluttiin tehdä niin sano-
tusti varman päälle. Tavoitteeksi asetettiin 
sen valmistuminen neljä kuukautta ennen 
vuoden 1991 jääkiekon MM-kisoja. Halli 
valmistui aivan aikataulussa ja pysyi myös 
budjetissa. Turku-hallin vuosina 1996-97 
toteutetun laajennuksen projektinjohdosta 
vastasi myös Rakennustoimisto Lundén Oy.

Turun keskustan kehittämistyö 90-luvulla 
on ollut monivaiheinen prosessi. Turun 
kaupungin vuonna 1993 asettaman 
työryhmän, jota Lundén johti, tehtävänä 
oli selvittää keskusta-alueella Kauppatorin 
välittömässä ympäristössä vaikuttavien ja 
toimivien yritysten ja yhteisöjen tavoitteet 
ja toivomukset, selvittää korttelikohtaiset 
rakennusoikeus- ja autopaikkatarpeet ja 
tehdä ehdotus jatkotoimenpiteistä. Työryh-
män työ valmistui samana syksynä ja sen 
pohjalta tehty jatkotyö valmistui vuonna 
1996. Työryhmän työn pohjalta on keskus-
tan uudistamisessa edetty vaiheittain ja 
työ jatkuu edelleen.

Vuosituhannen vaihteessa Rakennus-
toimisto Lundénia työllisti asuntojen ja 
suurten kauppakeskusten rakentaminen. 
Turun Osuuskaupan Prisma-liikekeskusten 

saneeraukset ja uudisrakentaminen Piis-
panristillä, Itäharjulla ja Tampereentiellä 
ovat olleet vaativia kohteita. Kauppakes-
kusten rakennusaikataulut muodostuivat 
yleensä äärimmäisen tiukoiksi, koska ne 
piti saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen 
joulumarkkinoita. 2000-luvun merkit-
tävimpiä rakennushankkeita Turku High 
Tech Centren ohella ovat olleet Kupittaan 
Veritas-stadionin, Turun Länsikartanon 
alueen asuntojen ja Skanssin Retail Parkin 
rakentaminen sekä Kaarinan Jullaksen kar-
tanon useiden uudisrakennusten toteutus.

Lundénin kokemukset kokonaisvaltaisissa 
rakennushankkeiden projektijohtotehtä-
vissä ja erityisesti DataCity-hankkeessa 
on Lundén kiteyttänyt ”Projektijohdon 
käsikirjaksi”, jonka hän julkaisi vuonna 
1989. Kirjassa pohditaan rakentamisen 
tulevaisuutta: 

“Tänään toteutettujen hankkeiden on 
toimittava vielä pitkälle ensi vuo-
situhannelle. Tämä on pakottanut 
kehittämään hankkeen suunnittelua 
sekä luomaan kehittyneempiä ja 
joustavampia urakka- ja toteuttamis-
muotoja. Rakennustyön toteuttajan 
rooli on tulevaisuudessa yhä enemmän 
palvelua. Rakentamisessa keskitytään 
volyymin sijasta laatuun yhä parem-
man elinympäristön luomiseksi”. 

Tämä yli 25 vuotta sitten esitetty näkemys 
on osoittautunut oikeaksi ja tärkeämmäksi 
kuin tuolloin ehkä kuviteltiinkaan. 

Kirjan alkusanoissa Juhani Lundén asetti 
vaatimukset omalle työlleen selkeästi ja 
haasteellisesti: 

“Projektinjohtajan työllä on keskeinen 
merkitys, että rakennushanke täyttää 

companies. The first four phases of the 
project were completed in just over 10 
years, housing over 30 companies. A 
fourth building would also be built in the 
area.

After completion of DataCity, Rakennus-
Lundén began investigating the 
construction of a multipurpose hall in 
Turku.

In 1987, three extensive exploratory 
reports on the project were completed. 
A consulting group visited new halls in 
Europe and the United States.

”Our consulting group felt that the 
Ikituuri and Kupittaa area was the best 
target. A fitness centre, football stadium, 
old ice arena and other outdoor sports 
facilities were already located there. A 
new multipurpose hall, with restaurants 
and other facilities as well as utilities, 
could serve as a centre for other types of 
activities and events. As part of the city 
structure, this type of hall in Kupittaa 
would be within walking distance, thus 
making it an ideal venue for cultural 
events.

However, a decision was made to locate 
the multipurpose hall in Artukainen. The 
background groups for the Turkuhalli 
arena project felt that it was more 
important to complete the hall on time 
than continue wrangling over its location.

Construction of the Turkuhalli arena was 
such an intensive project that Rakennus-
Lundén was unable to take on many other 
projects during that time. The project 
timetable needed to be shortened due 
to the Ice Hockey World Championships, 
which would be held in Finland in 1991. 

The Finnish Ice Hockey Association chose 
Turku to host the event on the condition 
that it would have an arena that met 
international standards for such an event. 
The aim was to complete construction of 
the arena with some time to spare, in this 
case, four months prior to the opening 
of the 1991 championships. The arena 
was indeed completed right on schedule 
and within budget. Rakennus-Lundén 
Oy was also responsible for the project 
management of the arena expansion in 
1996-1997.

In the 1990s, development of the Turku 
city centre was a multi-phase process. 
The mission of a working group appointed 
by the City of Turku in 1993 (and headed 
by Lundén) was to survey the goals and 
wishes of companies and organisations 
operating in the immediate vicinity of the 
Market Square, conduct an assessment 
of block-specific building permits and 
parking requirements, and make a 
recommendation on follow-up measures. 
The working group finished its work that 
autumn and the follow-up measures 
based on it were completed in 1996. Based 
on the recommendations of the working 
group, renovation of the city centre has 
proceeded in phases and is still going on 
today.

At the turn of the millennium, Rakennus-
Lundén created jobs with the construction 
of residential properties and large 
shopping centres. Renovation and 
new construction of S-Group Prisma 
department stores in Turku at Piispanristi, 
Itäharju and Tampereentie were 
demanding sites. Construction schedules 
for shopping centres tend to be extremely 
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sille asetetut niin taloudelliset, toimin-
nalliset, laadulliset kuin aikataululliset 
vaatimukset. Täten projektinjohtajan 
tärkein ominaisuus kokemuksen ja 
ammattitaidon lisäksi on kyky johtaa, 
suunnitella, organisoida, delegoida ja 
valita oikeat yhteistyökumppanit, kyky 
ryhmätyöhön sekä korostunut halu 
hoitaa asiat kokonaistaloudellisesti 
oikein”.

Tunnustusta

DataCity-hanke on saanut myös julkista 
tunnustusta. Tästä hankkeesta Juhani 
Lundén Oy sai vuonna 1987 Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n valtakunnallisen 
Tuottava Idea -palkinnon ja seuraavana 
vuonna Turun Nuorkauppakamari ry:n 
ensimmäisen kerran jakaman Turun Kehit-
täjäpalkinnon. Rakennustoimisto Lundénin 
toteuttama Jullaksen kartanon hakeläm-
pökeskus valittiin Kaarinan kaupungin 
vuoden 2010 rakennushankkeeksi.

Turun Teknologiakeskuksen 10-vuotisjuh-
lassa 25.11.1998 Juhani Lundén palkittiin 
Teknologiakeskuksen perustamisessa 
ansioituneena henkilönä. Juhani Lundé-
nille on Tasavallan Presidentti myöntänyt 
rakennusneuvoksen arvonimen.

Rakennustoimisto Lundén Oy 
tänään

Juhani Lundénin vuonna 1973 perusta-
massa yhtiössä tehtiin vuonna 2010 suku-
polvenvaihdos siten, että lapset Jaana ja 
Janne hankkivat omistukseensa koko yhti-
ön osakekannan. Janne Lundén nimitettiin 
yhtiön toimitusjohtajaksi. Arkkitehti Jaana 

tight, because they need to be up and 
running before the Christmas season 
arrives. In addition to the Turku High Tech 
Centre, some of the biggest construction 
projects of the 2000s included the Veritas 
Stadium in Kupittaa, residences in Turku’s 
Länsikartano area, construction of the 
Skanssi Retail Park and completion of 
several newbuilds at Jullas Manor in 
Kaarina.

Lundén’s experience with the management 
of comprehensive construction projects, 
particularly the DataCity project, is 
summed up in his ”Project Management 
Handbook”, which was published in 
1989. The book discusses the future of 
construction:

”The projects completed today must 
remain functional well into the next 
century. This has forced us to develop 
project planning methods and come 
up with more advanced and flexible 
approaches to execution. In the 
future, the role of the builder will 
increasingly involve the provision 
of services. In construction, volume 
has been replaced by quality in order 
to create increasingly better living 
environments.”

Made over 25 years ago, this view turned 
out to be very prescient and even more 
important than could be imagined at that 
time.

In the book’s foreword, Lundén laid out the 
requirements for his own work clearly and 
in the form of a challenge:

”The project manager’s work plays a key 
role in ensuring that the construction 
project fulfils both the financial, functional 

25
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on 25 November 1998, Juhani Lundén 
was honoured for its founding. Juhani 
Lundén was given the honorary title 
of rakennusneuvos by the President of 
Finland.

Rakennustoimisto Lundén Oy today

Founded by Juhani Lundén in 1973, the 
Rakennus-Lundén Oy company underwent 
a generational transfer in 2010, with all 
shareholdings going to his children, Jaana 
and Janne. Janne Lundén was appointed 
Managing Director of the company. After 
returning from a long international career 
with the UN, architect Jaana Lundén-
Mioch assumed control of the company’s 
project planning, overseeing tenant 
relations and project execution.

The company’s Board of Directors is 
comprised of Jaana Lundén-Mioch and 
Janne Lundén, with Juhani Lundén serving 
as chairman.

 

Lundén-Mioch palattuaan Suomeen pitkän 
kansainvälisen YK-uransa jälkeen, ryhtyi 
hoitamaan yhtiön hankkeiden suunnitte-
lua vastaten asukassuhteista ja projektien 
toteutuksesta.

Yhtiön hallituksen muodostavat Jaana 
Lundén-Mioch ja Janne Lundén, Juhani 
Lundénin toimiessa hallituksen puheen- 
johtajana.

and qualitative requirements set for it 
and stays on the prescribed schedule. 
Consequently, the most important 
characteristics of a project manager, aside 
from experience and professional skill, 
is its ability to lead: to plan, organise, 
delegate and choose the right partners, 
its ability to work as a group, and an 
emphasised desire to handle its overall 
finances in the right way.”

Recognition

The DataCity project also received public 
acclaim. In 1987, Rakennus-Lundén 
received the national ”Productive Idea” 
award from JCI Finland and, the year 
after that, the first Turun Kehittäjä (Turku 
Developer) award from the JCI Turku. 
Rakennus-Lundén’s Jullas Manor wood 
chip heating centre was named the 
Construction Project of the Year by the 
City of Kaarina in 2010.

At the tenth anniversary of the Turku 
Technology Centre, which was held 
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Turkulaisten 
olohuone

Turkua voi selvimmin luon-
nehtia miljööltään Suomen 
eurooppalaisimmaksi kau-
pungiksi. Läntisestä Rantaka-
dusta on tullut turkulaisten 
olohuone. Sen ravintolat ja 
kahvilat täyttyvät turkulaisis-
ta ja vieraista.

A living room  
for Turkuans | In terms 
of its milieu, Turku could 
actually be characterised 
as one of Finland’s most 
European of cities. The street 
Läntinen Rantakatu has 
become a sort of living room 
the city’s inhabitants, with 
restaurants and cafés filled 
with locals and visitors alike.

28 29
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High Tech Centre

High Tech Centre muodostuu nel-
jästä korkean teknologian yritysten 
käyttöön suunnitellusta raken-
nuksesta Helsingin moottoritien ja 
rautatien varrella.

High Tech Centre | The High Tech 
Centre consists of four buildings 
designed for use by high-technology 
companies along the Helsinki 
motorway and railway.

The story of Turku Science Park began 
when Rakennus-Lundén built the 
facilities for Wallac Oy (see page 38). The 
project was carried out in eight different 
construction phases over a period of 
approximately ten years. This planted the 
seed – the idea that, once we learned 
how to build high-technology facilities, 
we could do the same for others. The KOP 
Bank had received possession of the old 
buildings found on the plots of land from 
the insolvency estate of the legendary Silo 
Oy clothing factory. Rakennus-Lundén 
Oy purchased the plots, demolished the 
buildings and began construction on the 
high-technology facility, which would 
be dubbed DataCity. This marked the 
beginning of Turku Science Park and Turku 
Technology Properties. DataCity was later 
joined by ElectroCity, BioCity, PharmaCity 
and High Tech Centre 1-4.

The name ”Turku Science Park” originally 
belonged to Rakennus-Lundén Oy. 
This name was intended as a common 

marketing name for the future buildings 
of the Turku High Tech Centre (1-5) 
However, the Turku Technology Centre 
and City of Turku both chose the same 
name, whereupon Rakennus-Lundén Oy 
graciously gave up the name without 
demanding any compensation for it.

The Turku Science Park is an extensive 
area, which starts from the banks of 
the Aura River and campuses of the 
University of Turku and Åbo Akademi, 
stretching all the way through Kupittaa, 
Itäharju and Vasaramäki to the border 
of Kaarina. It is also situated right next 
to the Helsinki motorway and railway. 
The Turku University Hospital and Turku 
University of Applied Sciences have 
concentrated their operations in this area. 
The High Tech company hubs are DataCity, 
BioCity, ElectroCity, PharmaCity, Trivium 
and Wallac Oy’s extensive production 
facilities. A total of 8 building phases were 
completed over 10 years.

Turku Science Parkin historia alkoi siitä, 
kun Rakennustoimisto Lundén rakensi 
Wallac Oy:tä. Kaikkiaan Wallacille raken-
nettiin kahdeksan eri rakennusvaihetta 
noin kymmenen vuoden aikana (kts. sivu 
38). Tällöin syntyi ajatus, että korkean 
teknologian tiloja kun kerran on opittu 
tekemään, voidaan rakentaa myös muille. 
KOP:n omistukseen oli jäänyt legendaari-
sen vaatetustehtaan Silo Oy:n konkurssi-
pesältä tontilla olevat vanhat kiinteistöt. 
Rakennustoimisto Lundén Oy osti tontit, 
purki rakennukset ja aloitti korkean tekno-
logian rakennuksen rakentamisen, joka sai 
nimekseen DataCity. Näin sai alkunsa Turku 
Science Park ja Turun Teknologiakiinteis-
töt. DataCity sai jatkokseen myöhemmin 
ElectroCityn, BioCityn, PharmaCityn, High 
Tech Centre 1-4.

Turku Science Park -nimi kuului alun perin 
Rakennustoimisto Lundén Oy:lle. Nimeä 
oli tarkoitus käyttää tulevien rakennus-

kohteiden Turku High Tech Centren (1-5) 
yhteisenä markkinointinimenä. Turun Tek-
nologiakeskus ja Turun kaupunki valitsivat 
kuitenkin saman nimen, jolloin Rakennus-
toimisto Lundén Oy ystävällisesti ja ilman 
korvausta luopui nimestä.

Turun tiedepuisto Turku Science Park on 
laaja alue, joka alkaa Aurajoen rannasta 
Turun yliopiston ja Åbo Akademin kampu-
salueilta ja jatkuu Kupittaan, Itäharjun ja 
Vasaramäen kaupunginosien rajaamana 
aina Kaarinan rajalle asti Turku-Helsinki 
-rautatien ja moottoritien varrella. Turun 
yliopistollinen keskussairaala ja Turun 
ammattikorkeakoulu ovat keskittäneet 
toimintansa alueelle. Korkean teknologian 
yritysten keskittymiä ovat DataCity, Bio- 
City, ElectroCity, PharmaCity, Trivium, High 
Tech Centre 1–4 sekä Wallac Oy:n laajat 
tuotantolaitokset. 
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Uusinta rakennuskantaa edustavat Raken-
nustoimisto Lundénin rakentamat High 
Tech Centren neljä lasipintaista raken-
nusta, joiden rinnalle on suunniteltu vielä 
yksi rakennus. Vuonna 2017 valmistuu 
Rakennustoimisto Lundénin rakentama 
Turku Science Parkin vierailukeskus, joka 
tarjoaa yrityksille uudenlaisen mahdolli-
suuden tuotteidensa ja innovaatioidensa 
esittelyyn. Lisäksi alueelle on rakentumassa 
muiden rakennusliikkeiden toimesta Poh-
jolan Omasairaala, Ammattikorkeakoulun 
kampusprojekti sekä Turun uusi palloilu-
halli.

Alueella toimii liki 400 yritystä ja yhtei-
söä ja alueella käy työssä arviolta 18 000 
ihmistä ja opiskelee yli 30 000 henkilöä. 
Tohtoreita alueen yliopistoista valmistuu 
vuosittain noin 200.

-Täydellä syyllä voidaan sanoa, että kor-
kean teknologian painopiste on pysyvästi 
siirtynyt Turun itäiseen osaan Helsingin 
väylän varteen, korostaa Juhani Lundén.

DataCity on syntynyt täysin yksityisen 
innovaation pohjalta. Alue ei syntynyt 
Turun kaupungin strategisen suunnit-

telun tai kaavoituksen pohjalta, vaan se 
syntyi ilman kaupungin ja valtion tukea. 
Neuvotteluja käytiin mm. kaikkien kolmen 
korkeakoulun, Turun kaupungin, Nokian ja 
lukemattomien yksityisten yritysten kans-
sa. Tässä vaiheessa Juhani Lundénin avuksi 
tuli markkinointiin pitkäaikainen yhteis-
työkumppani Jussi Kaisti sekä rahoitus- ja 
markkinointitoimenpiteisiin silloinen KOP:n 
aluejohtaja Juhani Leppä. Kolmen Jussin 
”kopla” vei yhdessä projektia eteenpäin.

- Vaikka Teknologiakeskus syntyi yksityisen 
innovaation pohjalta, on hankkeen to-
teutuksessa Turun kaupunki ollut monella 
tapaa myötämielinen. Esimerkiksi vanha 
Silon tontti, jolle DataCity rakennettiin 
oli teollisuustontti, jonka rakennusoikeus 
oli määritelty niin, että koko tontti oli 
rakennusalaa ja vain räystäskorkeus oli 
määritelty. Silloinen asemakaava-arkkitehti 
Risto Tilus tulkitsi, että korkean teknolo-
gian toiminnot voitiin katsoa nykyaikaisek-
si teollisuudeksi eikä kaavamuutoksia tai 
poikkeamislupia tarvittu. Tämä luonnol-
lisesti nopeutti merkittävästi hankkeen 
toteutusaikataulua, sanoo Lundén.

Turun tiedepuiston alue

– Turku Science Park
Turku Science Park Area

The newest additions are the four glass-
faced buildings built by Rakennus-Lundén 
for the High Tech Centre. There are plans 
to add a fifth building alongside these 
existing structures. In 2017, Rakennus-
Lundén will complete its construction 
of the Turku Science Park Visitor Centre, 
which will provide companies with a 
new way to introduce their products and 
innovations. Other construction firms 
are developing the Pohjola Omasairaala 
Hospital, University of Applied Sciences 
campus project and a new sports arena in 
the area.

Roughly 400 companies and organisations 
operate in the area, which is the workplace 
for an estimated 18,000 employees and 
place of study for over 30,000 students. 
Approximately 200 candidates receive 
their doctoral degrees here each year.

”I can quite confidently say that the 
nexus of high-technology has shifted 
permanently to the east side of Turku, 
right on the Helsinki motorway,” states 
Lundén.

The Turku Technology Centre area was 
established entirely based on private 
innovation. It was not the product of 

strategic planning or zoning by the City 
of Turku – it was founded without any 
municipal or state aid. Negotiations were 
held with, among others, all three higher 
education institutions, the City of Turku,

Nokia and countless privately-owned 
companies. At this stage, Lundén is being 
assisted in marketing activities by long-
term marketing partner, Jussi Kaisti, as 
well as in financing and marketing by 
the former regional director of KOP bank, 
Juhani Leppä. The three ”Jussis” have 
joined forces to see the project through.

”Even though the Technology Centre is the 
result of private innovation, the City of 
Turku has been, in many ways, supportive 
in realising the project. For example, the 
old Silo site where DataCity was built was 
an industrial lot, whose entire area was 
permitted for construction and only the 
eaves height was specified. The zoning 
architect at that time, Risto Tilus, felt 
that high-technology operations could 
be considered a modern industry, thus 
meaning that there was no need for 
any zoning changes or special permits. 
Naturally, this significantly shortened the 
project completion timetable,” explains 
Lundén.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area

High Tech Centre 1-2

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto C & H

High Tech Centre 3-4

Arkkitehti: Haroma & Partners

High Tech Centre 1-2
Architect: C & H Architects

High Tech Centre 3-4
Architect: Haroma & Partners
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Toimitusjohtaja 
 Mikko Lehtinen

Turun Teknologiakiinteistöt Oy luo 
Suomen parasta tiedepuistoaluetta

DataCityn valmistumisesta 1988 käynnis-
tynyt Turun tiedepuiston sekä sisällöllinen 
että kiinteistökehitys on liki 30 vuoden 
aikana käynyt läpi monenlaiset muutokset. 
Turun Teknologiakeskus, Turun Biolaakso, 
Turku Science Park tai jokin muu yhtiö tai 
yhteisö on vienyt tiedepuistoa eteenpäin 
ja jokaisen tehtävä ja rooli on vaihdellut 
eri aikoina merkittävästikin. Keskeistä on, 
että ajatus yhtiöstä luotiin samalla kun 
ajatus koko tiedepuiston alueesta.

Tänään tiedepuistoaluetta kehittävät 
ja hoitavat Turku Science Park ja Turun 
Teknologiakiinteistöt Oy. Aikaisempi Turku 
Science Park Oy jaettiin kahtia siten, että 
vuonna 2010 perustettiin Turun Tekno-
logiakiinteistöt Oy tavoitteena yhdistää 
alueen kiinteistöomistus. Turku Science 
Parkin tarkoituksena on edelleen olla 
ihmisistä ja heidän ajatuksistaan koostuva 
yhteisö.

Aikaisempi hajautettu omistajuus oli 
johtanut yksittäisten rakennusten omis-
tajaohjaukseen ja alueen kehittäminen 
jäi usein liian kauaksi taka-alalle. Turun 
Teknologiakiinteistöt Oy:n perustivat Tu-
run kaupunki, Turun Seudun Osuuspankki, 
Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet, Stiftelsen för Åbo 
Akademi sekä Henkivakuutusyhtiö Retro. 
Retron osuuden yhtiöstä osti myöhemmin 
Turun Seudun Osuuspankki. Omistajuu-
den keskittämisellä pyrittiin löytämään 
tehokkuutta päivittäisessä operatiivisessa 
toiminnassa sekä ennen kaikkea kokonais-
valtaista päätöksentekomallia.

Lisäksi yhtiön perustamisen taustalla 
oli myös Turun kaupungin halu eriyttää 
kiinteistöomaisuus ja sen kehitys yritysten 
sisältöä tukevista yrityspalveluista. Muu-
toksen taustalla oli sekä Turun kaupungin 
että alueen muiden institutionaalisten 
kiinteistöomistajien halu luoda uusi, kehit-
tyneempi tapa toimia. Tavoite oli edelleen 
alkuperäisen vision mukainen eli että 
alue on Suomen paras tiedepuistoalue:  
innovatiivinen ja monisäikeinen sekä 
ennen kaikkea vankka pohja rakentaa 
niin opetusta, tutkimustoimintaa kuin 
kannattavaa liiketoimintaa. 

Ajatus kokonaisuudesta on vuosikym-
menten aikana jalostunut, muuttunut ja 
välillä on otettu jälkikäteen ajateltuna jopa 
taka-askelia, mutta visio on ollut koko ajan 
selkeä. Tarkoituksena on ollut luoda uutta 
innovatiivista ympäristöä sekä yhdistää 
korkeakoulumaailma sekä elinkeinoelämä. 
Uusimpana tavoitteena on lisäksi luoda 
toimintaympäristö, jossa myös terveys, 
vapaa-aika, asuminen sekä liikunta tuovat 
omat lisänsä kokonaisuuteen. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on valmistelussa oleva Turun 
kaupungin kärkihanke Kupittaan Kampus- 
ja tiedepuisto. Olemme luomassa koko-
naisuutta, kaupunginosaa, cityä, emme 
yksittäisiä rakennuksia tai toimintoja, 
mikä oli alkuperäinen ajatus jo DataCi-
tyä perustettaessa.

Yhteisöllisyys, ennakointi sekä ennen 
kaikkea vahva halu onnistua ja luoda ovat 
avainasiat, jotka edelleen vievät meitä 
eteenpäin. Keinot, näkemykset, välineet 
ja jopa sisältö ovat vaihdelleet ja tulevat 
vaihtelemaan. Ajatukset kehityksestä eivät 
voi olla sama mitä todellisuus esimerkiksi 
vuonna 2029 on. Miksi? Asiat kehittyvät ja 
evoluutio tulee tekemään aina parempaa 

Managing Director Mikko Lehtinen

Turku Technology Properties creates 
the best science park in Finland

Launched after completion of DataCity 
in 1988, Turku Science Park has gone 
through many changes, both in terms of 
content and property development, over 
its roughly 30-year history. The Turku 
Technology Centre, Turku BioValley Ltd., 
Turku Science Park and other companies 
and organisations have all contributed 
to the evolution of the Science Park, each 
changing in their roles at different points 
in time, sometimes even significantly. The 
main point is that the idea of establishing 
a company was created at the same time 
as the idea for the science park.

Today, the science park area is developed 
and managed by Turku Science Park and 
Turku Technology Properties Ltd. Earlier, 
Turku Science Park Ltd. had been divided 
into two parts, with Turku Technology 
Properties Ltd. being founded in 2010 
for the purpose of uniting the property 
holdings in the area. The purpose of 
the Turku Science Park is still to be a 
community of people and their ideas.

The previously fragmented ownership 
had led to the corporate governance 
of individual buildings, thus seriously 
retarding development of the area. Turku 
Technology Properties Ltd. was founded 
by the City of Turku, Turku Region OP 
Bank, Veritas Pension Insurance, Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet Foundation, Åbo 
Akademi University Foundation and Retro 
Life Assurance Company. Retro Life’s share 
was later acquired by the Turku Region 
OP Bank. Ownership was consolidated in 
an effort to achieve efficiency in everyday 

BioCity

PharmaCity

ElectroCity

DataCity

EuroCity

ICT-City

High Tech Centre 1-4

Wallac
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kuin alunperin on pystytty kuvittelemaan. 
DataCityn perustajat eivät voineet nähdä 
esimerkiksi nykyistä some-maailmaa Twit-
tereineen ja Facebookeineen, älypuhelimia, 
3D-tulostimia ja monia muita nyky-yhteis-
kuntaa merkittävästi muokkaavia ilmiöitä. 
DataCityn perustajat eivät nähneet Nokian 
nousua tai vielä vähemmän sitä seuran-
nutta matkapuhelintoimintojen alasajoa. 

Toteutamme tällä hetkellä mm. Palloi-
luhallia, Vierailu- ja Innovaatiokeskusta, 
valmistelemme Kampuksen rakentamista, 
luomme Werstas- ja WerstasLabs -konsep-
teja, mutta pyrimme ennen kaikkea muut-
tumaan puhtaasta kiinteistönomistajasta 
eli fyysisestä tilan tarjoajasta kokonais-
valtaiseksi palvelu- ja toimintaympäristön 
tarjoajaksi. Nahan uudelleen luonnilla 
pyrimme viemään itseämme kohti vah-
vempaa lisäarvon tuottajaa niin fyysisen 
kuin ennen kaikkea henkisen toimintaym-
päristön osalta. Tällä hetkellä edellä 
kuvatun kaltainen lisäarvonluonti on 
mielestämme voittava strategia kiin-
teistömarkkinoilla. 

Me emme kuitenkaan näe tulevaisuutta 
vuosikymmenten päähän, vaan voimme ai-
noastaan antaa oman rappusemme polulla, 
jota kiivetä ylöspäin. Olemme oppineet 
historiasta, mutta halunneet tehdä oman 
nykyhetken. Meidän tehtävämme on viedä 
viestikapulaa eteenpäin nyt ja tehdä se 
mahdollisimman hyvin.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area

operations and, above all, establish a 
comprehensive decision-making model.

Another reason for founding the 
company was the City of Turku’s desire 
to differentiate property ownership and 
its development from corporate services 
supporting the company’s own operations. 
The change was based on a push made by 
the City or Turku and other institutional 
property owners in the area to create 
a new, more advanced way of working. 
The goal was still in accordance with the 
original vision, i.e. the area would be the 
best science park in Finland, providing 
an innovative, multifaceted and, above 
all, sound foundation on which to build 
education, research and profitable 
business. 

Even though the idea for the area as 
whole has been refined and modified over 
the years, sometimes, in hindsight, even 
suffering setbacks, the vision has always 
been clear. The objective was to create a 
new, innovative environment while uniting 
academia and the business sector. A later 
goal was to also establish an operating 
environment, which would be further 
augmented by the inclusion of services 
and facilities for health care, leisure time, 
housing and exercise. A good example of 
this is the Campus and Science Park in 
Kupittaa, which is a key project currently 
being run by the City of Turku. We are 
creating an entity, a city district, a city – 
not just discrete buildings or operations. 
This was the original idea when DataCity 
was founded.

Community, anticipation and, above all, 
a strong desire to succeed and create are 
the keys to furthering our endeavours. 
Approaches, ideas, tools and even content 

have all gone through changes and will 
continue to do so. Our present ideas on 
development will certainly differ from 
the reality we will encounter in 2029. 
Why? Development and evolution will 
always produce things that are better 
than anything we could have imagined. 
DataCity’s founders could not have 
anticipated, for example, social media with 
its Twitters and Facebooks, smartphones, 
3D-printers and so many other 
revolutionary phenomena dramatically 
reshaping modern society. DataCity’s 
founders did not foresee Nokia’s rise, much 
less the fall of its mobile phone business. 

At present, we are working on, for 
example, the Sports Arena and Visitor 
and Innovation Centre. We are also in the 
process of completing the Campus and 
drafting the Werstas and WerstasLabs 
concepts, but our main focus is to move 
away from being strictly a property owner 
(i.e. a provider of physical space) toward 
becoming a comprehensive service and 
operating environment provider. It is 
through this metamorphosis that we aim 
to make ourselves a generator of greater 
added value in both the physical operating 
environment and, more importantly, its 
intellectual aspect. We believe that the 
generation of added value described above 
is a winning strategy on today’s property 
market. 

However, we cannot predict what the 
future will bring in the decades to come 
– all we can do is add our own rung to 
the ladder climbing ever higher. Although 
we have learned from the past, we also 
wanted to make our own present. Our job 
is to hand the baton to the next one in line 
as seamlessly as possible.
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Wallac – PerkinElmer | Rakennus-Lundén 
Oy built its own facilities at the intersection of 
Lemminkäisenkatu Street and Tietokatu Street in 1980. 
However, the lot was large for Lundén’s purposes, 
leaving a large amount of the permitted building area 
undeveloped after its own facilities were completed. At 
the same time, Wallac was looking for a location where 
it could consolidate its fragmented operations. Wallac 
and Rakennustoimisto Lundén agreed that Wallac 
would move onto the Rakennus-Lundén property and 
then Lundén would build a new facility for Wallac, 
with a passageway being installed between old and 
new facilities. The first contract was signed with Stig 
Stendahl, who was the managing director of Wallac at 
that time and the owner of Wallac’s portfolio company.

This was the beginning of more than ten years of 
construction on Wallac’s facilities to satisfy their need 
for space. There were a total of seven work phases.
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Wallac – PerkinElmer

Rakennustoimisto Lundén Oy rakensi oman toimi-
talonsa Lemminkäisenkadun ja Tietokadun alueelle 
vuonna 1980. Tontti oli kuitenkin Lundénin tarkoituk-
seen suuri ja sillä oli talon vamistuttua huomattava 
käyttämätön rakennusoikeus. Samaan aikaan Wallac 
Oy haki toimitilaratkaisua hajallaan olevien toimin-
tojensa kokoamiseski saman katon alle. Wallac Oy ja 
Rakennustoimisto Lundén Oy sopivat, että Wallac Oy 
ottaa käyttöönsä Rakennustoimisto Lundénin toimi-
talon ja Lundén rakentaa Wallacille uudisrakennuksen 
toimitalon yhteyteen siten, että näihin tuli sisäinen 
kulkuyhteys. Ensimmäinen urakkasopimus tehtiin 
Wallacin silloisen toimitusjohtajan ja Wallacin omis-
taman sijoitusyhtiön toimitusjohtajan Stig Stendahlin 
kanssa.

Näin alkoi yli vuosikymmenen kestänyt rakentaminen 
Wallac Oy:n tilatarpeen tyydyttämiseksi. Rakentamis-
vaiheita oli kaikkiaan kahdeksan.

Wallac – PerkinElmer

Wallac Oy:n toimisto- ja laboratorio-
rakennukset muodostavat kauniin ja 
harmoonisen, ympäristöön sopeutu-
van kokonaisuuden. 

Arkkitehti: Casagrande & Haroma Oy

Wallac – PerkinElmer | The Wallac 
office and laboratory buildings form 
an attractive and harmonic whole 
that meshes seamlessly with the 
environment.

Architect: Casagrande & Haroma Oy 
(Ltd)

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
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Wallac – PerkinElmer 

Wallac Oy on Jorma Wallasvaaran 1950 Turkuun perustama tekno-
logiayritys. Useiden fuusioiden ja yrityskauppojen jälkeen se siirtyi 
1990-luvulla yhdysvaltalaiselle PerkinElmer-teknologiakonsernille. 
Wallac Oy on konsernin merkittävimpiä yksiköitä. PerkinElmer on mark-
kinajohtaja vastasyntyneiden ja raskaana olevien naisten seulontajärjes-
telmien toimittajana.

Koko toimintansa ajan Turussa on valmistettu tarkkoja mittalaitteita, 
ja tänä päivänä laitejärjestelmät yhdessä kemiallisten reagenssien ja 
ohjelmistojen kanssa muodostavat tuoteratkaisuja, joita Wallac toimittaa 
terveyden alan asiakkailleen ympäri maailman. 

Wallac – PerkinElmer| Technology company Wallac was founded 
in Turku by Jorma Wallasvaara in 1950. Following several mergers 
and corporate acquisitions, it was absorbed by American technology 
corporation, PerkinElmer in the 1990s. Wallac is one of the 
corporation’s most important divisions. PerkinElmer is a market 
leader in prenatal and newborn screening solutions.

During its entire tenure in Turku, the company manufactured high-
precision instruments. Today, Wallac provides equipment systems, 
chemical reagents and software to health care customers all over 
the world.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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DataCity

Lundén Oy hankki omistukseensa korkea-
koulujen tuntumasta Kupittaalta ns. Silon 
vanhan tehdaskiinteistön alueen. Hankkeen 
DataCity-nimi syntyi siten, että Data kuvasi 
korkeaa teknologiaa ja City sitä, että hanke 
sijaitsi lähes keskusta-alueella. DataCity:n 
kokonaispinta-alaksi muodostui 36 000 
neliötä. Hanke piti alun perin toteuttaa 
kolmessa 12 000 neliön rakennusvaiheessa. 
Suuren kiinnostuksen vuoksi rakennus-
kompleksi toteutettiin samalla kertaa. 
Rakentaminen käynnistyi vuonna 1984 ja 
alkuperäinen seisemän vuoden aikataulu 
supistui neljään vuoteen ja muuttamaan 
päästiin vuonna 1988. 

Suunnittelijat: Arkkitehdit Benito  
Casagrande ja Kari Haroma, Arkkitehti- 
toimisto C & H Oy.

DataCity | Rakennus-Lundén Oy acquired 
the old Silo factory site in Kupittaa, 
which is in close proximity to Turku’s 
higher education institutions. The project 
name, DataCity was chosen because 
”Data” described its high-technology 
aspect and ”City” its close proximity to 
the city centre. The total area of DataCity 
is 36,000 square metres. Originally, the 
project was to be completed in three, 
12,000-square metre building phases. 
Due to the large amount of interest in 
the project, the building complex was 
completed in one phase. Construction 
began in 1984 and the original seven-
year schedule was reduced to four years. 
Tenants were able to move into the 
facilities in 1988.

Designers: Architects Benito Casagrande 
and Kari Haroma, C & H Architects Ltd.

DataCity 

DataCityn rakentamisesta käynnistyi 
nykyisen Turku Science Park -alueen 
rakentaminen. DataCityn jälkeen jo 
vuonna 1989 valmistui ElectroCity ja 
alue on laajentunut Helsingin mootto-
ritien ja rautatien tuntumaan Laus-
teelle asti.

DataCity | Construction of DataCity 
served as the impetus for construction 
of the current Turku Science Park. 
In 1989, right after the completion 
of DataCity, ElectroCity was also 
completed, thus expanding the area 
out to the Helsinki motorway and 
railway near the district of Lauste.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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Toni Ahlqvistin  
väitöskirja: 

Alueellisen muutoksen teknologiat. 
Informaatiotalouden rakentuminen 
Varsinais-Suomessa vuosina 1985-
2001. Turun yliopiston julkaisuja sarja 
C, osa 266, 2008

”DataCity oli ennen muuta alueelli-
nen oivallus; se oli rakennuttaja Lun-
dénia lainaten ’systemaattisen työn 
tuloksena syntynyt ainutkertainen 
idea’. Tämän lisäksi se oli myös tekno-
logiapoliittinen työkalu aluetalou- 
den painopisteiden muuttamiseksi. 
Idean juuret voi paikallistaa Wallac 
Oy:n tutkimusjohtaja Erkki Soinin ja 
DataCityn rakennuttajan Juhani Lun-
dénin visioihin 1980-luvun puolen-
välin tietämissä… jo ensimmäisissä 
Soinin ja Lundénin välillä käydyissä 
DataCityn ideaa hahmotelleissa 
keskusteluissa puhuttiin jatkumosta, 
joka ketjuttaisi perustutkimuksen, 
soveltavan tutkimuksen ja tuote-
kehityksen…Visiona oli rakentaa 
teknologialiiketoimintaan perus-
tuva maantieteellinen arvoketju. 
Visio vaati kuitenkin akateemisen ja 
liiketaloudellisen mallin yhdistämistä 
uudella ja innovatiivisella tavalla.

DataCityn idea osui 1980-luvun 
puolessavälissä hedelmälliseen 
maaperään. Hanke sai kohtuullisen 
nopeassa tahdissa taakseen laajan 
alueellisen koalition…Idea yhdisti 
samankaltaisesti ajattelevia toimi-
joita niin akateemiselta, yritys- kuin 
julkiselta sektoriltakin”.

”1980-luvun lopulla ’synergiavaiku-
tuksen’ todettiin olevan teknologia-
keskuksen oleellinen toiminnallinen 
perusta. DataCityn tulevaisuuden 
merkityksen Suomen teknologiapo-
litiikassa nähtiin perustuvan juuri 
tähän synergiavaikutukseen. Syner-
gia nivoi symbolisesti yhteen niin 
rakennuksen, rakennukseen tulevat 
toimijat, verkostomaisen toimin-
tamallin ja uudenlaisen talouden 
kulttuurin”.

Dissertation by Toni Ahlqvist: 
Alueellisen muutoksen teknologiat. 
Informaatiotalouden rakentuminen 
Varsinais-Suomessa vuosina 1985-
2001. (Technologies of regional 
transformation. The construction of an 
information economy in the region of 
Southwest Finland 1985-2001.) Annales 
Universitatis Turkuensis C 266, 2008.

“DataCity was, above all, a regional 
inspiration; it was – to borrow from 
building developer Lundén – a ‘truly 
unique idea, which was the result 
of systematic work’. In addition 
to this, it was a technology policy 
tool for shifting the focal points 
of the regional economy. The roots 
of the idea can be traced back to 
the visions expressed by Wallac Oy 
research director Erkki Soini and 
DataCity developer Juhani Lundén 
in the mid-1980s… in the very first 
brainstorming sessions between 

Soini and Lundén reference was 
made to a continuum, which would 
link basic research, applied research 
and product development…The 
vision was to build a geographical 
value chain based on the technology 
business. This vision, however, 
required combining an academic and 
business model in a new, innovative 
way. 

The idea for DataCity struck a chord 
in the mid-1980s. The project gained 
the support of a broad regional 
coalition relatively quickly...The idea 
united like-minded operators from 
the academic, business and public 
sectors.”

 “At the end of the 1980s, the 
‘synergistic effect’ was found to 
be the true foundation of the 
Technology Centre’s operations. The 
importance of DataCity’s future 
to Finnish technology policy was 
considered to be the basis for this 
synergistic effect. The synergies 
linked the building, building tenants, 
networked operating model and new 
financial culture with one another”.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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DataCity

DataCityn ravintola- ja aulatiloja sekä 
niiden kattorakenteita.

DataCity | DataCity restaurant 
and lobby facilities and their roof 
structures.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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Tiilikulma 

Korkean teknologian käyttöön soveltuva ra-
kennus sijaitsee Turku Science Park -alueel-
la ja se on usean eri yrityksen käytössä. 
Rakennuksessa sijaitsee mm. taloa palveleva 
lounasravintola sekä huoltoasema.

Arkkitehti: Casagrande & Haroma Oy

Tiilikulma | This building, which was 
designed to suit the needs of high-
technology operators, is located within 
the Turku Science Park and is home base 
to a number of different companies. The 
building also contains, among other 
facilities, a cafeteria and service station.

Architect: Casagrande & Haroma 

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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Lasitalo 

Lasitalo on edustava toimistokiinteistö, 
joka valmistui Wallacin naapuriin osoit-
teessa Mustionkatu 8 vuonna 1990. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Casa- 
grande & Haroma

Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Lasitalo | Lasitalo is an impressive 
office property, which was completed in 
1990 next door to Wallac’s facilities at 
Mustionkatu 8.

Architect: Casagrande & Haroma 
Architects

Developer: Rakennus-Lundén Oy

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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Turku High Tech Centre 1–4

Turku High Tech Centre sijaitsee Lemminkäi-
senkadu varrella Turku Science Park –alueen 
keskellä. Sen vierellä kulkee Helsingin mootto-
ritie ja rautatie. 

High Tech Centre koostuu kolmesta erilli-
sestä rakennuksesta. Ensimmäinen valmistui 
vuonna 2001 kokonaispinta-alaltaan noin 
5000 m2 ja toinen vuonna 2003 kokonaispin-
ta-alaltaan noin 4500 m2. Niiden suunnittelija 
on arkkitehtitoimisto C & H. Vuonna 2011 
valmistuneen kolmannen rakennuksen koko-
naispinta-ala on noin 4500 m2 ja suunnittelija 
arkkitehtitoimisto Haroma & Partners. 

Rakennuskokonaisuus suunniteltiin korkean 
teknologian parissa työskentelevien yritysten 
käyttöön. Rakennuksissa toimii yli 30 yritystä. 

Turku High Tech Centre 1–4 | The 
Turku High Tech Centre is located on 
Lemminkäisenkatu Street in the centre of 
the Turku Science Park. It is situated right 
alongside the Helsinki motorway and railway.

The High Tech Centre consists of three separate 
buildings. The first was completed in 2001 and 
has a total area of approximately 5,000 m2. The 
second building was completed in 2003 and 
has a total area of approximately 4,500 m2. 
Both were designed by architecture firm C&H. 
The third building was completed in 2011 and 
has a total area of 4,500 m2. It was designed 
by architecture firm Haroma & Partners.

The building complex was designed to serve 
the needs of high-technology companies.  
Over 30 companies maintain operations in  
the complex.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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High Tech Centre 4

Vuonna 2016 valmistui Jaanintien 
risteykseen High Tech Centre 4, jossa 
toimivat korkean teknologian yritykset 
Hidex Oy ja Pietiko Oy. High Tech 
Centre 5 on suunnitteilla.

High Tech Centre 4 | In 2016, High 
Tech Centre 4 was completed at the 
intersection of Jaanintie Road. It is 
home to high-technology compa-
nies Hidex Oy and Pietiko Oy. Plans 
are currently being drawn up for 
High Tech Centre 5.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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Rakennus tullaan päällystämään lasielementeillä kuten aikaisemmat-
kin High Tech Centre -hankkeet. Lasielementit ovat aurinkopaneeleja ja 
niiden tuottama sähkö myydään talon käyttäjille. Hanketta on siirretty 
sen vuoksi, että aurinkopaneeleiden kehitys on tällä hetkellä etenemässä 
kovaa vauhtia.

The building will be clad in glass elements in keeping with the design of 
the previous High Tech Centre projects. The glass elements are solar panels, 
which will generate electricity that will be sold to the users of the building. 
The project has been pushed back because developments in solar panel 
technology are currently advancing in leaps and bounds. 



58 59

HK Scan

HKScan -konsernin liiketoiminnasta  
Suomessa vastaavan HKScan Finland 
Oy:n pääkonttori sijaitsee High Tech 
Centre 3:ssä. HKScan valmistaa ja 
markkinoi lihaa, lihavalmisteita ja 
valmisruokia. HK Scan on ainoa Turussa 
toimiva pörssiyhtiö.

HKScan | The headquarters for 
HKScan’s Finnish operations, HKScan 
Finland Oy, are located in High Tech 
Centre 3. HKScan produces and 
markets meats, meat products and 
ready-made foods. HKScan is the 
only listed company operating in 
Turku.

Turun tiedepuiston alue – Turku Science Park  
Turku Science Park Area
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Artukaisten kartanon naapuriin Turun 
länsipuolelle valmistui vuonna 1935 len-
tokenttä, joka oli Suomen ensimmäinen 
ja maailman pohjoisin siviililentokenttä. 
Vuonna 1955 Turku sai uuden lentoken-
tän Ruskolle. Turun lentokerho jatkoi 
lentotoimintaa Artukaisissa vuoteen 
1965 saakka. Sen jälkeen Artukaisten 
lentokenttäalue oli rata-autoilun ja 
moottoripyöräkilpailujen sekä maatalo-
usmessujen näyttämönä. Turun Messu- ja 
kongressikeskus rakennettiin lentokent-
täalueelle 1989. Turku-hallin sijaintipai-
kasta oli väännetty pitkään. Lopulta se 
päätettiin sijoittaa Artukaisiin messukes-
kuksen naapuriin.

Painotekniikan kehityksestä johtuen 
Turun Sanomat keskitti lehden painatuk-
sen ja muun painotoiminnan Artukai-
siin rakennuttamiinsa teollisuustiloihin 
vuonna 1978.

Artukaisten kartanon meren puolella 
oli vuonna 1936 käynnistynyt puutar-
hatuotteiden tehdasmaista jalostamista 
ja kauppaa varten Jalostaja Oy. Sen toi-
minta laajeni sodan aikana ja se liitettiin 
Huhtamäki-yhtymään. Sodan jälkeen 
siitä kehittyi monipuolinen säilyketehdas 
ja tältä ajalta ovat peräisin sen suosikki-
tuotteet Jalostajan hernekeitto ja Turun 
Sinappi, nykyinen Auran Sinappi.

Huhtamäki-yhtymälle valmistui 1970- 
luvulla Artukaisiin Marlin ja Leiraksen 
tuotantolaitokset ja Jalostajalle uudisra-
kennus. Marlissa Rakennustoimisto Lundé-
nin tehtävänä oli projektijohto, Leiraksessa 
konsultointi ja Jalostajassa rakentaminen.

Artukaisten
Artukainen area

In 1935, an airfield was built on the west 
side of Turku, next to the Artukainen 
Manor, making it Finland’s first and the 
world’s northernmost civilian airfield. In 
1955, a new airport was built for Turku 
in Rusko. The Turku Flying Club continued 
using the airfield at Artukainen until 1965. 
After this, the Artukainen airfield was 
used as a track for car and motorcycle 
racing as well as a venue for farming fairs. 
The Turku Fair and Congress Centre was 
built on the site of the airfield in 1989. 
However, it took many years to agree on 
the eventual site of the Turkuhalli arena. 
Finally, it was decided that the new arena 
would be located in Artukainen next to the 
Fair and Congress Centre.

Due to advances in printing technology, 
the newspaper Turun Sanomat centralised 
its printing operations in the industrial 
facility it had built at Artukainen in 

1978. Jalostaja Oy, which was founded 
in 1936, was located on the sea side of 
Artukainen Manor. At that time, Jalostaja 
commercially produced gardening 
products. It expanded its operations during 
the Second World War and was made part 
of the Huhtamäki Group. After the war, it 
grew to become a wide-ranging producer 
of canned goods, launching such popular 
products as Jalostaja pea soup and Turun 
Sinappi mustard.

In the 1970s, new facilities were completed 
for the Huhtamäki Group in Artukainen, 
with production plants being built for 
Marli and Leiras and a new building for 
Jalostaja. Rakennus-Lundén was the 
project manager for the Marli project, 
provided consulting services for the Leiras 
project and served as the builder for the 
Jalostaja project.

alue
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Turkuhalli

Turkuhalli, nykyiseltä markkinointinimeltään Gatorade 
Center, sijaitsee Artukaisissa Turun Messu- ja Kongres-
sikeskuksen naapurissa entisellä vuosina 1935–1965 
toimineella Turun Artukaisten lentokentän alueella. 
Hallin perustustyöt aloitettiin heinäkuussa 1988 ja  
24 000 kerrosneliön hallin vihkiäistilaisuus oli 2.2.1991. 
Projektinjohto Rakennustoimisto Lundén Oy. 

Halli valmistui 1990 siten, että viimeinen työmaakokous 
oli 6.11.1990. Halliin rakennettiin vuosina 1996–1997 
laajennusosa.

Hallin suunnittelija on Arkkitehtitoimisto Casagrande & 
Haroma.

Turkuhalli on vaihtanut markkinointinimeään monta 
kertaa yhteistyökumppanin vaihtuessa. Ennen ny-
kyistä sen nimenä on ollut HK Areena, Elysée Arena ja 
Typhoon.

Turkuhalli | Turkuhalli, which is now known as 
Gatorade Center, is located in Artukainen next door to 
the Turku Fair and Congress Centre. Both facilities were 
built on the site of the Artukainen airfield. 

Foundation work on the hall was begun in July 1988. 
Inauguration of the 24,000 square metre arena took 
place on 2 February 1991. Rakennus-Lundén Oy served 
as the project manager. Foundation work on the hall 
was begun in July 1988 and the 24,000 square metre 
arena was completed in 1990, with the last work site 
meeting being held on 6 November 1990. The hall was 
inaugurated on 2 February 1991. In 1996-1997, an 
extension was built. 

The hall was designed by architecture firm Casagrande 
& Haroma. Project management: Rakennus-Lundén Oy

Turkuhalli has changed its marketing name several 
times with the changing of business partners. Prior to 
its present name, it was known as HK Areena, Elysée 
Arena and Typhoon.

Artukaisten alue 
Artukainen area

Turkuhalli-projektin 
 kustannussuunnittelu

Turkuhallin rakentamisessa otettiin käyt-
töön ensimmäisiä kertoja Turussa kustan-
nussuunnittelu ja kustannusvalvonta. Halli 
toteutettiin pitkälle jaettua osaurakkame-
nettelyä käyttäen. Tähän oli syynä hank-
keen kireä aikataulu sekä tiukka budjetti.

Lundénin projektijohtosopimukseen otet-
tiin erityinen kohta kustannusvalvonnasta. 
Hankkeen budjetti ja rahoitus oli lyöty 
etukäteen lukkoon. Käytännössä sitä oli 
mahdoton ylittää ilman kaupunginvaltuus-
ton uutta rahoituspäätöstä, jota kukaan ei 
halunnut.

Hanke rahoitettiin seuraavasti:

- kaupungin budjetti 95 mmk

- aitioiden myynti  35 mmk

- opetusministeriö  15 mmk

yhteensä              145 mmk

Kustannusseuranta tapahtui siten, että 
rakennustoimikunnan ja suunnittelijoiden 
päätösten ja toimenpiteiden kustannus-
vaikutus laskettiin heti. Mikäli kustannus-
laskenta osoitti, että budjetti ylitetään, 
suunnitelmia korjattiin välittömästi. Alku-
peräinen kustannuslaskelma tehtiin osa- 
urakkajakoa noudattaen eli jo etukäteen oli 
laskettu kunkin osaurakan hinta. Saatuja 
osaurakkatarjouksia verrattiin kustannus-
arvioon ja mikäli saadut tarjoukset ylittivät 
kustannusarvion, suunnitelmia korjattiin. 

Edellä kuvatulla menetelmällä Turkuhallin 
lopullinen toteutunut kustannus oli 144 
mmk eli budjetti alitettiin yhdellä miljoo-
nalla markalla.

Cost planning for the Turkuhalli project | 
Cost planning and cost monitoring were used 
for the first time in Turku on the Turkuhalli 
project. The arena was completed using a highly 
distributed subcontracting scheme. The reason 
for using this approach was the extremely tight 
project schedule and budget. 

Lundén’s project management agreement 
contained a special clause concerning cost 
monitoring. The project budget and financing 
were locked down in advance. In practice, this 
meant that the budget could not be overshot 
without a new financing decision from the City 
Council, which everyone wanted to avoid.

The project was funded as follows:

- municipal budget:        95 million Finnish marks

- sale of skyboxes:          35 million marks

- Ministry of Education: 15 million marks

Total:                            145 million marks

Costs were monitored so that the cost impact 
of all decisions made and actions taken by the 
building committee and designers would be 
invoiced immediately. If the cost calculations 
indicated a budget overshoot, the plans 
were changed immediately. The original cost 
calculations were made according to the 
distribution of subcontracting jobs, i.e. the price 
of each subcontracting job was calculated in 
advance. Subcontracting bids were compared 
with the cost estimates and, if the bids exceeded 
them, the plans would be changed.

Using the method described above, the final cost 
of the Turkuhalli arena was 144 million Finnish 
marks, which was one million marks under 
budget.
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Turkuhalli 

Vuonna 1990 valmistuneessa Turkuhallissa on 
istumapaikkoja 9 000 + 1 500 sekä aitioissa 300 
ja seisomapaikkoja 1 500. Kokonaiskatsojamäärä 
on 12 300. Rakennuksen halkaisija on 93,5 metriä 
ja kokonaiskorkeus 40 metriä. Monitoimilattian 
pinta-ala ilman siirtokatsomoja on 1 800 neliötä 
ja siirtokatsomoilla 2 700 neliötä. Hallia uudis-
tettiin 1996-1997 rakentamalla siihen toinen 
sisäänkäynti, 28 uutta aitiota, ravintoloita ja 
aulatiloja.

Turkuhalli on monitoimihalli, joka on mm. toimi-
nut kolmien jääkiekon MM-kisojen näyttämönä 
vuosina 1991, 1997 ja 2003 sekä lukuisten huip-
pukonserttien tapahtumapaikkana. Hallissa ovat 
esiintyneet mm. maailmantädet Tom Jones, Kiri 
Te Kanawa, Placido Domingo, Mireille Mathieu, 
Harry Belafonte, Barbara Hendricks, José Carreras, 
Bruce Springsteen, Ray Charles, Sting, Bon Jovi, 
Elton John.

Turkuhalli | Completed in 1990, Turkuhalli 
has seating for 9,000 + 1,500 as well as 300 
seats in skyboxes and standing room for 1,500. 
The maximum spectator capacity is 12,300. 
The structure is 93.5 metres in diameter and 
has an overall height of 40 metres. The area of 
the multipurpose floor is 1,800 square metres 
without the moveable stands and 2,700 square 
metres with them. The arena was updated in 
1996-1997 by adding a new entrance, 28 new 
skyboxes, restaurants and lobby facilities.

Turkuhalli is a multipurpose arena, which has 
hosted such events as the Ice Hockey World 
Championships in 1991, 1997 and 2003 in 
addition to numerous concerts with top 
international artists, including Tom Jones, Kiri 
Te Kanawa, Placido Domingo, Mireille Mathieu, 
Harry Belafonte, Barbara Hendricks, José 
Carreras, Bruce Springsteen, Ray Charles, Sting, 
Bon Jovi and Elton John.

Turkuhalli konserttikäytössä.
Turkuhalli as a concert venue.

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Turkuhalli jäähallikäytössä.
Turkuhalli as an ice arena.

Turkuhalli 

Valmistumisestaan alkaen halli on ollut Tu-
run Palloseuran jääkiekon kotihalli ja siellä 
on vietetty SM-liigan mestaruusjuhlia 
seitsemän kertaa. Turun koulujen musiik-
kiluokat pitävät joka toinen vuosi hallissa 
Valon Aika -joulukonserttinsa.

Turkuhalli | Since its completion, 
Turkuhalli has served as home ice 
for Turku’s ice hockey team TPS and 
it has hosted the Finnish Ice Hockey 
Championships seven times. Music classes 
from Turku schools hold their ”Valon Aika” 
(Season of Light) Christmas concert here 
every other year.

”- Olen 40 vuotta rakentanut Turun 
seudulle, ja projekteja on täällä ollut 
varmasti yli 100 erilaista. Kuitenkin 
Turkuhalli on rakennuksena ylitse mui-
den. Se on aina yhtä vaikuttava, oli 
se sitten tyhjä tai täynnä yleisöä. Ra-
kennusprojekti taas on jäänyt mieleen 
erityisesti siinä mielessä, että kaikilla 
oli tavoitteena yhteen hiileen puhal-
tamalla saada aikaiseksi mahdollisim-
man hyvä ja toimiva monitoimihalli, 
kertoo Lundén”.

Meidän juttu. Turkuhalli 20 vuotta. 
2010.

”I’ve been building in the Turku region 
for forty years, completing surely more 
than a hundred different projects. But, 
Turkuhalli stands out from the rest. 
It’s just as impressive when empty as 
it is when filled with cheering crowds. 
This construction project is memorable 
particularly because everyone involved 
shared the same goal to build a 
multipurpose arena, making it as good 
and functional as possible,” explains 
Lundén.

Meidän juttu. Turkuhalli 20 vuotta. 
(Between Us: Turkuhalli 20 Years.) 2010.

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Turun Sanomat,  
Artukainen

Turun Sanomien Artukaisten alueen 
rakentaminen alkoi vuonna 1977. Alueelle 
rakennettiin tilat sanomalehtipainolle ja 
lomakepainolle sekä autohuoltorakennus 
ja henkilökunnan rivitaloalue.

Sekä ulko- että sisätiloiltaan Artukaisten 
rakennukset suunniteltiin ajattomista ja 
kestävistä materiaaleista. Erityistä huomio-
ta suunnittelussa asetettiin miellyttävään 
työskentely-ympäristöön. Painotalon 
talvipuutarha on toiminut myös tapahtu-
mapaikkana. Alusta alkaen rakennuksissa 

Turun Sanomat, Artukainen | 
Construction for Turun Sanomat’s 
Artukainen printing facilities began in 
1977. Printing facilities for newspapers 
and forms were built in the area, along 
with a vehicle repair garage and row 
house area for employees.

Timeless and durable materials were used 
for both the exteriors and interiors of the 
buildings at Artukainen. In their design, 
special attention was given to creating a 
pleasant working environment. The winter 

ovat toimineet TS Yhtymän painolaitokset 
ja vuosien varrella sinne on siirtynyt myös 
yhtymän muita toimintoja, viimeksi Turun 
Sanomien toimitus. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto C &H Oy, 
Projektinjohto ja henkilökunnan rivita-
loalueen rakentaminen: Rakennustoi-
misto Lundén Oy.

garden of the print house also served as 
a venue for events. The buildings have 
always served as printing facilities for the 
TS Group, and over the years many other 
Group functions were also moved there, 
with the most recent example being the 
editorial staff for Turun Sanomat.

Designers: Architect: Arkkitehtitoimisto 
C &H Oy, Project management and 
construction of the employee row house 
area: Rakennus-Lundén Oy

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Artukaisten alue 
Artukainen area
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Turun Sanomat,  
Artukainen

TS-yhtymän pääjohtaja ja hallituksen 
puheenjohtaja Irja Ketonen oli Suomen 
ensimmäinen naisvuorineuvos. Juhani 
Lundénin mukaan Irja Ketonen oli tarkka 
siitä, että kaikki rakennukset tehdään hyvin 
ja ikuisesti kestäviksi. Tämän johdosta 
Rakennustoimisto Lundén Oy teki selvityk-
sen kaikista mahdollisista julkisivuvaihto-
ehdoista. Vaihtoehdot yhdessä arkkitehdin 
kanssa esiteltiin Irja Ketoselle, joka valitsi 
punatiilen.

Kun Wallacin, DataCityn, Tiilikulman ja 
Turkuhallin rakennushankkeissa suunnit-

telijat olivat samat kuin Turun Sanomien 
uudisrakennuksessa ja materiaali oli 
todettu hyväksi ja kestäväksi, eikä liian 
kalliiksi, valittiin näihin rakennuksiin saman 
tehtaan sama tiili. 

Turun Sanomat, Artukainen | TS Group 
President and Chairman of the Board, Irja 
Ketonen, was the first woman to receive 
the Finnish honorary title of vuorineuvos. 
According to Lundén, Ketonen was 
adamant that all the buildings be made 
properly and strong enough to last forever. 

In an effort to fulfil her wishes, Rakennus-
Lundén Oy explored all the possible façade 
alternatives. The architects presented the 
various alternatives to Ketonen, who opted 
for red brick. 

The designers working on the Wallac, 
DataCity, Tiilikulma and Turkuhalli projects 
were the same ones who worked on the 
new construction for Turun Sanomat. 
Having found that red brick was an 
excellent, affordable material, they decided 
to use the same brick from the same 
factory on all of the above-mentioned 
projects.

Artukaisten alueelle erilleen tuotanto-
rakennuksista toteutettiin suojaiseen 
paikkaan henkilökunnan rivitalo.

Row houses for employees were built in a 
secluded area away from the production 
facilities in the Artukainen area.

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Oy Lundén Ab Jalostaja

Sodan jälkeen Huhtamäki-yhtymään 
kuuluneesta Jalostaja Oy:stä kehittyi mo-
nipuolinen säilyketehdas. Tältä ajalta ovat 
peräisin sen suosikkituotteet Jalostajan 
hernekeitto ja Turun sinappi. Vuonna 1991 
Jalostaja siirtyi kansainväliselle Unile-
ver-konsernille ja 1997 Nestlélle. Seuraa-
vana vuonna Jalostajan koko kiinteistö, 
Jalostaja-tuotemerkki sekä osa siellä val-
mistettavista tuotteista siirtyi turkulaiselle 
elintarvikealan yritys Oy Lundén Ab:lle, 
joka keskitti Artukaisiin kaikki toimintansa. 
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana on 
toiminut hallituksen koko toiminta-ajan 
Juhani Lundén.

Jalostajalle valmistui uudisrakennus Ra-
kennustoimisto Lundénin projektijohdolla 
1970-luvulla. Vuonna 1999 Rakennustoi-
misto Lundén rakensi ns. korkeavaraston 
laivamuonitukseen tarkoitetuille verova-
paille tuotteille (alkoholit, hajuvedet ja 
savukkeet). 

Arkkitehti: Vesa Arosuo.

Oy Lundén Ab Jalostaja | A subsidiary 
of the Huhtamäki Group since after 
the war, Jalostaja Oy grew to become 
a diverse producer of canned goods. 
The company’s most popular products, 
Jalostaja pea soup and Turun Sinappi 
mustard, were introduced during the 
post-war period. In 1991, Jalostaja was 
acquired by the multinational Unilever 
corporation and then by Nestlé in 1997. 
In 1998, all of Jalostaja’s properties, 
the Jalostaja brand and some of the 
products made there were acquired by 
Turku-based food company Oy Lundén Ab, 
which consolidated all of its operations 
in Artukainen. Juhani Lundén had served 
as Chairman of the Board for the entire 
duration.

A new facility was built for Jalostaja under 
the project management of Rakennus-
Lundén in the 1970s. In 1999, Rakennus-
Lundén built a high bay warehouse for 
the storage of tax-free products (spirits, 
fragrances and tobacco products) to be 
sold on passenger ferries. 

Architect: Vesa Arosuo.

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Oy Lundén Ab Jalostajan 
tuotantotiloja

Oy Lundén Ab Jalostaja production 
facilities

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Vanha Jalostaja

Vanhan Jalostajan tehdaskiinteistöstä noin  
1 000 neliötä saneerattiin moderneiksi toi-
mistotiloiksi Puolustusvoimien materiaali- 
keskuksen käyttöön vuonna 2004. Puo-
lustusvoimien materiaalikeskuksen jälkeen 
tilat saneerattiin Suomen Tullin käyttöön 
2016. 

Suunnittelija: Arkkitehti Susanne Lun-
dén. Rakentaminen: Rakennustoimisto 
Lundén Oy.

Old Jalostaja factory | Approximately 
1,000 square metres of the old Jalostaja 
factory property were renovated into 
modern office space, which would be used 
by the Finnish Defence Forces Materiel 
Centre in 2004. After the Finnish Defence 
Forces Materiel Centre, the offices were 
refurbished for use by Finnish Customs in 
2016.

Designer: Architect Susanne Lundén.
Development: Rakennus-Lundén Oy

Artukaisten alue 
Artukainen area
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Marli

Huhtamäki-yhtymän elintarvikeliiketoiminta 
laajeni sotien jälkeen. Jalostajan lisäksi pe-
rustettiin mehu- ja juomanvalmistaja Marli. 
Etenkin 1960-luvulta alkaen sen Marli- ja 
Mehukatti -tuotemerkit tulivat tutuiksi 
suomalaisille. Rakennustoimisto Lundénin 
projektijohdolla valmistui Marlille 1970-lu-
vulla uudisrakennus Artukaisiin Jalostajan 
naapuriin. 

Nykyisin Marlin tuotemerkin omistaa Euroo-
pan johtava mehutuoteliiketoimintakonserni 
saksalainen Eckes-Granini Group GmbH ja 
mehuja valmistetaan edelleen Artukaisten 
tiloissa.

Arkkitehti: Veijo Kahra

Marli | The Huhtamäki Group’s food 
business expanded after the Second World 
War. In addition to Jalostaja, juice and 
beverage producer Marli was also founded. 
Particularly during the 1960s, its Marli and 
Mehukatti brands became household names 
in Finland. Under the project management 
of Rakennus-Lundén, a new production 
facility was built for Marlin in the 1970s 
right next door to the Jalostaja facility at 
Artukainen. 

Today, the Marli brand is owned by a 
leading European juice conglomerate in 
Germany, Eckes-Granini Group GmbH. 
However, juices are still produced in the 
Artukainen facility.

Architect: Veijo Kahra

Artukaisten alue 
Artukainen area
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As Finland’s oldest city, Turku has had 
several market squares throughout its 
history. As the city grew, the locations of 
its market squares changed and its central 
business district moved. The Old Great 
Square (Suurtori) served the citizens of 
Turku for several hundred years on ”this 
side of the river” as the locals say, but maps 
of the city from the 17th century mention a 
”New Square” (Uusitori), which was located 
on ”that side of the river”, i.e. the south 
end of the present-day Market Square, a 
bit farther south from where Eerikinkatu 
is today. As a result of the Great Fire of 
Turku, German architect Carl Ludvig Engel 
drew up a new city plan in accordance with 
the wide open spaces of the neoclassical 
Empire style. Engel planned for a market 
square that was larger than Senate Square 
in Helsinki, 120 x 120 metres, proposing 
the construction of several monumental 
Empire style buildings around the square. 
Merchants in the city opposed the plan, 
instead preferring to position the market 
square closer to the Aura River. In the 
spring of 1837, the square had been paved 
with cobblestones and construction of an 
Orthodox Church for the Russian garrison 
was begun on the north side of the square. 
The other Empire monuments proposed by 
Engel were never realised. A low Empire 
building designed by Charles Bass was 
built in the lower corner of the square and 
the Swedish theatre building, Åbo Svenska 
Teater, was given a new façade, which was 
designed by Engel in 1839. The square was 
called Alexander Square (Aleksanterintori) 
at that time. The square was not referred 
to under its current name, Kauppatori, until 

Suomen vanhimpana kaupunkina Turulla 
on ollut useita toreja. Kaupungin kasva-
essa torienkin paikat ovat muuttuneet ja 
samalla kaupungin kaupallinen keskus on 
siirtynyt. Suurtori ”täl puol jokke” pal-
veli kaupunkilaisia monta sataa vuotta, 
mutta jo 1600-luvun kaupunkikartoissa 
mainitaan Uusitori, joka sijaitsi ”tois 
puol jokke” eli nykyisen kauppatorin 
eteläisellä reunalla nykyistä Eerikinkatua 
etelämpänä. Turun palon seurauksena 
C. L. Engel laati uuden asemakaavan 
avoimen empirekaupungin ihanteiden 
mukaisesti. Engel piirsi torista Helsingin 
Senaatintoria suuremman, 120 x 120 
-metrisen, ja suunnitteli sen reunalle 
useita julkisia empiretyylisiä monumen-
taalirakennuksia. Kaupungin porvarit 
vastustivat suunnitelmia ja olisivat 
halunneet torin lähemmäksi Aurajokea. 
Keväällä 1837 tori oli saanut mukulakivi-
pinnan ja torin pohjoislaidalle ryhdyttiin 
rakentamaan ortodoksikirkkoa venäläi-
selle varuskunnalle. Engelin kaavailemia 
muita empire-monumentteja ei toteu-
tettu. Torin alakulmaan valmistui Charles 
Bassin suunnittelema matala empire-
talo ja ruotsalainen teatteri sai uuden 
julkisivun Engelin piirtämänä 1839. Tori 
nimettiin tällöin Aleksanterintoriksi, ny-
kyisen nimensä tori sai vasta 1924. Toria 
uudistettiin 1930-luvulla, jolloin se sai 
nupukivipinnan. Eteläpuolinen kioskiri-
vistö rakennettiin 1950-luvulla. 

Kauppatorin uudistaminen sekä keskus-
tan pysäköinnin järjestäminen on ollut 

kuuman keskustelun kohteena ja pää-
töksenteko on ottanut aikaa.Torialueen 
uudistamisesta ja keskustan paikoitusti-
lanteen ratkaisemisesta on tehty vuosien 
aikana useita suunnitelmia. Ensimmäisen 
anomuksen esitti Juhani Lundén Turun 
kaupungille 12.12.1986 perustetun 
yhtiön Turun Keskustapaikoitus Oy:n, 
jossa oli mukana useita yrityksiä, nimissä. 
Turun kaupunki asetti vuonna 1993 
työryhmän Juhani Lundénin johdolla 
pohtimaan ydinkeskustan kehittämistä.

Se teki perusselvityksen rakennusoikeus- 
ja autopaikkatarpeista sekä ehdotukset 
jatkotoimenpiteistä. Rakennustoimisto 
Lundén on ollut mukana Kauppatorin 
ympäristössä useissa hankkeissa.

”Viimeisten vuosikymmenten aikana 
torin ympäristön rakennuskanta on 
kokenut ison muutoksen. Vanhana 
turkulaisena ja rakennusalan ihmi-
senä voi vain pahoitella sitä, että 
Turusta on aikanaan liian kovalla 
kädellä purettu vanhaa. Pohjolan 
paikalla sijainnut Priman kiinteistö 
oli näyttävä rakennus, samoin Lind- 
blomin talo Kauppiaskadulla torin 
varrella. Tämänkaltaisten raken-
nusten purkaminen ei enää tänään 
onnistuisi, eikä kukaan sitä varmaan 
haluaisikaan”.

Juhani Lundén kirjassa ”Parasta Turussa - 
Det Bästa i Åbo. Turku 2000.

Turun ydinkeskusta
 – Kauppatorin ympäristö

Turku central business district – Market Square area

1924. The square was renovated in the 1930s 
and repaved with rectangular paving stones. The 
kiosk row on the south side of the square was 
built in the 1950s.

Further renovation of the Market Square and 
making arrangements for parking in the city 
centre has been a hot topic of debate, with 
decisions on either taking a long time. Several 
plans have been proposed over the years 
to solve the above issues. The first proposal 
was presented to the City of Turku by Turun 
Keskustapaikoitus Oy, which was founded 
by Juhani Lundén on 12 December 1986 and 
consisted of several companies. In 1993, the 
City of Turku appointed a working group under 
the direction of Juhani Lundén to address 
development of the city centre. The working 
group conducted a basic study of building rights 
and parking needs and submitted proposals 
for follow-up measures. Rakennus-Lundén has 
been involved in several projects working on and 
around the Market Square. 

”Over the past few decades, the buildings 
surrounding the Market Square have 
undergone major changes. As an old Turkuan 
and person involved in the construction 
sector, I can only say with regret that Turku 
has been too quick to tear down the old. The 
Prima building, where Pohjola now stands, 
was an impressive structure, as was the 
Lindblom building on Kauppiaskatu, right on 
the square. The demolition of buildings like 
these is no longer a feasible option, and I am 
sure that no one would want to tear any of 
them down to begin with.”

Juhani Lundén in the book ”Parasta Turussa – Det 
Bästa i Åbo” (”The Best of Turku”) Turku 2000.
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Kohtauspaikka

Ravintolalaivat, rantakatujen ra-
vintolat ja kahvilat sekä galleriat ja 
museot tarjoavat ruumiin ja hengen 
ravintoa. Aurajoki luo myös upeat 
puitteet erilaisten tapahtumien 
järjestämiselle.

”Turku on hyvä paikka elää, teh-
dä työtä ja yrittää. Turussa voi 
saada helpommin laadukkaan 
elämän kuin esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla. Asunnot ovat 
vielä kohtuuhintaisia, Turun 
edustalta avautuu maailman 
hienoin saaristo, kaupunki on 
kaunis sekä vapaa-ajanvietto- 
että kulttuuripalvelut ovat 
erinomaiset”.

Juhani Lundén kirjassa ”Parasta Tu-
russa - Det Bästa i Åbo. Turku 2000.

Gathering place| The restaurant 
boats, riverside restaurants and 
cafés, galleries and museums offer 
sustenance for both the body 
and soul. The Aura River is also 
the perfect setting for all sorts of 
different events. 

”Turku is a great place to live, 
work and start a business. It’s 
easier to live a good life in Turku 
than, for example, in the Helsinki 
area. Housing is still affordable, 
we’re right next to the world’s 
most beautiful archipelago, 
the city itself is charming and 
its range of recreational and 
cultural activities is outstanding.”

Juhani Lundén in the book ”Parasta 
Turussa – Det Bästa i Åbo” (”The Best 
of Turku”) Turku 2000.

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Turku central business district – Market Square area
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Hamburger Börs
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Kauppiaskadulle alun perin 1830-luvulla 
rakennetussa kivitalossa avattiin ravintola 
vuonna 1894. Kolme vuotta myöhemmin 
syntyi Hamburger Börs neiti Wallina Valti-
nin toimesta. Vuosina 1903-1904 Kauppi-
askadun rakennus korotettiin kerroksella ja 
muutettiin jugend-asuun arkkitehti 
Frithiof Strandellin suunnitelmien mukai-
sesti. Hotellitoiminta laajeni, kun Kauppa-
torin laitaan valmistui Strandellin suun-
nitelmien mukaan uusi hotellirakennus 
vuonna 1909. 

Turun Osuuskauppa sai kiinteistön hal-
tuunsa vuonna 1942. Osuuskauppa teki 
1970-luvun alussa päätöksen korttelin 
saneerauksesta ja vuonna 1976 Hamburger 
Börsin Kauppatorin puoleinen rakennus 
päätettiin purkaa. Purkupäätös aiheutti 
ensimmäistä kertaa Turun historiassa 
mielenosoituksen rakennuksen säilyttämi-
sen puolesta. Purkupäätöksestä valitet-
tiin, mutta Valtioneuvosto hylkäsi kaikki 
valitukset 1976. Purkutyöt käynnistettiin  
välittömästi päätöksen tultua lainvoimai-
seksi.

Juhani Lundén Hamburger Börs -projektin 
vetäjänä joutui hoitamaan Börsin purkami-
sen luvat ja muut käytännön toimenpiteet.

- Turkulaisena työ oli minulle surullinen 
tehtävä, toteaa Lundén. Hän jatkaa:

- Päätöstä tehtäessä oli kuitenkin ym-
märrettävä tosiasiat: hotellirakennus oli 
osittain puurunkoinen ja siinä oli puuvä-
lipohjat. Lisäksi se oli pahasti painunut, 
korjaaminen oli lähes mahdotonta. Talo ei 
enää täyttänyt hotellirakennuksen edel-
lyttämiä turvallisuusvaatimuksia, kertoo 
Lundén.

Hamburger Börs | In 1894, a restaurant 
opened in the stone building on 
Kauppiaskatu Street that was built in the 
1830s. Three years later, Hamburger Börs 
was founded by Miss Wallina Valtin. In 
1903-1904, the building was given an extra 
floor and redone in the Art Nouveau style 
according to the plans drawn up by architect 
Frithiof Strandell. The hotel’s operations were 
further expanded when a new hotel building, 
also designed by Strandell, was completed in 
1909 on the Market Square. 

TOK (Turku regional retail co-operative) 
acquired the property in 1942. In the early 
1970s, TOK decided to renovate the block 
and, in 1976, a move was made to demolish 
the Market Square wing of Hamburger Börs. 
The decision to demolish resulted in the first 
protest to save a building in Turku’s history. 
Appeals were made to stop the demolition, 
but the Finnish Government rejected all 
of them in 1976. Demolition work began 
immediately after the decision was made 
official. 

As the leader of the Hamburger Börs project, 
Juhani Lundén had to obtain the necessary 
demolition permits and handle all the other 
practical arrangements. 

”As a Turkuan, this project was hard for me,” 
admits Lundén. He adds: 

”But, when making a decision, you just have 
to understand the facts: the hotel structure 
was partly wood-framed and had wood 
subfloors. Not only that, the entire structure 
was badly compressed, thus making its 
renovation nearly impossible. The building 
no longer met the mandatory safety 
requirements for a hotel,” explains Lundén.  

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Turku central business district – Market Square area
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Lundén kertoo mielenkiintoisena episodina, 
että Turun Osuuskaupan silloinen toimi-
tusjohtaja kauppaneuvos Eino Jylhä sai 
sähkeen samana päivänä, kun purkutyöt 
käynnistettin. Sähkeessä ilmoitettiin, että 
purkaminen on lopetettava  välittömästi, 
allekirjoittajana oli Kekkonen. Jylhä ilmoitti 
Lundénille, että purkutyöt on pysäytettävä 
välittömästi ja näin myös tehtiin. Sähkeen 
lähettäjänä ei ollut Urho Kekkonen vaan 
Kekkonen. Pian tietysti otettiin yhteyttä 
Tasavallan Presidentin kansliaan, josta 
ilmoitettiin, että presidentin toimesta ei 
sähkettä ole lähetetty. Vielä samana iltana 
purkutöitä jatkettiin.

Uudesta hotellista suunniteltiin Turun 
ykköshotelli, sen arkkitehtisuunnittelusta 
vastasi SOK:n yliarkkitehti Pauli Lehtinen. 
Rakennustyöt käynnistyivät 1977. Projekti 
toteutettiin osaurakkana siten, että sekä 
rakennuksen paalutustyöt että kaikki sisus-
tustyöt teetettiin omana urakkana. Hotelli 
valmistui 1979. Nykyisessä Sokos Hotel 
Hamburger Börsissä on 360 huonetta sekä 
kahdeksan ravintolaa.

Hamburger Börsin uudisrakennuksen 
valmistumisen jälkeen käynnistettiin 
Kauppiaskadun varrella olevan vanhan 
Börsin ravintolan täydellinen saneeraus. 
Tällöin toteutettiin perustusten vahvista-
mistoimenpiteet ja koko ravintolarakennus 
sai uuden ilmeen, joka noudatti vanhaa 
sisustusta.

Lundén shares an interesting story where 
the then managing director of TOK, Eino 
Jylhä, received a telegram on the same day 
that demolition work began. The telegram 
said that the demolition had to stop 
immediately. The name of the sender was 
Kekkonen. Jylhä notified Lundén that the 
demolition work had to be stopped right 
away and it was. However, the sender was 
not actually President of Finland Urho 
Kekkonen, but simply someone calling 
themselves ’Kekkonen’. Naturally, contact 
was made with the Office of the President 
of Finland, which stated that the President 
had sent no such telegram. That same 
evening, the demolition work resumed. 

The new hotel was to be Turku’s top 
establishment and its design was 
entrusted to the senior architect of SOK 
(Central Finnish Co-operative Society), 
Pauli Lehtinen. Construction work began 
in 1977. The project was subcontracted, so 
that pile driving and all interior work were 
each carried out as individual contracts. 
The hotel was completed in 1979. Today, 
the Sokos Hotel Hamburger Börs has 360 
guest rooms and eight restaurants. 

After the new Hamburger Börs building 
was completed, the old Börs restaurant, 
which faced Kauppiaskatu Street, was 
given a full renovation. The foundation 
was reinforced and the entire restaurant 
building was given a new look, which still 
included elements of the old style. 

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Turku central business district – Market Square area
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Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Vanha Hamburger Börs | The old Hamburger Börs

Vanha Hamburger Börs | The old Hamburger Börs
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Kiinteistö Oy Affärscentrum 
Fastighets Ab 

Kiinteistö Oy Affärscentrum Fastig-
hets Ab on eräs Turun keskusta-alueen 
suurimmista asuntokiinteistöyhtiöistä. 
Rakennus sijaitsee sekä Eerikinkadulla 
että Aurakadulla ja on kiinni Hamburger 
Börsissä. Rakennuksessa oli korkea ja kylmä 
ullakkotila, joka oli osittain tyhjä ja osittain 
toimi asukkaiden talovarastona ja pulujen 
siirtokuntana. 

Lundén esitti yhtiölle ullakkokerroksen 
rakennusoikeuden ostamista ja sen sisus-
tamista hotellikäyttöön. Päästyään asiasta 
sopimukseen Rakennustoimisto Lundén 
rakensi vuonna 1989 ullakkotilaan 36 
hotellihuonetta. Tila liitettiin Hamburger 
Börsin ylimpään kerrokseen ja koko kerros 
myytiin Turun Osuuskaupalle.

Kiinteistö Oy Affärscentrum Fastighets 
Ab | Kiinteistö Oy Affärscentrum Fastighets 
Ab is one of the largest residential property 
managers in the Turku city centre. Its 
building in located on the corner of 
Eerikinkatu Street and Aurakatu Street, 
directly adjacent to Hamburger Börs. The 
building had a high-ceilinged, uninsulated 
attic, part of which was used as a storage 
space for the building’s tenants, with the 
rest of the space being unused.

Lundén submitted a proposal to the 
company in which Lundén would purchase 
the building rights to the attic floor and 
fit it for hotel use. Once an agreement was 
reached, Rakennus-Lundén built 36 hotel 
rooms in the attic space in 1989. The space 
was joined to the top floor of Hamburger 
Börs and the entire floor was sold to TOK.

Ylimmän kerroksen pyöreät 
ikkunat on rakennettu  sa-
neerauksen yhteydessä. Ne 
sijoittuvat siten, että kussakin 
hotellihuoneessa niitä on yksi. 
Kaikki vanhat puurakenteet 
jätettiin näkyviin. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto 
B. Casagrande & Co.  
Rakentaminen: Rakennustoi-
misto Lundén Oy.

The round porthole windows 
were installed as part of the 
renovation work. These windows 
are placed so that each of the 
hotel rooms has one. All of the 
old wood structures were left 
exposed.

Architect: B. Casagrande & Co 
Development: Rakennus- 
Lundén Oy

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Turku central business district – Market Square area
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Kiinteistö Oy Affärscentrum 
Fastighets Ab 

Kiinteistö Oy Affärscentrum Fastighets Ab

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Turku central business district – Market Square area
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Lampun kiinteistö

Lampun kiinteistö sijaitsee Kauppiaskadun 
ja Linnankadun kulmassa. Talon omistaa 
Kiinteistö Oy Affärscentrum Fastighets Ab. 
Projektin nimi johtuu siitä, että Linnan-
kadun ja Kauppiaskadun kulmauksessa ja 
katutasossa toimi pitkään sähköliike Turun 
Lamppu Oy, jonka vanhemmat turkulaiset 
hyvin muistavat.

Lampun vintille saneerataan asuntoja, 
rakennusprojekti valmistuu vuonna 2017.

Arkkitehti: Schauman Arkkitehdit Oy 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Lamppu property | Lampun vintti is 
located on the corner of Kauppiaskatu 
Street and Linnankatu Street. The building 
is owned by Kiinteistö Oy Affärscentrum 
Fastighets Ab. The project was named 
Lampun vintti (Lamp Loft) after the 
electrical appliance shop, Turun Lamppu 
Oy which had occupied the street level 
space for many years. Many older 
Turkuans remember this shop well.

The Lampun vintti project involves the 
renovation of flats and will be completed 
in 2017.

Architect: Schauman Architects 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

96



98 99

Alvar ja Aino Aalto suunnittelivat 
Turun Sanomien toimitalon vuosina 
1928–1929. Se on Suomen ensim-
mäisiä funktionalistisia rakennuksia 
ja aikanaan uudenaikaisin sanoma-
lehtitalo.

Turun Sanomat, Kauppiaskatu 5 | 
Alvar and Aino Aalto designed the 
Turun Sanomat building in 1928-
1929. It is one of the first Functio-
nalist buildings in Finland as well as 
one of the most modern newspaper 
buildings of its time.

Turun Sanomat,  
Kauppiaskatu 5

Turun Sanomat,  
Kauppiaskatu 5

Turun Sanomien käytössä olleen Kauppias- 
katu 5:n kiinteistön saneeraus toteutettiin 
vuosina 1997–2003. Kooltaan hanke oli  
10 000 m2. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto C & H Oy.

Turun Sanomat, Kauppiaskatu 5 | 
Renovation of the Turun Sanomat 
property at Kauppiaskatu 5 was done 
from 1997 to 2003. The project area was 
10,000 m2.

Architect: Arkkitehtitoimisto C & H Oy.
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KOP-kolmio

Turun Kauppatorin laidalle vuonna 1964 
valmistuneen KOP-kolmion suunnitteli 
arkkitehti Viljo Revell. Rakennuksen nimi 
tulee sen tilaajasta Kansallis-Osake-Pankis-
ta. Vuonna 2006 rakennus siirtyi Rausanne 
Oy:n omistukseen. 

Rakennuksen alin kerros on neliö, mutta 
muut kerrokset ovat kolmioita. 

Liike- ja toimistorakennuksena se on 
kokenut ajan saatossa useita muutoksia 
sisätiloissaan. Vuonna 2008 valmistui 
koko talon saneeraus sekä rakennuksen 
julkisivukorjaus, jossa ulkopinnan tummu-
nut ja läikittynyt travertiinikivi vaihdettiin 
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uuteen. Osittain talo saneerattiin toistami-
seen vuonna 2016. 

Arkkitehti: Schauman Arkkitehdit Oy. 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy.

KOP-kolmio (KOP-triangle building) 
| Completed in the southwest corner of 
the Market Square in 1964, KOP-kolmio 
(KOP-triangle building) was designed by 
architect Viljo Revell. The building name 
comes from its original client, Kansallis-
Osake-Pankki commercial bank. In 2006, 
the building was acquired by Rausanne Oy. 

The bottom floor of the building is actually 
square, while the rest of its floors are 
triangular. 

As a commercial and office building, its 
interior has undergone numerous changes 
over the years.  In 2008, the entire building 
was renovated, including its façade, whose 
darkened and stained travertine stone 
was replaced. Part of the building was 
renovated a second time in 2016.

Architect: Schauman Architects Ltd.
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Vaisteen talo

Vuonna 1904 aloitti Turussa pankkitoi-
minnan Turun Suomalainen Säästöpank-
ki. Vuonna 1910 pankki osti kiinteistön 
Kauppatorin laidasta Kauppiaskadun ja 
Yliopistonkadun kulmasta. Nykyinen kivi-
talo on vuodelta 1926 ja sen suunnitteli 
Albert Richardtson. Alkuperäisasusta sitä 
on myöhemmin korotettu ja modernisoitu 
arkkitehtien Erik Bryggmanin ja Aarne 
Ehojoen suunnittelemina. 

Säästöpankin toiminta loppui 1992, 
mutta talo on pysynyt pankkikiinteistönä. 
Nykyään siinä on pankkikonserni Nordean 
Kauppatorin konttori. Kun talon omistus 
siirtyi kiinteistöneuvos Heikki Vaisteelle, 
rakennuksen ulkoasu uusittiin ja sisäti-
loissa tehtiin muutoksia vuonna 2016. 
Rakennuksen ulkopinta sai uuden vaalean 
rappauksen. Rakennustoimisto Lundénin 
toteuttamat muutostyöt on suunnitellut 
Schauman Arkkitehdit Oy.

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Englanniksi sama otsikko

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Vaisteen Talo building | The Finnish 
Savings Bank of Turku (Turun Suomalainen 
Säästöpankki) began its operations in 
1904. In 1910, the bank purchased a 
property on the corner of Kauppiaskatu 
Street and Yliopistonkatu Street, just off 
the Market Square. The current stone 
building was built in 1926 and designed by 
Albert Richardtson. Its original appearance 
was later upgraded and modernised 
by architects Erik Bryggman and Aarne 
Ehojoki.

The Finnish Savings Bank ended its 
operations in 1992, but the building 
remained a bank property. It currently 
serves as the Nordea Bank’s Market Square 
branch. In 2016, Heikki Vaiste acquired the 
property. The building exterior was given 
a facelift and its interior was updated in 
2016. A light-coloured stucco was used on 
the building façade. The update work done 
by Rakennus-Lundén was designed by 
Schauman Architects Ltd.

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Vaisteen Talo

Talon Yliopistonkadun puoleisessa kulmas-
sa on 15-metrinen valotaideteos Lähde, 
joka on taidegraafikko Annika Dahlstenin 
työ. Myös talon jokaisen ikkunan alla on 
sama valokuvio. Valotaideteoksen valais-
tus on muunneltavissa vuorokauden ja 
vuodenajan mukaan.

 Vaisteen Talo | The building on the Yli-
opistonkatu Street side of the corner is 
the site of a 15-metre piece of light art 
called Lähde (Source) by graphic artist 
Annika Dahlsten. The same light image 
also appears in each of the building’s 
windows.  

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Turku central business district – Market Square area
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Casagranden talon ylempien kerrosten holvin 
valutyöt meneillään 13.1.2003. Uudisra-
kennuksen ylimmistä kerroksista avautuu 
Suomen arvokkain kulttuurimaisema.

Casagranden talon  
uudisrakennus

Casagranden talon eli Kirkkopihan tontilla 
on monisatavuotisen historian aikana ollut 
monta nimeä. Pitkään turkulaiset tunsivat 
sen Ingmanin talosta. Sitä ennen se on 
tunnettu Kockin talona, Kingelinin talona, 
Limanin talona, mutta ennen kaikkea 
Seipelin talona. Seipelin nimeä käytettiin 
1700-luvun jälkipuoliskolla ja seuraavan 
vuosisadan alussa. Kaupungin parhaan 
traktöörin ja hotellin maine kiiri maan 
rajojen ulkopuolelle. Seipelin salissa, jossa 
kuninkaat ja keisarit vierailivat, järjestettiin 
loisteliaita kansalaisjuhlia ja tanssiaisia ja 
se oli aikanaan myös kaupungin musiikki-
elämän keskus.

Casagrande building – new 
construction | The Casagrande building, 
which stands on Kirkkopiha lot, has had 
many names during its centuries-long 
history. It was long known as the Ingman 
building in Turku. Before this, it bore the 
names of Kock building, Kingelin building 
and Liman building, but is perhaps 
remembered as the Seipel building. The 
name Seipel was used in the late 1700s 
and early 1800s. Its reputation as the city’s 
best tavern and hotel extended beyond 
Finland’s borders. Seipel’s salons, where 
kings and emperors visited, were the scene

Casting work on the vaults of the top floors 
in the Casagrande building 13 January 2003. 
The top floors of the new building offer a 
marvellous view of Finland’s most precious 
cultural landscapes.

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Kirkkopihan talon sisäpihalle keskelle korttelia oli jo 
1980-luvulla suunnitteilla uudisrakennus, mutta raken-
taminen ei tuolloin käynnistynyt. Uudelleen rakenta-
minen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2002. Tarkoitus oli 
rakentaa 18 asuntoa. Ennen rakentamista tontilla suori-
tettiin arkeologisia kaivauksia. Uudisrakennus valmistui 
vuonna 2003. 

Uudisrakentamisen yhteydessä rakentajana toimineen 
Rakennustoimisto Lundénin toimitusjohtaja Juhani 
Lundén esitti Kiinteistö Oy Kirkkopihan omistajalle, että 
yhtiön nimi muutettaisiin vastaamaan vuosisataista 
perinnettä ja nimettäisiin omistajaperheen mukaan. Näin 
tapahtui ja nimi muutettiin Kiinteistö Oy Casagranden-
taloksi 2002.

Arkkitehti: Benito Casagrande. 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy.

of sumptuous national celebrations and balls, and was 
also once the centre of the city’s music scene. 

There have been plans for the construction of a new 
building inside the courtyard of the Kirkkopiha building 
since the 1980s, but no construction projects were 
launched at that time. This idea was re-introduced 
in 2002. The plan was to build 18 residences. Before 
construction began, archaeological digs were made at 
the site. The new building was completed in 2003.

Juhani Lundén, managing director of Rakennus-
Lundén, which was the developer of the new building, 
proposed to the owner of property manager Kiinteistö 
Oy Kirkkopiha that the property name be changed 
to the name of the owning family, in keeping with 
the centuries-long tradition. The property manager 
agreed and the name was changed to Kiinteistö Oy 
Casagrandentalo in 2002.

Architect: Benito Casagrande.  
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Turun keskustan historiallisen ja 
suojellun arvorakennuksen saneeraus 
on aina vaativa tehtävä. Rakennustoi-
misto Lundén on saneerannut vuonna 
2009 Rauno Puolimatkan omistuk-
sessa olevat sinisen Piccola Cantinan 
rakennuksen ja keltaisen kivirakennuk-
sen, joka toimii yksityisasuntona. 

Arkkitehti: Schauman Arkkitehdit.
Rakentaja: Rakennustoimisto Lun-
dén Oy.

Läntinen Rantakatu, Puolimatka 
properties | Renovating a historically 
important and protected building 
in the Turku city centre is always a 
demanding task. In 2009, Rakennus-
Lundén renovated the blue Piccola 
Cantina building and a yellow 
stone residence owned by Rauno 
Puolimatka. 

Architect: Schauman Architects Ltd.
Developer: Rakennus-Lundén Oy

 Puolimatkan talo, 
 Läntinen Rantakatu

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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 Puolimatkan talo, 
 Läntinen Rantakatu

Läntinen Rantakatu, 
Puolimatka properties

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Pinellan kiinteistö

Pinella on Turun Porthaninpuistossa 
sijaitseva ravintola. Turun suurpalon 1827 
jälkeen valmistui Turun tuomiokirkon 
ympäristöön puisto ja jokirantaan 1836 
arkkitehti P. Gylichin suunnittelema kaunis 
pylväikkö. Pylväikön tilat palvelivat joki-
rannan satamassa merimiesten ja kalas-
tajien tarpeita. Nils Henrik Pinello aloitti 
puistikossa kahvilatoiminnan 1848 ja se 
tunnettiin nimellä Pinella. Vuonna 1863 
puurakennus siirrettiin rannan pylväikön 
yläpuolelle. Pinellan kanta-asiakkaita ovat 
olleet Suomen historian suuret nimet: Elias 
Lönnrot, Sakari Topelius, J.L. Runeberg, J.V. 
Snellman ja Josef Wecksell. Paikan maine 
kulttuuri- ja taide-elämän tyyssijana kas-
voi 1900-luvulla, kun paikalliset taitelijat, 
kirjailijat ja boheemit kokoontuivat siellä. 
Ravintolanpitäjäksi tulikin Turun Taiteilija-
seura. Vuonna 1973 Pinella restauroitiin ja 
jokirantaan avattiin Suomen ensimmäinen 
anniskeluoikeuksin varustettu katuterassi.

Ravintoloitsija Jerome van Breemenin 
aikana Pinellassa toimi Ravintola Ribs. Ra-
kennustoimisto Lundén toteutti 90-luvun 
puolessa välissä ravintolatilojen saneeraus-
työt. 

Pinella property | Pinella is a restaurant 
located in Turku’s Porthan Park. After the 
Great Fire of Turku in 1827, a park was put 
in near the Turku Cathedral along with a 
beautiful riverfront colonnade designed 
by architect P. Gylich. The facilities of the 
colonnade served the needs of sailors 
and fishermen at the river port. In 1848, 
Nils Henrik Pinello opened a café called 
Pinella in the park. In 1863, the wood café 
building was moved above the colonnade. 
Pinella’s regulars included some of the 
biggest names in Finnish history: Elias 
Lönnrot, Sakari Topelius, J.L. Runeberg, 
J.V. Snellman and Josef Wecksell. The 
restaurant’s reputation as a haven of 
culture and the arts grew in the 1900s, 
when local artists, writers and bohemians 
gathered there. Indeed, the Turku Artists’ 
Association became the proprietor of the 
restaurant. In 1973, Pinella was restored 
and opened the first fully-licensed street 
terrace in Finland.

Under the proprietorship of Dutch 
restaurateur Jerome van Breemen, Pinella 
was known as the Ribs Restaurant. In the 
mid-1990s, Rakennus-Lundén renovated 
the restaurant facilities. 

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Bågen, Sirkkalankatu

Rakennustoimisto Lundén hankki omis-
tukseensa Sirkkalankadulla Heidekenin 
taloa vastapäätä sijaitsevan vuonna 1895 
valmistuneen sekä sen 1930-luvulla raken-
netun lisärakennuksen.

Bågeniksi nimetyn talon purku- ja raken-
nustyöt kestivät seitsemän kuukautta. 
Rakennus purettiin ulko- ja sisäpuolelta 
tiilipintaan asti. Sisältä kaikki purettiin 
kantavia seiniä lukuunottamatta ja tilat 
suunniteltiin uudelleen asuinkäyttöön. 
Suojelumääräysten mukaan julkisivu piti 
säilyttää ennallaan. 

Rakennustoimisto Lundénin saneeraa-
maan taloon valmistui 12 korkeatasoista 
vuokra-asuntoa elokuussa 2014. Samalla 

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
Englanniksi sama otsikko

tontilla lähempänä Sepänkatua sijaitsevan 
myöhäisempiretyylisen hirsitalon Lun-
dén peruskorjasi toimistokäyttöön. Talo 
jouduttiin rakentamaan lähes kokonaan 
uudelleen. Talossa sijaitsee myös Raken-
nustoimisto Lundénin oma toimisto.

Samppalinnan takainen alue oli viljelykäy-
tössä aina 1800-luvun puoliväliin, jolloin 
sinne nousi ensimmäinen uudisrakennus. 
1800-luvun lopulla tontille rakennettiin 
kansakoulutalo. Tontin rakennusten omis-
tusoikeus siirtyi 1920-luvun puolivälissä 
Turun Kristilliselle Kansanopistolle, joka 
laajensi taloa. Kansanopisto toimi tontilla 
1970-luvun alkuun, jolloin se siirtyi Turun 
kaupungille. Viimeiset parikymmentä vuot-

Bågen, Sirkkalankatu | Rakennus-
Lundén acquired a property located on 
Sirkkalankatu Street across from the 
Heideken building. The property was built 
in 1895 and includes an addition built in 
the 1930s.

Demolition and renovation work on 
the property, which was named Bågen, 
took seven months. The building was 
dismantled down to its brick walls, both 
inside and out. With the exception of load-
bearing walls, the entire interior of the 
structure was gutted and redesigned for 
residential use. According to regulations 
on the preservation of landmarks and 
buildings, the façade had to retain its 
original character.

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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ta tilat ovat olleet erilaisessa yhdistys-, 
liikunta- ja toimistokäytössä. Tontin myö-
häisempiretyylinen hirsitalo on P.J Gylichin 
suunnittelema ja se valmistui 1857. Siinä 
on ollut kolme asuinhuoneistoa ja viimeksi 
siinä ennen saneerausta on toiminut kau-
pungin kotipalvelutoimisto.

Arkkitehti: Arosuo Arkkiehdit Oy 
Tilasuunnittelu: Susanne Lundén

Renovation of the building, which 
contained 12 high-quality rental flats, was 
completed in August 2014. On the same 
lot, situated closer to Sepänkatu Street, 
was a Late Empire style timber house that 
Lundén renovated for use as an office. 
This building needed an almost complete 
renovation. Rakennus-Lundén also has its 
own office here.

The area behind the Samppalinna dinner 
theatre was still farmland until the mid-
1800s, when the first new building was 
erected there. A grammar school was built 
on the lot at the end of the 1800s. The 
Turku Christian Institute acquired the lot 
buildings in the mid-1920s and expanded 
them. The Institute operated here until 
the beginning of the 1970s, when it was 
transferred to the City of Turku. Over the 
past couple decades, the buildings have 
been used for various association, fitness 
and office purposes. The Late Empire 
style timber house was designed by P.J. 
Gylich and was completed in 1857. It has 
contained three residential flats and, more 
recently, prior to its renovation, was the 
location of the city’s home care service 
office.

Architect: Arosuo Arkkitehdit Oy 
Interior design: Susanne Lundén

Turun ydinkeskusta – Kauppatorin ympäristö 
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Mälikkälä on Raision muinaispitäjän 
kantakylä, johon on kuulunut neljä taloa, 
jotka olivat saaneet rälssioikeudet jo 
1300-luvulla. Tilat siirtyivät 1500-luvulta 
alkaen Pernon kartanon omistajille. Tilan 
rakennukset ovat sijainneet nykyisestä 
kartanon paikasta lounaaseen Raision joen 
varressa. Kun Mälikkälän kartano perustet-
tiin 1860-luvulla yhdistämällä kylän neljä 
taloa kartanoksi, kartanon rakennukset 
oletettavasti rakennettiin silloin nykyiselle 
paikalleen. Mälikkälä on siirretty Raisiosta 
Turun kaupunkiin 1949. Nykyinen Mälikkä-
län kaupunginosa sijaitsee Satakunnantien 
varrella lyhyen matkan päässä sekä Turun 
että Raision keskustoista. Mälikkälään on 
muodostunut Turun läntinen aluekeskus 
Länsikeskus ja Pläkkikaupungin alue on 
monipuolinen yritysalue.

Mälikkälä
Mälikkälä

Mälikkälä is the ancient parish village of 
Raisio. It consisted of four buildings, which 
had been granted a tax exemption in the 
1300s. Ownership of the buildings was 
transferred to the Perno Manor owners in 
the early 1500s. The buildings are located 
on the banks of the Raisio River to the 
southwest of the manor. When Mälikkälä 
Manor was founded in the 1860s by 
consolidating the four buildings, the 
current manor buildings were presumably 
built on their current sites. Mälikkälä was 
transferred from Raisio to the City of 
Turku in 1949. The present-day district 
of Mälikkälä is located on Satakunnantie 
Road, just a short distance from the city 
centres of both Turku and Raisio. The 
western commercial centre of Turku, 
Länsikeskus, was established in Mälikkälä 
and Pläkkikaupunki is a diverse business 
area.
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Mälikkälän kartano

Mälikkälän kartanon nykyinen pääraken-
nus on vuodelta 1922. Se on rakennettu 
arkkitehti Alex Nyströmin suunnitelmien 
mukaan edellisenä vuonna palaneen 
uudisrakennuksen paikalle. Omistajina 
vuodesta 1862 on ollut von Troilin suku 
aina vuoteen 1939, jolloin se siirtyi Turun 
kaupungille. Kartanossa on vieraillut Hami-
nan kadettiaikanaan nuori Carl Gustaf Emil 
Mannerheim, joka tunsi vetoa kartanon 
nuoreen tyttäreen.

Ns. Länsikartanon alueen muodostaa noin 
kahden hehtaarin tonttialue, jonka Lun-
dén-Kiinteistöt Oy hankki omistukseensa 
vuonna 1998. 

Kartanon ja navettarakennuksen sanee-
rauksen yhteydessä löydettiin erilaisia 
vanhoja esineitä. Esineet tallennettiin 
näyttelyvitriiniin navettarakennuksen 
yläaulaan pienimuotoiseksi museoksi.

Kartanon päärakennuksen pääsuunnit-
telija: Arkkitehtuuritoimisto P & S, Ilkka 
Paasonen. 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy.

Mälikkälä Manor | Mälikkälä Manor’s 
current main building was built in 
1922. It was designed by architect Alex 
Nyström to replace the main building, 
which had burned down the year before. 
The manor had been owned by the von 
Troil family from 1862 to 1939, when it 
was transferred to the City of Turku. The 
manor was visited by Carl Gustaf Emil 
Mannerheim, who had been romantically 
involved with Berta von Troil, the daughter 
of Knut Uno Axel Samuel von Troil, who 
was the owner of the manor from 1865 to 
1905.

The area of Länsikartano (West Manor) is 
an approximately 100-hectare lot, which 
was acquired by Lundén-Kiinteistöt Oy in 
1998.

A variety of old articles and implements 
were found during renovation of the 
manor house and cowshed. These were 
curated to form a small museum in the 
upper lobby of the cowshed building.

Head designer of the main manor 
building: Arkkitehtuuritoimisto P&S, Ilkka 
Paasonen. 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Mälikkälä 
Mälikkälä
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Mälikkälän Länsikartano

Mälikkälän kartanon vuonna 1865 raken-
nettuun suojeltuun kiviseen navettara-
kennukseen on rakennettu 15 modernia 
loft-asuntoa.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Haroma & 
Partners, Kari Haroma ja Jukka Hämä-
läinen.

Mälikkälä Länsikartano (West Manor) 
| The protected stone cowshed built at 
Mälikkälä Manor in 1865 now houses 15 
modern loft residences.

Architect: Arkkitehtitoimisto Haroma 
& Partners, Kari Haroma and Jukka 
Hämäläinen

Mälikkälä 
Mälikkälä
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Mälikkälän Länsikartano

Navettarakennuksen loft-asuntojen sisus-
tusratkaisuja sekä yläkerran loft-asuntojen 
keskikäytävä. 

Mälikkälä Länsikartano  
(West Manor) | Interior solutions and the 
upper corridor in the cowshed loft building.

Mälikkälä 
Mälikkälä
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Ruissalo on seitsemän kilometriä pitkä 
saari Turun sataman edustalla. Sen 
eteläpuolella on Pukinsalmi, joka on lai-
vaväylä Turun satamaan, lounaispuolella 
avautuu Airisto. Ruissalossa ovat Suomen 
laajimmat tammimetsät, sen lehtoalueet 
on suojeltu. Ruissalon 1800-luvulta oleva 
ainutlaatuinen suurhuvila-alue kuuluu 
Suomen merkittävimpien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen joukkoon. Turku-
laisten yleiseksi virkistysalueeksi Ruissalo 
muodostui jo 1850-luvulta alkaen, jolloin 
sinne perustettiin Yleinen käytäwä, josta 
tuli myöhemmin Kansanpuisto ja sinne 
johtava Rantapromenadi.

Ruissalossa toimii Turun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha ja Aura Golfin 
kenttä. Ruissalon länsipäässä Saaronnie-
men leirintäalueen naapurissa sijaitsee 
kylpylähotelli Ruissalo.

Ruissalo
Ruissalo

Ruissalo is a seven-kilometre long island 
next to the Port of Turku. Along its south 
shoreline is the Pukinsalmi Strait, which 
is a shipping lane to the Port of Turku. 
The west side of the island opens out to 
the Airisto area. Ruissalo is home to some 
of Finland’s biggest oak groves and the 
island’s deciduous forests enjoy protected 
status. Ruissalo’s unique area of large 
gingerbread villas from the 1800s is one of 
the most important built cultural milieus 
in Finland. Ruissalo was established as a 
public recreation area in the 1850s, when 
the Yleinen käytäwä (Public Corridor) 
was founded. It was later known as 
Kansanpuisto (Peoples’ Park) along with 
the shoreline promenade leading to it.

The Botanical Garden of the University of 
Turku and Aura Golf are also located on 
Ruissalo. The Saaronniemi camping area 
on the west side of the island is next to 
the Ruissalo Hotel.
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 Aura Golf 

Aura Golf ry perustettiin vuonna 1958. En-
simmäinen kenttä oli Artukaisissa vanhalla 
lentokenttäalueella. Siellä pelattiin 1964-
1965. Vuonna 1966 seura vuokrasi maa-
alueen Ruissalosta ja ensimmäiset kilpailut 
järjestettiin syksyllä 1969. Vuoteen 1975 
asti Ruissalon kenttä oli 9-reikäinen. Ruis-
salon kentän vuokra-alue laajeni useaan 
otteeseen. Vuonna 1983 kentästä tuli 
täysimittainen 18 -reikäinen. Pohjoismai-
set Mestaruuskilpailut järjestettiin 1985 ja 
amatöörien Euroopan Mestaruuskilpailut 
1994, jotka olivat ensimmäiset Suomessa.

Lainaukset kirjasta Aura Golf ry 50 vuotta, 
teksti Lassi Tilander, 2008.

”Juhani Lundén johti seuraa ammat-
timiehen ottein, ensin työvaliokun-
nassa ja myöhemmin pitkäaikaisena 
puheenjohtajana (1986-1995). 
Hänen kunnianhimoisena tavoit-
teena oli järjestää kentällä kunnon 
kilpailut. Tarmokkuus palkittiin, kun 
seura sai järjestettäväkseen Suo-
meen myönnetyt ensimmäiset mies-
ten henkilökohtaiset EM-kilpailut 
(Lundén toimi vuoden 1994 amatöö-
rien Euroopan Mestaruuskilpailujen 
johtajana ja organisaatiokomitean 
puheenjohtajana). Näihin kisoihin 
kulminoitui Lundénin yli 20 vuotta 
kestänyt ura Aura Golfin johdossa 
ja niinpä hän luovutti seuraavana 
talvena ohjakset Hannu Grandellille. 
Hänet valittiin 1995 klubin kautta 
aikojen toiseksi kunniapuheenjoh-
tajaksi. Juhani Lundénin osaamista 
hyödynnettiin myös valtakunnallisel-
la tasolla Suomen Golfliiton johto-

Aura Golf | Aura Golf ry was founded 
in 1958. The first course was located at 
Artukainen on the old airfield from 1964 
to 1965. In 1966, the club rented a plot of 
land on Ruissalo and the first tournaments 
were held in the autumn of 1969. The 
Ruissalo course only had 9 holes until 
1975. The amount of land available to 
rent was increased on several occasions. 
In 1983, the course was expanded, making 
it a regulation 18-hole course. The Nordic 
golf championships were held here in 1985 
and the European Amateur Championship 
in 1994.

Excerpt from the book ”Aura Golf ry 50 
vuotta” (Aura Golf ry – 50 years) by Lassi 
Tilander, 2008.

”Juhani Lundén headed up the club 
like a true professional, first on the 
working committee and then as our 
long-term chairman (1986-1995). 
His ambitious goal was to host a 
real tournament on the course. His 
unrelenting drive was rewarded when 
the club was chosen to host the men’s 
individual European Championship, 
first time in Finland (Lundén served 
as head of European Amateur 
Championship in 1994 and chairman 
of the organising committee). This 
championship was the culmination 
of Lundén’s more than 20-year long 
career as the head of Aura Golf. 
Indeed, he handed the reins over 
to Hannu Grandell the next year. In 
1995, he was named the club’s second 
honorary chairman of all time. Juhani 
Lundén’s expertise was also put to use 
at the national level, 

Ruissalo 
Ruissalo
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tehtävissä (liittovaltuustossa 1992-1998 
ja sen puheenjohtajana 1994-1998)”. 

”Kallis ja kunnianhimoinen projekti ´na-
vetta´ valmistuu ja koko komeus avataan 
kaikkien ihmeteltäväksi 6.8.1989. Näitä 
pukuhuone-, sauna- ja bankettitiloja 
kelpaa esitellä laajemmillekin piireille”.

”Vuosikatsauksessaan (1989) puheen-
johtaja Lundén iloitsee, kun Suomen 
Golf-lehti on valinnut Ruissalon kentän 
maan parhaiten hoidetuksi”.

”Puheenjohtajan kevätkatsaus (1994) on 
kuin sodanjulistus. Jäsenille on luvassa 
verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta hän 
uskoo, että Aura Golf tulee järjestämään 
niin onnistuneet EM-kisat, että Suomen 
painoarvo golfmaana kasvaa ja että 
Suomi saa järjestettäväkseen vastaavia 
arvokisoja jatkossakin”

Hannu Grandell 13.03.2017:

”Juhani Lundénin suurin ansio Aura 
Golfin kehittämisessä oli halu saa-
da Ruissaloon amatöörien Euroopan 
Mestaruuskilpailut. Juhani Lundén tiesi, 
että Euroopan Golfliiton vaatimukset 
kentän kunnon ja palvelujen osalta 
olivat kovat. Se pakotti Aura Golfin 
nostamaan kentän uudelle tasolle. 
Ruissalon savipelloille perustetun 
kentän maaperää ryhdyttiin muutta-
maan ajamalla kisoja edeltävinä kesinä 
kentälle runsaasti hiekkaa. Ison ja 
jäsenistöä puhuttaneenkin työn loppu-
tuloksena oli, että Aura Golfin kenttä 
nousi Suomen huippukenttien joukkoon.

Juhani Lundénin puheenjohtajakauden 
alussa seuran johtoon tuli useita Nuor-

kauppakamarin toiminnassa mukana 
olevia. Nuorkauppakamaritoiminta kuten 
myös Aura Golfin toiminta ovat vapaa-
ehtoistoimintaa. Juhani otti käyttöön 
Aura Golfissa Nuorkauppakamaritoimin-
nassa käytössä olevan johtamismene-
telmän. Kunkin toimikunnan johdossa 
olevan jäsenen piti olla kyseisen alan 
ammattilainen, huippuosaaja. Tämä 
vaatimus kirjattiin myös yhdistyksen 
sääntöihin ja on siellä edelleen. Näin va-
paaehtoistoimintaa johdettiin ammatti-
maisesti. Tämä Juhani Lundénin käyttöön 
ottama johtamismalli on taannut Aura 
Golfin toiminnan tason”.

Hannu Grandell toimi Aura Golf ry:n puheen-
johtajana 1995-2000.

serving in an executive capacity with the 
Finnish Golf Federation (on the Federation 
council in 1992-1998 and as chairman in 
1994-1998)”.

”The expensive and ambitious ’cowshed’ 
project will be completed and opened for 
everyone to admire on 6 August 1989. 
These dressing rooms, the sauna and 
banquet facilities will do for even the 
largest parties.”

”In his annual report (1989), chairman 
Lundén rejoices at the news that the 
Finnish golf magazine Suomen Golf has 
named the Ruissalo course the best-
groomed in the country”.

”The chairman’s spring review (1994) is 
like a call to arms. The members are in for 
plenty of blood, sweat and tears, but he 
believes that Aura Golf will be able to host 
such a successful European Championship 

that Finland’s status as a golf country will 
improve, thus paving the way for hosting 
similar events in the future.”

Hannu Grandell 13 March 2017:

”Juhani Lundén’s greatest accomplishment 
in developing Aura Golf was his desire to 
bring the European Amateur Championship 
to Ruissalo. Lundén knew that the 
European Golf Federation’s requirements 
for course condition and available services 
were very demanding. It forced Aura Golf 
to raise the course standard to a new 
level. An effort was made to modify the 
clay substrate of the course by spreading 
a large volume of sand over it during the 
summers leading up to the championship. 
The result of this massive effort, one that 
involved the input of the club members, 
was that the Aura Golf course became one 
of Finland’s best. 

At the beginning of Lundén’s tenure as 
chairman, several members of Junior 
Chamber International (JCI) joined the club 
board. Both JCI and Aura Golf are volunteer 
organisations. Lundén adopted the same 
management approach in Aura Golf as 
is used by JCI. Each member heading up 
a committee had to be a professional 
of the field in question, a top mind. This 
requirement was also included in the club 
rules, where it remains to this day. This 
allows for the professional management 
of volunteer activities. This management 
approach introduced by Lundén has 
ensured the high operational standard of 
Aura Golf.”

Hannu Grandell served as the chairman of 
Aura Golf ry from 1995 to 2000.

Ruissalo 
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Ruissalon hotelli

Hotelli Ruissalon rakentamisen käynnisti 
aikanaan Varsinais-Suomen Matkailu Oy, 
joka oli varsinaissuomalaisten yritysten, 
pankkien ja Turun kaupungin yhteishanke. 
Turkuun ei oltu vuosikymmeniin rakennet-
tu uusia hotellirakennuksia.

Turun edustalla sijaitsevaan Ruissalon 
saareen valmistui hotelli vuonna 1971.

Hotellirakennusta laajennettiin Lundén 
Oy:n toimesta vuonna 1975 ja kylpylätoi-
minta käynnistyi vuonna 1977. Vuonna 
2003 kylpylään valmistui lisätiloja. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto B. Casa-
grande & Co.  
Projektinjohto: Rakennustoimisto Lun-
dén Oy.

Ruissalo Spa Hotel | Construction on 
the Ruissalo Spa Hotel was launched by 
Varsinais-Suomen Matkailu Oy, which was 
a joint venture comprised of Southwest 
Finland companies, banks and the City of 
Turku. No new hotel buildings had been 
built in Turku in decades.

A new hotel was built on Ruissalo in 1971.

The hotel facility was expanded by 
Rakennus-Lundén Oy in 1975, and a spa 
complex was added in 1977. In 2003, 
additional facilities were completed.

Architect: B. Casagrande & Co  
Development: Rakennus-Lundén Oy  
Project management: Rakennus-Lundén 
Oy

Ruissalo 
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135



137136

Ruissalon hotellin allastiloja sekä näkymä Airistolle kattoravintolasta.
Ruissalo Spa facilities and the hotel’s rooftop restaurant.

Ruissalo 
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Hotelli Ruissalo

Ruissalo Hotel

Ruissalo 
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Hotelli Ruissalo  
Marina

Hotellin rakentamisen yhteydessä 
vuonna 1971 rakennettiin myös 
venesatama, jota laajennettiin 
muutaman vuoden kuluttua. 
Satama jouduttiin lähes kokonaan 
ruoppaamaan. Sataman 
rakentamisen yhteydessä 
rakennettiin Airistolle johtava 2,4 
metrinen veneväylä. Marinassa on 
tilaa myös vierailijoiden veneille. 

Projektijohto: Rakennustoimisto 
Lundén Oy.     

Ruissalo Hotel Marina| In 
connection with construction of 
the hotel in 1971, a marina was 
also built. It was expanded a few 
years later. Nearly the entire marina 
basin required dredging. During 
construction of the marina, a 2.4 
metre fairway leading to Airisto was 
also made. The marina also has slips 
for guest boats.

Project management: Rakennus-
Lundén Oy

Ruissalo 
Ruissalo
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Villa Erstavik

Ruissalossa tontilla numero 90 sijaitsee Vil-
la Erstavik - nimensä mukaisesti Airistolle 
avautuvan Pukinsalmen rannalla. Tontilla 
on todennäköisesti ollut huvila jo vuonna 
1847, jolloin sen vuokraajana oli kauppias 
C. Holmberg. Varma tieto huvilasta on 
1860-luvulta, jolloin tontti oli kauppias 
H.H. Drombergin hallussa. 

Huvilatontin kukoistuskausi alkoi, kun se 
siirtyi 1886 kauppaneuvos Ernst Dahlströ-
mille. Tuolloin huvilatontti oli huomat-
tavasti nykyistä suurempi. Dahlström   
laajensi ja muutti silloista rakennusta 
arkkitehti Hugo Neumanin suunnitelmien 
mukaisesti. Vanhasta rakennuksesta jäi jäl-
jelle hyvin vähän. Näkyvin muutos oli me-
ren puoleisten portaikkojen ja verantojen 
rakentaminen. Neuman oli sekä arkkitehti 
että ratainsinööri. Rautatiearkkitehtuurin 
vaikutus on nähtävissä huvilan avokuis-
tien runsaina puuleikkauksina. Näyttävät 
kahdeksankulmaiset ja kaksikerroksiset 
verannat ovat Erstavikin erikoisuuksia.

Vuosikymmenien saatossa huonoon 
kuntoon päässyt huvila siirtyi vuonna 1991 
Anne ja Rauno Puolimatkan omistukseen. 
He palauttivat huvilan sen 1800-luvun 
lopun aikaiseen loistoon toteuttamalla 
rakennuksessa kokonaisvaltaisen perus-
korjauksen ja entisöinnin. Sen suunnitteli 
arkkitehti Ilkka Salo yhdessä vaimonsa 
Lauran kanssa. Huvilan peruskorjaus 
toteutettiin pääosin vuoden 1992 aikana. 
Samalla myös huvilan puutarha uudistet-
tiin. Rakennustoimisto Lundén osallistui 
Villa Erstavikin myöhempien korjaustöiden 
toteuttamiseen.

Lähde: Rauno Lahtinen: Villa Erstavik. 
Huvila Airiston rannalla, 2013.

Verannan valkoisten pylväiden ja koriste- 
elementtien välistä avautuu upea näköala 
Pukinsalmelle.

A spectacular view of the Pukinsalmi Strait 
opens out between the white posts and 
filigrees of the veranda.

 Itämaisen eksotiikan, joka oli muotia 
1800-luvun lopulla, vaikutuksia on  
nähtävissä Villa Erstavikin portaikoissa.

The influences of oriental exotica, 
which was all the rage in the late 
1800s, can be seen in the staircases  
of Villa Erstavik.

Villa Erstavik | Plot 90 on the island 
of Ruissalo is the site of Villa Erstavik, 
which sits on the shore of the Pukinsalmi 
Strait leading out to the open expanse of 
Airisto. There has likely been a villa here 
since 1847, when the plot was leased by 
merchant C. Holmberg. The first confirmed 
information of a villa appears in the 
1860s, when the plot was owned by 
merchant H. H. Dromberg. 

The golden age of the villa plot began in 
1886, when it was purchased by Ernst 
Dahlström. The plot was considerably 
larger at that time than it is today. 
Dahlström expanded and updated the 
existing structure, using a design drafted 
by architect Hugo Neuman. Very little 
of the original villa remained. The most 
visible change was the construction 
of staircases and verandas facing the 
sea. Neuman was both an architect 
and railway engineer. The influence of 
his railway architecture can be seen 
in the copious wood filigrees of the 
open porches. Eye-catching two-storey, 
hexagonal verandas were unique features 
of Erstavik.

Ruissalo 
Ruissalo

Falling into disrepair over the ensuing 
decades, the villa was eventually 
purchased by Anne and Rauno 
Puolimatka in 1991. They restored the 
villa to its former 1880s glory by doing a 
comprehensive renovation. The restoration 
work was designed by architect Ilkka Salo 
together with his wife, Laura. A majority 
of the villa renovation was done in 1992. 
The villa grounds were also updated. 
Rakennus-Lundén participated in the 
renovation of Villa Erstavik during later 
renovation phases.

Source: Rauno Lahtinen: Villa Erstavik. 
Huvila Airiston rannalla, 2013.
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Hirvensalon saaressa Turun nykyisen 
sataman edustalla Linnanaukon ja 
Pukinsalmen välissä sijaitsee Pikisaa-
ren kaupunginosa. Pikisaari, Beckhol-
men tai Skeppsholmen, on toiminut 
lastauspaikkana 1650-luvulta alkaen. 
Eräs syy Pikisaaren syntyyn oli myös se, 
että laivojen lastina oli tervaa, pikeä ja 
puutavaraa. Pelättiin tulipaloa – kaikki 
Turun rakennukset olivat siihen aikaan 
puutaloja ja vielä hyvin tiiviisti rakennet-
tu. Tästä syystä laivoja ei päästetty Turun 
silloiseen keskustaan Aurajoelle. Isot 
laivat jäivät Pikisaaren redille, jossa ne 
lossattiin ja lastattiin lastiveneillä. Kun 
Turun kauppaporvarit hankkivat isompia 
aluksia 1700-luvulla, ryhdyttiin Pikisaa-
ren rantaan tekemään laivalaitureita. 
Pikisaaresta tuli Turun ulkosatama, jossa 
oli tullihuoneen lisäksi aittoja, varastoja, 
torppia ja salakapakoita. Suuret laivat 
saapuivat Pikisaaren redille yleensä 
keskikesällä lastinaan mm. suolaa, raa-
kasokeria, viinejä ja tupakkaa. Takaisin 

ne veivät puutavaraa ja tervaa. Kun 
Kanavaniemen uuden sataman kehittä-
minen alkoi, hiljeni Pikisaari vähitellen 
1870-luvulta alkaen.

Kun Rakennustoimisto Lundén ryhtyi 
suunnittelemaan rakentamista Pikisaaren 
rantaan, löydettiin rantavedestä noin 65 
metrin pituisella ja 8 metrin levyisellä 
vyöhykkeellä useita paalurivejä, jotka 
ovat peräisin vanhoista satamalaitureis-
ta. Paalutus vastaa 1850–1920-lukujen 
karttoihin merkittyjä laitureita. Laituri-
paalujen dendrokronologinen tutkimus 
puulustojen avulla osoitti, että osa 
paaluista ajoittui 1600-luvulle.

Pikisaari
Pikisaari

The district of Pikisaari is located 
on the island of Hirvensalo, just 
opposite the current Port of Turku and 
between Linnanaukko and Pukinsalmi. 
Pikisaari, also known as Beckholmen or 
Skeppsholmen, has served as a cargo 
loading station since the 1650s. One 
reason for Pikisaari’s founding was that 
ships were carrying pine tar, pitch and 
lumber and the city feared the outbreak 
of a fire. All of Turku’s buildings were 
made of wood and densely packed. This 
is why ships were not allowed into what 
was then the city centre along the Aura 
River. The large ships moored at the 
Pikisaari berth, where they were unloaded 
and loaded using loading boats. When 
Turku’s merchants commissioned larger 
ships in the 1700s, large quays were put 
in at Pikisaari. Pikisaari became Turku’s 
outer port, which was not only the site 
of the customs house, but also granaries, 
warehouses, crofts and speakeasies. The 
large ships usually arrived at Pikisaari’s 

berths in the middle of summer, carrying 
cargoes of, among other things, salt, raw 
sugar, spirits and tobacco. They would 
then be loaded with lumber and pine tar 
for export. When development of the 
new port at Kanavaniemi began, Pikisaari 
slowly faded into obsolescence in the early 
1870s.

When Rakennus-Lundén began planning 
for construction on the shore of Pikisaari, 
several ranks of piles extending in a 
line approximately 65 metres long and 
8 metres wide were found in the water. 
These were the supports for the old quays.  
The piles found matched up with maps of 
the port area from 1850 to the 1920s. A 
dendrochronological analysis of the tree 
rings in the piles showed that some of 
them dated back to the 17th century. 
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Pikisaari,  
As Oy Luotsitupa

As Oy Luotsitupa sijaitsee vanhassa 
Pikisaaren kulttuuriympäristössä  
laivaväylän varrella saavuttaessa Turun 
satamaan. Laivat ohittavat Luotsituvan 
vain muutaman metrin etäisyydellä. 

Arkkitehti: Jaana Lundén-Mioch 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Pikisaari, LLHC Luotsitupa | LLHC 
Luotsitupa is located in the old cultural 
milieu of Pikisaari, overlooking the 
fairway that leads into the Port of 
Turku. Ships glide past Luotsintupa, only 
a few short metres away.

Architect: Jaana Lundén-Mioch 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Pikisaari 
Pikisaari 
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Pikisaaren hämyjä

Pikisaaren Luotsituvan takaa 
löytyy hämyisä lehto.

The gloom of Pikisaari | On 
Pikisaari, behind Luotsitupa, 
there is a gloomy grove of trees

Pikisaari 
Pikisaari 
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Pikisaari,  
As Oy Luotsitupa

1700-luvulla Turun sataman vanha 
syväsatama sijaitsi alueella. Tältä ajalta 
tulee nimi Pikisaari, koska laivoihin 
lastattiin mm. tervaa. Rannan vanha 
lastauspaikka on suojelukohde. Kuva on 
otettu Tukholmaan menevän matkustaja- 
laivan kannelta.

Pikisaari, LLHC Luotsitupa | In the 
1700s, the old deepwater harbour at the 
Port of Turku was located here. During 
this time, the area was called Pikisaari, 
because ships were loaded with pine tar 
(piki in Finnish), among other goods. The 
old loading dock area at the shoreline is 
a protected site. This photo was taken 
from the deck of a passenger ferry on its 
way to Sweden.

Pikisaari 
Pikisaari 
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Kupittaan lähteellä perimätiedon mu-
kaan piispa Henrik kastoi ensimmäiset 
pakanalliset suomalaiset kristinuskoon. 
Kupittaan lähdettä ryhdyttiin 1700-lu-
vulla käyttämään terveyslähteenä ja jo 
silloin siellä alkoi myös kylpylätoiminta. 
Kupittaasta kehkeytyi 1800-luvulla kau-
punkilaisten suosima puisto- ja virkistys-
alue, jossa kaupunkilaisperheet pro-
meneerasivat. Lähteen ympärille syntyi 
ravintola- ja tapahtumapaviljonki, joka 
oli suosittu kohtaamispaikka. Nykyään 
puistoalueella on lintupuisto, liikenne-
puisto ja suosittu lasten Seikkailupuisto 
sekä paviljonkiravintola.

Viime vuosikymmenten aikana Kupit-
taasta on muodostunut monipuolinen 
liikuntapuisto, jossa on useita jalkapallo- 
ja pesäpallokenttiä, liikunta- ja keilai-
luhalli, jalkapallostadion, maauimala, 
jäähalli-/monitoimihalli, velodromi sekä 
rullalautailu- ja bmx-rata. Palloiluhalli 
valmistuu vuoden 2017 lopulla. 

According to Finnish lore, Bishop Henry 
baptised the first heathen Finns at the 
Kupittaa spring, bringing them into the 
Christian fold. In the 1700s, efforts were 
made to use the Kupittaa spring as a 
source of health and wellbeing, with a 
spa operation also being founded there. 
In the 1800s, Kupittaa became the 
city’s most popular park and recreation 
area, where Turku families would come 
for a leisurely stroll. A restaurant and 
entertainment pavilion was built around 
the spring, becoming a popular gathering 
spot. Today, Kupittaa boasts a bird park, a 
pushcar traffic park and popular children’s 
Adventure Park, in addition to the pavilion 
restaurant.

In recent decades, Kupittaa has evolved 
into a diverse sports park, with several 
football pitches, Finnish baseball fields, 
a sports hall and bowling alley, football 
stadium, outdoor swimming arena, ice/
multipurpose arena, velodrome and a 
skateboard/BMX course The new Sports 
Arena will be completed in 2017.

liikuntapuisto
Kupittaan  

Kupittaa Sports Park
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Veritas Stadion

Rakennustoimisto Lundén Oy on ollut 
toteuttamassa monia urheilulaitoksia 
Turussa. Merkittävin on Turkuhalli sekä 
sen toinen rakennusvaihe sekä Turun uusi 
Jalkapallostadion Veritas Stadion. Leimal-
lista kaikille näille hankkeille on ollut kiire, 
sillä valmistumisen on määrännyt sovitut 
maailmanmestaruuskisat. Turkuhallissa 
pelattiin jääkiekon MM-kisat vuonna 1991 
ja Veritas Stadionilla nuorten jalkapallon 
MM-kisat. Suomi on kuuluisa siitä, että 
kakki tehdään ”viimeisen ja varman päälle”. 
Rakennustoimisto Lundén Oy:n hankkeissa 
aikataulut on tehty siten, että kaikki on 
valmiina neljä kuukautta ennen kisoja. 
Tämä aika käytetään laitteiden testaukseen 
ja henkilökunnan koulutukseen. 

Kupittaan urheilualueella Hippoksentien 
varrella sijaitsevan vanhan ns. Olympia-
katsomon yhteyteen rakennettiin vuosina 
2002–2003 kansainväliset mitat täyttävä 
jalkapallostadion. Stadion käsittää kolme 
katsomoa: vuoden 1952 olympialaisiin 
valmistuneen Olympiakatsomon, uuden 
pääkatsomon sekä vuoden 2009 naisten 
jalkapallon EM-kisoihin valmistuneen pää-
tykatsomon. Istumapaikkoja on kaikkiaan 
8072 ja seisomapaikkoja 1300. Lisäksi sta-
dionilla on 300 hengen ravintola, 31 aitiota 
sekä joukkueiden tarvitsemat pukeutumis- 
ja sosiaalitilat. Hankkeen kokonaispinta-ala 
on n. 8000 m2. Veritas Stadion toimii 
myös erilaisten tapahtumien ja kokousten 
pitopaikkana. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Schauman 
Arkkitehdit 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy 
Pääkatsomon rakentaja: Rakennustoi-
misto Lundén Oy.

Veritas Stadium | Rakennus-Lundén Oy 
has been involved in the development 
of numerous sports facilities in Turku. 
The biggest of these was Turkuhalli 
and its second phase as well as Turku’s 
new football pitch, Veritas Stadium. A 
characteristic feature of these projects was 
their tight schedule, as set championship 
events demanded quick completion. The 
Ice Hockey World Championships were 
held in Turkuhalli in 1991 and the FIFA 
World Youth Championship in Veritas 
Stadium. Finland is famous for taking 
care of everything right down to the last 
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detail with room to spare. The Rakennus-
Lundén Oy projects were scheduled so that 
everything would be ready four months 
before the event. This time was spent 
testing the utilities and training personnel.

In 2002-2003, a new, world-class football 
stadium was built within the Kupittaa 
Sports Park, next to the old Olympic 
Stand (Olympiakatsomo) on Hippoksentie 
Road. The stadium has three stands: the 
Olympic Stand, which was built for the 
1952 Olympic Games, the new main stand 
and an end stand, which was built in 2009 

Kupittaan liikuntapuisto 
Kupittaa Sports Park 

for the UEFA Women’s Euro football cup. 
There is a total of 8,072 seats and 1,300 
standing places. The stadium also has a 
300-seat restaurant, 31 skyboxes and the 
required dressing and lounge facilities 
for players. The total area of the project 
is approx. 8,000 m2. Veritas Stadium also 
serves as a venue for various types of 
events and conferences.

Architect: Schauman Architects 
Developer: Rakennus-Lundén Oy 
Main stand developer: Rakennus-Lundén 
Oy



157156

Stadionin yhteydessä on myös kaupungin 
liikuntaviraston käytössä olevat toimisto- 
tilat, metalli- ja puusepänverstaat, auto- 
hallit sekä Kupittaan alueen muiden kent-
tien pukeutumis- ja suihkutilat.

Arkkitehti: Schauman Arkkitehdit Oy. 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy.

Veritas Stadion, liikunta-
viraston toimisto

Veritas Stadium, Sports Services office 
| The stadium also houses the offices of 
the City of Turku Sports Services, metal 
and woodworking shops, garages and 
dressing rooms/showers for other playing 
fields in Kupittaa.

Architect: Schauman Architects Ltd.
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Kupittaan liikuntapuisto 
Kupittaa Sports Park 



158 159

Veritas Stadion 

täyttyy jalkapalloyleisöstä etenkin 
kotijoukkueiden otteluissa.

Veritas Stadium | Fills up with 
spectators, especially for home team 
matches

Kupittaan liikuntapuisto 
Kupittaa Sports Park 
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Juhani Lundén toimi ennen Rakennus-
toimisto Lundénin perustamista vuosina 
1970-1974 Turun ylioppilaskyläsäätiön 
rakennuspäällikkönä vastaten Turun Yliop-
pilaskylän II, III, IV ja V -vaiheiden asunto-
jen rakentamisesta.

Rakennustoimisto Lundén Oy on toteut-
tanut Turussa, Naantalissa ja Kaarinas-
sa useita kerrostalo- ja rivitalokohteita 
asumiseen. Näitä alueita on kymmeniä ja 
Lundén on tuottanut satoja asuntoja.

Rivitalotuotantoon Rakennustoimisto 
Lundén Oy kehitti tavallaan oman tyyp-
pitalonsa. Kuitenkin kaikki tehtiin paikan 
päällä eli mitään elementtejä ei rakenta-
misessa käytetty.

Lundénin rivitalotuotannolle oli tyy-
pillistä, että talon julkisivu oli paikalla 
muurattua tummaa tiiltä sekä tiilellä 
verhottu kunnon harjakatto. Yleisimmin 
rivitalot rakennettiin yksitasoisina, mutta 
myös kaksitasoisia tehtiin.

rakentamiskohteita
Asunto-  
Residential building sites

Rakennus-Lundén Oy has built 
numerous apartment block and row 
house developments in Turku, Naantali 
and Kaarina. There are dozens of these 
developments, comprising hundreds of 
residences.

Rakennus-Lundén Oy came up with its 
own type of row house. On all its projects, 
the residences were built on-site, with no 
prefabricated elements being used.

A typical feature of Lundén’s row house 
production is that the building’s façade is 
masoned on-site with dark-coloured brick 
and the properly pitched roofs are clad 
with roofing tiles. In most cases, the row 
houses are only one-storey, but a few two-
storey models have also been built.

As. Oy Rakuunatie 19 

oli Rakennustoimisto Lundénin ensim-
mäinen perustajaurakointikohde. 

Arkkitehti B. Casagrande & Co.

LLHC Rakuunatie 19 | was 
Rakennus-Lundén’s first founder 
contracting site.

Architect: B. Casagrande & Co.
160
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Turun ylioppilaskylän  
rakentaminen

Turun yliopiston ylioppilaskunta perusti 
rakennustoimintaansa varten 1966 Turun 
ylioppilaskyläsäätiön, johon myöhemmin 
tuli mukaan myös Turun muita ylioppi-
las- ja oppilaskuntia ja myöhemmin Turun 
kaupunki. Ylioppilaskylän rakentaminen 
käynnistyi 1968 lähellä Yliopistonmäkeä 
Aurajokilaakson ja Nummenpakan välisillä 
savipelloilla. Rakentamista edelsi arkkiteh-
tikilpailu, jonka voittivat nuoret arkkitehdit 
Jan Söderlund ja Erkki Valovirta.

Juhani Lundén toimi Turun ylioppilaskylä-
säätiön (TYS) rakennuspäällikkönä 1970-
1974. TYS:n 1986 julkaisemassa kirjassa 
(toimittanut Matti Toivonen) ”Säätiö 1966 
-1986 opiskelija-asumista kehittäen” 
Juhani Lundén kirjoittaa otsikolla ”Raken-
tamista muinaismuistoalueella”:

”TYS:iin tullessani oli kylän ensim-
mäisen vaiheen rakentaminen jo 
lopuillaan. Olin mukana II, III, IV ja V 
vaiheiden toteutuksessa. Se oli kaikin 
puolin vauhdikasta aikaa. Välillä 
tuntui siltä, että alueen kaavoit-
taminen ja rakentaminen menivät 
melkein päällekkäin. Hädin tuskin 
saatiin piirustukset valmiiksi, kun 
jo aloitettiin rakennustyöt. Saat-
toipa siinä hössäkässä jäädä joku 
rakennuslupakin hankkimatta ennen 
töiden käynnistymistä.

Kaavoitusprosessi oli oma kuvionsa. 
Kylän alue kun liittyi muinaismuisto-
alueeseen, minkä vuoksi kaivauksilla 
piti varmistaa, ettei mitään historial-
lisesti arvokasta pääse katoamaan.

Building the Student Village of 
Turku | In 1966, the Student Union of 
the University of Turku established the 
Student Village Foundation of Turku for 
its residential operations. The Foundation 
was later joined by other student unions 
and associations as well the City of Turku. 
Construction on the Student Village was 
begun in 1968 near University Hill, on 
the clay fields between Aurajokilaakso 
and Nummenpakka. An architectural 
competition was held before construction 
began. Young architects Jan Söderlund 
and Erkki Valovirta submitted the winning 
entries.

Juhani Lundén served as the building 
director of the Student Village Foundation 
of Turku (TYS) from 1970 to 1974. In a 
book published by TYS in 1986 (edited 
by Matti Toivonen) ”Säätiö 1966-1986 
opiskelija-asumista kehittäen” (Foundation 
1966-1986 – Developing student housing) 
Lundén wrote a contribution titled 
”Rakentamista muinaismuistoalueella” 
(Building in an ancient ruins area):

”When I joined TYS, the first phase 
of the Village was already nearing 
completion. I was involved with the 
completion of phases II, III, IV and V. It 
was a busy, fast-paced time in every 
way. Sometimes, it felt like the planning 
of the area and actual construction 
were almost overlapping. The ink on 
the drawings was barely dry when 
construction started. In all this haste, it 
did happen that some building permit 
or other was still missing before work 
started.

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Tuolta kaudelta ovat peräisin ravin-
tolat, yökerho ja uima-allas, joiden 
eräänä tärkeänä funktiona oli pal-
vella kesäaikaisen turismin tarpeita. 
Tehtiin hyvin toimiva palveluverkos-
to, jolla varmasti oli oma merki-
tyksensä Turkuun suuntautuneen 
ruotsalaisvirran räjähdysmäiseen 
kasvuun.

Myös ratkaisumalliltaan kylä oli sen 
aikaisessa tilanteessa paras mah-
dollinen. Vaikka se muodostuikin 
kampusmaiseksi, sillä on kuitenkin 
yhteys ympäristöönsä. Sijainniltaan 
se on hyvällä paikalla kaupungissa”.

Kiinteistöneuvos Mikko Sedig 9.3.2017:

”Turun ylioppilaskylän rakentaminen 
käynnistettiin 50 vuotta sitten laaja-
mittaisena hankkeena, joka toteutet-
tiin ammattitaidolla ja ”ryminällä”.  
Muualla Suomessa ja Euroopassa 
opiskelija-asuntoja rakennettiin 
oppilaitosten/oppilaskuntien toi-
mesta rakennus kerrallaan, Turussa 
lähdettiin heti alussa rakentamaan 
asuntoja paljon. Toteutusta varten 
Turun yliopiston ylioppilaskunta 
perusti Turun ylioppilaskyläsäätiön, 
jonka johtoon palkattiin asumisen 
ja rakentamisen ammatti-ihmiset. 
Liikkeelle lähdettiin isolla vaihteella. 
Ensin järjestettiin kylän toteutukses-
ta suunnittelukilpailu. Kylän alkupe-
räisenä mitoituksena oli asuntojen 
rakentaminen 3 600 opiskelijalle. 
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa 
valmistui 571 yksiötä ja siitä raken-
taminen jatkui vauhdilla eteenpäin.

Turun ylioppilaskylän rakentaminen 
ei ollut pelkästään Suomessa, vaan 
myös Pohjoismaissa ja Euroopassa 
pioneerihanke, joka herätti laajalti 
kiinnostusta”.

Kiinteistöneuvos Mikko Sedig, TYS:n 
hallintopäällikkö 1972-1974 ja toimi-
tusjohtaja 1978-2013. Toiminut pit-
kään Suomen Opiskelija-asunnot Oy:n 
hallituksessa ja Pohjoismaisten Opiskeli-
ja-asunto-organisaation hallituksessa.

The planning process was unique unto 
itself. Because the Village was located 
within an ancient ruins area, extra care 
was needed during excavation in order 
to ensure that no historically valuable 
artefacts would be destroyed or lost.

The Village restaurants, nightclub and 
swimming pool were put in during this 
period. These amenities were added to 
serve the needs of summer tourism. 
We came up with a highly functional 
service network, which would definitely 
play a role in the explosive growth of 
Swedish tourists coming to Turku.

The solution model we used for the 
Village was also optimal at that 
time. Even though the Village ended 
up having a campus-like feel, it still 
maintained a connection with its 
environment. It enjoys an excellent 
location in the city.”

Mikko Sedig 9 March 2017:

”Construction of the Student Village 
began 50 years ago as a large-scale 
project, which was carried out with 

professional skill and a ”no-holds-
barred” approach. Elsewhere in Finland 
and Europe, student residences 
were commissioned by educational 
institutions/student unions for 
construction one at a time. Turku 
immediately set out to build a large 
number of residences right from the 
beginning. The Student Union of the 
University of Turku established the 
Student Village Foundation of Turku 
for the purpose of carrying out this 
major undertaking, hiring housing and 
construction professionals to manage 
it. The entire endeavour got off to a 
flying start. First, a competition was 
held to come up with a suitable design 
for the Village. Initially, the Village was 
to be dimensioned for housing 3,600 
students. During the first construction 
phase, 571 studio flats were completed, 
with construction continuing apace.

Construction of the Student Village of 
Turku was a ground-breaking project 
not only in Finland, but also in the 
Nordic countries and Europe and 
attracted a great deal of interest.”

Mikko Sedig, administrative director of TYS 
from 1972 to 1974 and managing director 
from 1978 to 2013. Sedig was a long-
standing board member of the SOA – The 
Finnish Associations of Student Housing 
Organisations and Nordic Association of 
Student Housing (NSBO).

 

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Turun Akropolis

As. Oy Turun Akropolis sijaitsee Korppo- 
laismäellä Vanhan Hirvensalontien alussa. 
Akropolis on korkealuokkainen kuuden 
asunnon kivitalo, joka on rakennettu 
vuonna 1989.

Hanke oli suunnittelun kannalta vaativa, 
koska talo piti sijoittaa herkkään vanhaan 
omakotitalojen ympäristöön.

Arkkitehti: Jaana Lundén-Mioch 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Turun Akropolis | LLHC Turun Akropolis 
is located at Korppolaismäki at the end of 
Vanha Hirvensalontie Road. Akropolis is a 
high-quality, six-unit stone building, which 
was built in 1989.

The project was very demanding, because 
the structure was to be situated in an area 
of old, single-family homes, thus requiring 
that a delicate balance be struck.

Architect: Jaana Lundén-Mioch 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Vanha Hämeentie 3, Turku

Kiinteistössä sijaitsi aikanaan posti sekä 
koko Nummenpakalle legendaariseksi 
muodostunut pubi Aikari, joka toimi 
kiinteistössä sen valmistumisesta lähtien 
vuoteen 2007 ja olisi halunnut jatkaa 
edelleenkin vuokrasopimusta. Kuitenkin 
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri tarvitsi 
koko talon apuvälinekeskukseksi.

Nyt Rakennustoimisto Lundén on teh-
nyt päätöksen, että rakennus muutetaan 
kokonaisuudessaan asuntokäyttöön. 
Rakennukseen tulee yhteensä kadeksan-
toista loft-tyyppistä asuntoa. Saaneraustyö 
valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto B. Casa-
grande & Co ja Haroma & partners 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Vanha Hämeentie 3, Turku | This 
property has housed, among other things, 
a post office and a pub. Pub Aikari, which 
was legendary among residents of Nummi, 
had been in operation in the property 
from its initial completion all the way 
to 2007, with plans to retain its lease 
there. However, the Hospital District of 
Southwest Finland needed the space for  
its medical aids centre.

Rakennus-Lundén has now decided 
to convert the entire building into a 
residential property. A total of 18 loft- 
style flats will be built. The renovations  
are expected to be completed in 2017.

Architect: B. Casagrande & Co, Haroma &  
partners 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Naantalin Aurinkotie

Naantalin entinen sisääntulotie on 
nimeltään Aurinkotie. As. Oy Aurinkotie 
sijaitsee Aurinkotien alussa vanhan oma-
kotialueen laidalla. Rakennuksessa on 
20 asuntoa ja se on valmistunut vuonna 
2002.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto C & H Oy 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Naantalin Aurinkotie | The former entry 
road to Naantali was named Aurinkotie. 
LLHC Aurinkotie is located at the terminus 
of Aurinkotie on the edge of an area with 
old, single-family homes. Completed in 
2002, the building contains 20 flats.

Architect: Arkkitehtitoimisto C & H 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Kaarina, As Oy Eteläsalmi

Kuusiston Empon alueelle Rakennus- 
toimisto Lundén on toteuttanut 
1970-luvulla rivitaloyhtiön.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto  
Casagrande  & Co.

Kaarina, LLHC Eteläsalmi | In the 
1970s, Rakennus-Lundén established 
a row house building company in the 
Empo area of Kuusisto.

Architect: B. Casagrande & Co

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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 Turku, Koivulan alue

Rakennustoimisto J. Lundénin rivitalo-
tuotantoa Turussa lähellä Turun vanhaa 
Kaarningon vesilaitosta.

Arkkitehti: B Casagrande & Co 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Turku, Koivula area | Rakennus-Lundén’s 
row house development in Turku close to 
Turku’s old Kaarninko waterworks.

Architect: B. Casagrande & Co 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Turku, Sampolan rivi

Kärsämäkeen Lundén rakensi 1970-luvulla 
10 perheen rivitalon.

Arkkitehti: B. Casagrande & Co 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Turku, Sampola row | In the 1970s, 
Rakennus-Lundén built a 10-family row 
house unit in Kärsämäki.

Architect: B. Casagrande & Co 
Developer: Rakennus-Lundén Oy
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Turku, Katariinan  
kaupunginosa,  
As Oy Katariinanlaakso

Arkkitehti: Arosuo & Vapaavuori 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén 
Oy

Turku, Katariina district, LLHC 
Katariinanlaakso |  
Architect: Arosuo & Vapaavuori 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Asuntoyhtiöitä Turussa 
Ja Kaarinassa

Building companies in Turku and Kaarina

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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Rakennustoimisto Lundén rakensi samalla 
konseptilla useita rivitaloyhtiöitä Turussa 
ja Kaarinassa:

As Oy Maariankämmekkä

As Oy Kiurunkannus

As Oy Linnunpääntie

As Oy Tuirenhovi

As Oy Tuulianhovi

As Oy Irmanhovi

As Oy Anjanhovi

As Oy Eevanhovi

As Oy Jaananhovi

Rakennus-Lundén developed several row 
house building companies with the same 
concept in Turku and Kaarina:

LLHC Maariankämmekkä

LLHC Kiurunkannus

LLHC Linnunpääntie

LLHC Tuirenhovi

LLHC Tuulianhovi

LLHC Irmanhovi

LLHC Anjanhovi

LLHC Eevanhovi

LLHC Jaananhovi

 

Asuntorakentamiskohteita 
Residential building sites
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In addition to the properties mentioned 
above, Rakennus-Lundén has developed 
numerous industrial and production 
facilities for a wide variety of purposes in 
Turku, Kaarina and Lieto.

ja tuotanto-
Teollisuus-

rakennuksia
Industrial and production -facilities

Kirjassa edellä esiteltyjen lisäksi Rakennus-
toimisto Lundén on toteuttanut lähinnä 
Turussa, Kaarinassa ja Liedossa lukuisia 
teollisuus- ja tuotantorakennuksia hyvin 
erilaisiin käyttötarkoituksiin.
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H.J. Jousi Oy | Founded in 1914, this 
company moved into an industrial 
property built by Lundén in 1976. The 
property is located in the Piispanristi 
district of Turku. The company has a long 
tradition in the manufacture of plastic 
products. The building façade reflects the 
products manufactured by the company. 
The Jousi Oy production facility was the 
first production facility built by Rakennus-
Lundén Oy in Kaarina.

Architect: B. Casagrande & Co

H.J. Jousi Oy

Vuonna 1914 perustettu yritys muutti  
Turusta 1976 Kaarinan Piispanristille 
Lundénin rakentamaan uuteen teollisuus-
kiinteistöön. Yrityksellä on pitkät perin-
teet muovituotteiden valmistamisessa. 
Rakennuksen julkisivu kuvaa yrityksessä 
valmistettavia tuotteita. Jousi Oy:n tuo-
tantolaitos oli Rakennustoimisto Lundén 
Oy:n ensimmäinen Kaarinassa toteuttama 
tuotantorakennus.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto B. Casa-
grande & Co

Teollisuus- ja tuotantorakennuksia 
Industrial and production -facilities
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Wihuri, Avantin alue, Lieto

Monialakonserni Wihuri Oy:lle Rakennus-
toimisto Lundén rakensi tilat Avantin teolli-
suusalueelle Lietoon vuonna 2006. Tiloissa 
toimii Wihuri Oy:n ja Autolan korjaamoti-
loja sekä Wihurin omistama Marine Diesel 
Finland.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Haroma & 
Partners

Teleste, Littoinen

Teleste Oyj:n liiketoiminnan voimakkaasti 
laajentuessa sen tilat Turun Koivulassa piti 
korvata uusilla tiloilla. Rakennustoimisto 
Lundén rakensi uudet tilat Kaarinan Littoi-
siin vuonna 1977.

Arkkitehti: Arkkitehti B. Casagrande 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Teleste Oyj on vuonna 1954 perustettu 
suomalainen teknologiakonserni, joka 
kehittää ja tarjoaa video- ja laajakaistatek-
nologioita sekä niihin liittyviä palveluita. 
Telesten liikevaihto on yli 200 miljoonaa 
euroa ja sen liikevaihdosta yli 90 % kertyy 
ulkomailta. Yrityksen palveluksessa on noin 
1 300 henkilöä.

Teleste, Littoinen | As Teleste Plc’s 
business experienced exponential growth, 
it needed to replace its facility in the 
Koivula district of Turku with a new one. 
Rakennus-Lundén built its new facility in 
the Littoinen area of Kaarina in 1977.

Architect: B. Casagrande 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Founded in 1954, Teleste Plc is a Finnish 
technology company, which develops and 
sells video and broadband technologies as 
well as related services. Teleste’s turnover 
is over EUR 200 million, over 90% of which 
is earned abroad. The company employs a 
staff of some 1,300 people.

Wihuri, Avanti area, Lieto | In 2006, 
Rakennus-Lundén built a facility for 
Finnish conglomerate Wihuri in the Avanti 
industrial park, which is located in Lieto. 
The building houses the repair facilities 
of Wihuri Oy and Autoala and Wihuri 
subsidiary Marine Diesel Finland.

Architect: Haroma & Partners

MacGregor, Kaarina

Cargoteciin kuuluvalla MacGrego-
rilla on toimipiste Kaarinan Halli-
mestarinkadulla. MacGregor toimii 
meriteollisuuden lastin- ja kuor-
mankäsittelyssä. Rakennustoimisto 
Lundén on laajentanut tilat vuonna 
2007.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Sigge.

MacGregor, Kaarina | Cargotec 
subsidiary MacGregor maintains a 
facility in Kaarina on Hallimestarinkatu 
Street. MacGregor provides cargo 
and load handling solutions for the 
maritime industry. Rakennus-Lundén 
expanded its facilities in 2007.

Architect: Sigge Architects

Teollisuus- ja tuotantorakennuksia 
Industrial and production -facilities
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Hesburgerin autopesula,  
Turku

Turun linja-autoaseman naapurissa pitkään 
toiminut funkis-tyylinen huoltoasema ja 
autohuoltorakennus siirtyi Salmela-yhti- 
öille. Uutena tuoteinnovaationa syntyi 
rakennukseen Suomen ensimmäinen 
Hesburger autopesula HesePesu vuonna 
2004. Pesulan rakensi Rakennustoimisto 
Lundén Oy.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Sigge.

Hesburger car wash, Turku | The long-
standing Functionalist service station next 
to the Turku Bus Station was acquired by 
the company, Salmela-Yhtiöt Oy. In 2004, 
the building became the site of a new 
product innovation, which was Finland’s 
first Hesburger car wash, otherwise known 
as HesePesu. The car wash was built by 
Rakennus-Lundén Oy. 

Architect: Sigge Architects

Vanhan messuhallin,  
Kansojen hallin, kierrätys

Vuonna 1962 silloisen Helsingin Messuhal-
lin eli nykyisen Kisahallin viereen nousi 141 
metriä pitkä ja 40 metriä leveä suorakul-
mainen halli. Se oli virallisesti C-messuhalli, 
mutta sitä kutsuttiin Kansojen halliksi. 
Jossain vaiheessa se sai jopa Helsingin 
rumimman rakennuksen kunnian.

Kun Helsingin uusi Messukeskus valmistui 
Itä-Pasilaan vuonna 1973, myi Suomen 
Messut Kansojen hallin pois siirrettäväksi. 

Halli purettiin ja siirrettiin Turun Orikedon 
teollisuusalueelle. Siirrettävyys oli otettu 
huomioon jo liitosten suunnitteluvaihees-
sa. Siirron jälkeen halli eristettiin koko-
naan ja siihen rakennettiin toinen kerros 
toimisto- ja sosiaalitiloja varten. Uusio-
käytössä se toimi Turun Auto-Haka Oy:n 
automyymälänä myyden mm. Jaguareja. 
Se oli 80-luvulla Suomen moderneim-
pia autotaloja. Saman katon alla sijaitsi 

Reuse of the old Helsinki fair centre, 
Peoples’ Hall | In 1962, a 141 metre 
long and 40 metre wide rectangular hall 
was erected next to what was then the 
then Helsinki Fair Centre (today, known 
as the Töölö Sports Hall). Its official name 
was C-messuhalli (Fair Hall C), but was 
commonly known as the Peoples’ Hall. 

myymälän lisäksi korjaamo, maalaamo 
ja varastot. Helsingin rumin rakennus oli 
Turussa muuttunut yhdeksi ajan hienoim-
mista autotaloista.

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto B. Casa-
grande & Co 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

At one point, it received the dubious 
distinction of being the ugliest building in 
Helsinki.

When Helsinki’s new Fair Centre was 
completed in East Pasila in 1973, the 
Finnish Fair Corporation (Suomen Messut) 
sold the Peoples’ Hall for removal to 
another location. The hall was dismantled 
and moved to the Oriketo industrial area 
in Turku. The movability of the structure 
had been taken into consideration during 
its design phase. After it was moved 
and re-erected, the structure was fully 
insulated and a second storey was added 
for offices and employee facilities. In its 
new iteration, the building serves as a car 
dealership for Turku’s Auto-Haka Oy, which 
sells Jaguars and other car makes. In the 
1980s, it was one of the most modern car 
dealerships in all of Finland. A repair shop, 
paint shop and warehouses were all found 
under one roof. The ugliest building in 
Helsinki had been transformed into one of 
the finest car dealerships of its time.

Architect: B. Casagrande & Co 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Teollisuus- ja tuotantorakennuksia 
Industrial and production -facilities
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Ara, nykyinen Sandvik, 
Turku

Ruotsalaiseen Sandvik-konserniin kuulu-
va Sandvik Mining and Construction Oy 
valmistaa Turun Runosmäessä kuljetus- ja 
lastauskoneita.

Auran Rautasänkytehdas ryhtyi Turun Yli-
opistonkadun ja Brahenkadun kulman sisä-
pihalla vuonna 1913 valmistamaan rauta-
sänkyjä. Pian tuotesortimenttiin  kuuluivat 
potkukelkat, jääkaapit ja myös isommat 
laitteet: maatalouskoneet, asfalttiasemat ja 
kaivukoneet. Vuonna 1921 yhtiöstä muo-
dostettiin Oy Auran Rautateollisuus Oy ja 
yritys oli muuttanut Porin tulitikkutehtaan 
rakennukseen Tikkumäkeen. 1950-luvulla 

Sandvik, Turku | Swedish Sandvik 
Group subsidiary Sandvik Mining and 
Construction Oy manufactures transport 
and loading equipment in the Runosmäki 
district of Turku.

In 1913, Auran Rautasänkytehdas (Aura 
Iron Bed Factory) began manufacturing 
iron beds in the courtyard of the building 
on the corner of Yliopistonkatu Street and 
Brahenkatu Street. The company’s product 
range soon included kicksleds, iceboxes 
and even larger equipment, including 
farming machinery, asphalt plants 

and excavators. In 1921, the company 
was incorporated to form Oy Auran 
Rautateollisuus Oy and moved to the old 
Porin tulitikkutehdas (Pori Match Factory) 
in Tikkumäki. In the 1950s, the ARA brand 
was born along with another brand 
for which the company has long been 
known – TORO. In 1974, a new facility 
was built for the company in Runosmäki, 
with Rakennus-Lundén Oy serving as the 
developer. Tamrock acquired ARA Oy in 
1987 and, in 1998, Tamrock was acquired 
by Sandvik.

syntyi tuotemerkki ARA ja toinen tuote-
merkki, josta yritys pitkään on tunnettu, on 
TORO. Vuonna 1974 yritykselle valmistui 
uudet tilat Turun Runosmäkeen, jossa pro-
jektijohtotoimistona oli Rakennustoimisto 
Lundén Oy. Tamrock osti ARA Oy:n 1987 ja 
1998 Tamrock siirtyi Sandvikille.

Teollisuus- ja tuotantorakennuksia 
Industrial and production -facilities
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Yritys- ja teollisuustilojen lisäksi Raken-
nustoimisto Lundén on rakentanut ja 
uudistanut erilaisia kauppakeskustiloja. 
Turun Osuuskaupalle Lundén on raken-
tanut useita Prisma-kauppakeskuksia, 
uusimpina Skanssin kaupunginosaan 
eri liikkeistä koostuvan Retail Parkin 
sekä Vähä-Heikkilään Leipomo Saloselle 
leipomo-, myymälä- ja kahvilatilojen 
laajennuksen.

Holiday Club Caribia on monipuolinen 
kylpylä- ja tapahtumahotelli, jonka 
viimeisimmän hotelli- ja ravintolatilojen 
uusimisen on toteuttanut Rakennustoi-
misto Lundén.

In addition to commercial and 
industrial facilities, Rakennus-Lundén 
has built and renovated a variety of 
shopping centres. Lundén has built 
several Prisma department stores for 
TOK. Its most recent projects are the 
Skanssi Retail Park in the district of 
Skanssi and expansion of the bakery, 
shop and café facilities at the Salonen 
Bakery in Vähä-Heikkilä.

Holiday Club Caribia is a diverse spa 
and event hotel, whose most recent 
hotel and restaurant updates were 
done by Rakennus-Lundén.

Kauppa- ja
tapahtumakeskukset
Shopping centres and event venues
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Prisma department stores | The Itäharju 
Prisma has an area of 14,000 m2 and was 
completed in 1998. 
Designer: Architect Jarmo Saarinen.

The Tampereentie Road Prisma has an 
area of 9,000 m2 and was completed in 
1999. 
Designer: Schauman Architects Ltd.

The Piispanristi Prisma has an area of 
6,000 m2 and was completed in 1997. 
Designer: Architect Jarmo Saarinen.

Prismat

Itäharjun Prisma kooltaan 14 000 m2  
valmistui vuonna 1998.  
Suunnittelija: Arkkitehti Jarmo Saarinen.

Tampereentien Prisma kooltaan 9 000 m2 
valmistui vuonna 1999. 
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Schau-
man Arkkitehdit Oy.

Piiispanristin Prisma kooltaan 6 000 m2 
valmistui vuonna 1997.  
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Jarmo 
Saarinen.

Kauppa- ja tapahtumakeskukset 
Shopping centres and event venues
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Salonen Bakery | ≈The Salonen Bakery 
has operated in the Vähä-Heikkilä district 
of Turku since 1905. Lundén completed an 
expansion of the Salonen Bakery facilities 
in 2013. In addition to the bakery itself, 
the café was also expanded.

Architect: Arosuo Arkkitehdit.

Leipomo Salonen

Leipomo Salonen on toiminut Turun 
Vähä-Heikkilässä vuodesta 1905 ja on yksi 
Turun vanhimmista leipomoyrityksistä. 
Leipomo Saloselle valmistui Lundénin 
toteuttama leipomon laajennus vuonna 
2013. Leipomotilojen lisäksi myös kahvion 
tilat laajenivat.

Arkkitehti: Arosuo Arkkitehdit.

Kauppa- ja tapahtumakeskukset 
Shopping centres and event venues
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Skanssi Retail Park | Completed at the 
beginning of 2014, the Skanssi Retail Park 
is located just off the Helsinki motorway 
and across from the Skanssi shopping 
centre, bordering the Turku Science Park. 
The total area of the building is 9,000 m2.

Architect: Arosuo Arkkitehdit.

Skanssi Retail Park

Vuoden 2014 alussa valmistunut Skanssi 
Retail Park sijaitsee Helsingin moottori-
tien varressa vastapäätä Kauppakeskus 
Skanssia Turku Science Park -alueeseen 
rajoittuen. Rakennuksen kokonaispinta- 
ala on 9000 m2.

Arkkitehti: Arosuo Arkkitehdit.

Kauppa- ja tapahtumakeskukset 
Shopping centres and event venues
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Skanssi Retail Park

Skanssi Retail Park

Kauppa- ja tapahtumakeskukset 
Shopping centres and event venues
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Holiday Club Caribia

Caribia on Turun ylioppilaskylän naapurissa 
toimiva kylpylä- ja tapahtumahotelli, joka 
kuuluu Holiday Club -ketjuun.

Turun ylioppilaskyläsäätiö rakennutti alun 
perin Caribian kongressihotelliksi. 1990-lu-
vulla tapahtuneen laajennuksen ja sanee-
rauksen yhteydessä hotellin rakennettiin 
kylpyläosasto. Rakennuksessa sijaitsi myös 
RadioCity Areena. 

Viimeisimmässä 2016-2017 toteutuneessa 
saneerauksessa Rakennustoimisto Lundén 
on kunnostanut kaikki hotellihuoneet 
sekä ravintolatilat. Caribiassa on 175 
hotellihuonetta, useita ravintoloita kuten 
ravintola Terrace ja O´Learys -ravintola ja 
sporttibaari sekä allasosastolla Hesbur-
ger-ravintola ja Captain Hook -allasbaari. 
Kylpylässä on lämmin ulkoallas, kylmä 
”avantoallas” ja omat altaat kuntouimareil-
le, lapsille ja aikuisille sekä kaksi poreallas-
ta. Erityisesti lapsiperheiden suosiossa ovat 
kolme vesiliukumäkeä. Entisen Areenan 
tilalle on avattu SuperPark Turku. Super-
Park on 2600 neliön sisäaktiviteettipuisto 
lapsille, aikuisille ja esimerkiksi työporu-
koille. 

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Haroma & 
Partners Oy

Holiday Club Caribia | Part of the 
Holiday Club chain, Caribia is a spa hotel 
and event venue located next to the 
Student Village of Turku. 

The Student Village Foundation of 
Turku originally developed Caribia as a 
convention hotel. During an expansion 
and renovation project carried out in 
the 1990s, a spa complex was added to 
the hotel. The building also housed the 
RadioCity Areena.

In the most recent renovation, carried 
out in 2016-2017, Rakennus-Lundén 
renovated all the hotel rooms and 
restaurant facilities. Caribia has 175 hotel 
rooms, several restaurants, such as the 
Terrace, O’Leary’s Sports Bar, a Hesburger 
outlet in the pool complex and the Captain 
Hook pool bar. There is a heated outdoor 
pool, a cold pool and special pools for 
fitness swimming, children and youths, 
as well as two jacuzzi pools. The three 
waterslides are especially popular among 
families with children. The former Areena 
venue has been replaced by SuperPark 
Turku, which is a 2,600 square metre 
indoor activity park for people of all ages 
as well as groups.

Architect: Haroma & Partners

Kauppa- ja tapahtumakeskukset 
Shopping centres and event venues
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Jullaksen kartano Kaarinan Kuusiston-
saaren eteläkulmassa sijaitsee keski-
aikaisella kylätontilla lähellä Paraisille 
johtavaa Kirjalansalmen siltaa. Sen 
päärakennus on rakennettu 1800-lu-
vun alkupuolella ja nykyinen asu on 
1870-luvulta. Kartano rakennuksineen ja 
niitä ympäröivä puistomainen pihapiiri 
muodostavat arvokkaan kartanomiljöön, 
joka on suojeltu maakuntakaavassa. 
Kartanoalueelle on rakennettu useita 
uudisrakennuksia kuten kaunis kappeli 
kartanoalueen korkeimmalle paikalle.

Located in the southern corner of 
Kaarina’s Kuusisto Island, Jullas Manor 
is the site of a medieval village. The site 
is next to the Kirjalansalmi Bridge, which 
leads to the city of Pargas. The main 
building of the manor was built in the 
early 1800s. Its current appearance is the 
result of renovations done in the 1870s. 
The manor and its outbuildings as well as 
the park-like grounds surrounding it, form 
a precious manor estate milieu, which 
is protected in the regional plan. Several 
new buildings have been erected within 
the manor area, including the chamring 
chapel, which is situated at the highest 
point of the manor area.

kartano
Jullaksen

Jullas Manor
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Kappeli

Kappeli rakennettiin vuosina 2008–2009. 
Kappelikerrokseen mahtuu noin 80 henkeä. 
Kappelin pohjakerroksessa on uurnatilat.

Rakennustyön vaikeusastetta lisäsi se, että 
kappeli rakennettiin kartanon korkeimmal-
le alueelle, hyvin jyrkkärinteiselle kalliolle. 
Esimerkiksi rakennustarvikkeiden kuljetta-
minen muodosti oman ongelmansa. Kap-
pelista on upeat näköalat Kirjalansalmelle.

Arkkitehti: Haroma & Partners 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

Chapel | The chapel was built in 2008-
2009 and seats approximately 80 people. 
There is a columbarium on the ground 
floor. 

The degree of difficulty for this project 
was further increased by the fact that 
the chapel was to be placed at the 
highest point in the area on a sheer, rocky 
promontory. Just transporting the building 
materials to the site posed its own 
challenges. The chapel offers spectacular 
views of the Kirjalansalmi Strait. 

Architect: Haroma & Partners  
Developer: Rakennus-Lundén Oy
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Hakelämpökeskus  
ja hakevarasto

Hakelämpökeskus palvelee kaikkia Jullak-
sen kartanon rakennuksia. Se toteutettiin 
vuosina 2008-2010 ja hakevarasto vuonna 
2011.

Kaarinan kaupunki nimesi hakelämpökes-
kuksen vuoden 2010 rakennushankkeeksi.

Konehalli

Konehalli valmistui vuonna 2010.

Wood chip heating centre and storage 
facility | The wood chip heating centre 
serves all the Jullas Manor buildings. It 
was built in 2008-2010. The wood chip 
storage facility was completed in 2011. 

The facility was named the Construction 
Project of the Year by the City of Kaarina 
in 2010.

Machine shop | The machine shop was 
completed in 2010.

Jullaksen kartano 
Jullas Manor
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Jullaksen konehalli
Machine shop 

Jullaksen hakelämpökeskus ja hakevarasto
Wood chip heating centre and storage facility



Maneesi

Maneesi rakennettiin vuonna 2007. 

Maneesi on toteutettu nykyajan har-

joitus- ja kilparatsastuksen edellyt-

tämien vaatimusten mukaisesti. Sen 

kokonaispinta-ala on 1500 m2.

Stables | The stables were built in 
2007. They were designed to meet the 
modern-day standards of equestrian 
training and competition. The total 

area of the stables is 1,500 m2.

Jullaksen kartano

Antti Aarnio-Wihurin metsästysmuistot on 
sijoitettu omaan rakennukseen.

Jullas Manor | Antti Aarnio-Wihuri’s 
hunting museum is located in its own 
building.

Jullaksen kartano 
Jullas Manor
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Situated between Turku and Åland, the 
Archipelago Sea is an archipelago area, 
consisting of approximately 40,000 
islands. It is a maritime labyrinth of tiny 
skerries, small uninhabited islets, large 
inhabited islands and broad expanses of 
sea. It constitutes the largest archipelago 
in all of Europe. The Kihti strait separates 
the Turku and Åland archipelagos. 

The Archipelago Sea is thought to be one 
of the most beautiful archipelagos in 
the world. In the summer, it is a boating 
paradise, provided that you know how 
to navigate. High-class guest harbours 
serve seagoing visitors. Recreational 
anglers never have any problem finding 
good fishing spots. Visitors do not need 
a boat to get into the very heart of the 
archipelago. Inter-island ferries connect 
different parts of the archipelago. Visitors 
can also hop aboard a boat in Turku or 
Naantali and take an archipelago cruise 
through the narrow passages of the 
Archipelago Sea all the way Åland, or 

Turun saaristo

Turku Archipelago Archipelago Sea

Saaristomeri

ja edelleen Tukholman saariston hal-
ki Ruotsin kauniiseen pääkaupunkiin. 
Saariston Rengastietä pitkin voi tehdä 
matkan autolla saarelta toiselle Turusta 
Nauvon, Korppoon, Houtskärin ja Iniön 
kautta mantereelle Kustaviin ja edelleen 
Turkuun. Reitti koostuu noin 190 kilo-
metristä yleisiä teitä ja useista vesistöyli-
tyksistä ilmaisilla maantielautoilla taikka 
maksullisilla yhteysaluksilla. Rengastien 
maisemista ja saaristolaiselämästä 
parhaiten saa käsityksen polkupyörän se-
lässä - polkupyöräilijöiden määrä reitillä 
kasvaa koko ajan.

Saaristomeren maisema kuuluu Suo-
men kansallismaisemiin ja siellä sijaitsee 
Saaristomeren kansallispuisto. Puisto 
on Unescon vuonna 1994 perustaman 
Saaristomeren biosfäärialueen ydinosa. 
Puisto sai vuonna 2007 WWF:n kansain-
välisen PAN Parks –sertifikaatin.

Turun ja Ahvenanmaan välinen Saaristo-
meri on noin 40 000 saaresta muodostu-
va saaristoalue. Se on pienistä kallioluo-
doista, pienistä asumattomista saarista, 
suurista asutuista saarista ja isoista 
merenselistä koostuva labyrintti. Se on 
Euroopan laajin saaristo. Kihdin selkä 
erottaa Turun saariston Ahvenanmaasta. 

Saaristomerta on kuvattu maailman 
kauneimmaksi saaristoksi. Kesäisin se 
on purjehtijan ja veneilijän paratii-
si, kun vain osaa navigoinnin. Vesillä 
liikkuvia palvelevat tasokkaat vierasve-
nesatamat. Vapaa-ajankalastaja löytää 
siellä aina hyvät ottipaikat. Saariston 
sydämeen päästäkseen ei tarvitse olla 
veneen omistaja. Turusta saariston eri 
kohteisiin kulkee yhteysaluksia tai voi 
osallistua saaristoristeilylle. Turun ja 
Naantalin satamista voi astua laivaan, 
joka kuljettaa matkailijan Saaristomeren 
kapeiden väylien kautta Ahvenanmaalle 

even further to Stockholm, the beautiful 
capital of Sweden. Visitors can also take 
the Archipelago Trail (also known as the 
Archipelago Ring Road) by car, driving 
from Turku through the islands of Nagu, 
Korpo, Houtskär and Iniö, returning to 
the mainland at Kustavi and then back 
around to Turku. The Trail consists of 
approximately 190 kilometres of public 
roads and most water crossings are made 
on free highway ferries. Some of the water 
crossings carry a charge.  To get a real feel 
for the Archipelago Trail and archipelago 
life, visitors should see the area by bicycle. 
The number of visitors doing the Trail by 
bike is growing all the time.

The archipelago is one Finland’s national 
landscapes and home to the Archipelago 
National Park. The park is the core of the 
UNESCO Biosphere Reserve, which was 
designated in 1994. In 2007, the park 
received the World Wildlife Federation’s 
PAN Parks certification. 
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Saaristorakentamista  
Iniössä

Turun saariston sydämessä sijaitsevas-
sa Iniössä on yli 1000 saarta ja luotoa. 
Niistä vain kymmenen on asuttua ympäri 
vuoden. Iniössä on vain 240 ympärivuo-
tista asukasta, mutta kesäkuukausina 
vapaa-ajanasukkaat moninkertaistavat 
asukasmäärän. Iniö kuuluu hallinnollisesti 
Paraisten kaupunkiin. 

Rakentaminen saaristo-oloissa on oma 
lajinsa. Rakentamisolosuhteet ovat vaa-
tivat. Tuuli, aurinko, vesi ja lämpötilaerot 
vaikuttavat rakentamiseen enemmän kuin 
mantereella. Oma lukunsa on logistiikka 
saarille. Kulkeminen ja kuljetukset vaativat 

Archipelago building on Iniö | Located 
in the heart of the Turku archipelago, Iniö 
consists of more than 1,000 islands and 
skerries. Only ten of these are inhabited 
year round. Iniö has only 240 full-time 
residents, but in the summer the local 
population balloons with summer 
residents. Iniö is governed by the City of 
Pargas.

aikaa ja erikoisjärjestelyjä. Rakennustoimis-
to Lundénilla on pitkä kokemus saaristora-
kentamisesta.  

Building in the archipelago poses its own 
challenges. The conditions for construction 
are demanding. Wind, sun, water and 
temperature fluctuations have a much 
greater impact out in the archipelago than 
they do on the mainland. And, then there 
are the logistics to consider. Getting from 
one place to another and transporting 
materials and equipment require a lot of 
time and special arrangements. Rakennus-
Lundén has many years of experience in 
archipelago building.

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Villa Hein

Villa Hein sijaitsee Iniön 
saaristossa, Böskärin saa-
ressa, keskellä myrskyistä 
kuuluisaa Iniön aukkoa. 
Villa Heinin saaren ran-
takallioita.

Arkkitehti:  Vesa Arosuo

Villa Hein | Villa Hein 
is located in the Iniö 
archipelago, on the island 
of Böskär, which lies in the 
middle of the infamously 
stormy Iniö Reach. Rocky 
shore of Villa Hein’s island.

Architect: Vesa Arosuo

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Villa Heinin isot ikkunat avautuvat länteen ja luoteeseen 
eli kesällä huvila on todellinen ilta-aurinkoparatiisi.
Villa Hein’s large windows face the west and northwest, 
which makes the villa a marvellous spot for admiring sunsets.

Villa Heinin näkymät yläkerrasta Iniön aukolle. 
View from Villa Hein over the Iniö Reach.

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Villa Åselholm

Villa Åselholm

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Villa Åselholman rauhallinen ja turvallinen satama.
Villa Åselholm’s calm, safe harbour.

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Åselholman muistokappeli valmistui 
syksyllä 2007. Sen pinta-ala on noin 50 
neliötä ja istumapaikkoja kappelissa on 
30. Kaikkiaan kappeliin mahtuu noin 60 
henkeä.

- Kappelin on tarkoitus toimia muistokap-
pelina. Kappelissa voi muistella edesmen-
neitä rakkaita tai mitä tahansa elämässään 
tärkeitä asioita, sanoo Juhani Lundén.

- Kappelin on myös tarkoitus olla hiljenty-
mispaikka sekä toimia erilaisten kirkollisten 
tilaisuuksien pitopaikkana eli se toimii 
myös yhteyden kappelina, jatkaa Lundén.

Arkkitehti  
Frank Schaumanille tärkeä työ

- Tämä on ensimmäinen rakennusprojekti, 
jonka toteutan tiukasti arkkitehtisuunni-
telmien mukaisesti sanoi Juhani Lundén 
pilke silmäkulmassa minulle, kun aloitimme 
suunnittelutyön, kertoo muistokappelin 
suunnittelija arkkitehti Frank Schauman.

Juhani Lundén yhdessä rakennustoimis-
tonsa väen kanssa suunnitteli paljon itse 
ja vaikka suunnittelijana oli joku muukin, 
teki hän usein ”parannuksia” alkuperäisiin 
suunnitelmiin. 

- Muistokappeli todellakin toteutettiin 
suunnitelmien mukaisesti. Juhani Lundénin 
lisäksi suunnitteluprosessissa oli vahvas-
ti mukana vaimo Anja. Avustajanani oli 
sisustusarkkitehti Janne Kalhama.

Muistokappelin suunnittelussa tärkeää oli 
sen istuminen saariston karun kauniiseen 
kalliolahdelmaan. Käytettävän rakennus-
tekniikan piti olla toteutettavissa mahdol-
lisimman helposti saariston olosuhteissa 
- saareen on hankala kuljettaa painavia 
materiaaleja. Käytettävät materiaalit 
joutuvat meren saaressa kestämään myös 
voimakkaita myrskyjä ja auringon paah-
detta.

- Kävimme ensi kertaa paikalla veneellä 
katsoen saarta ja kappelin paikkaa mereltä 
päin. Kappeli sijaitsee huvilasta noin 70 
metrin päässä omassa rauhassa käkkärä-
mäntyjen suojassa merenlahden äärellä. Se 
piiloutuu saaren suojaan hyvin myös me-
reltä. Minua viehättivät myös lahdelman 
edessä olevat isot kivet, joiden asettelu tuo 
mieleen entisaikojen käräjäkivet.

Suunnittelun alkuvaiheessa kappelista 
tehtiin pienoismalli. Kappeli muistuttaa 
muodoltaan perinnepurjetta. Kappelin 
sisääntulopuolella on vain umpiovi. Kun 
sen avaa, avautuu näkymä kappelin läpi 
suoraan alttaritauluna toimivalle pääty- 
ikkunalle ja sen takana olevalle meren- 
lahdelle ja kallioluodolle. 

- Pienoismallin esittelyn yhteydessä pää-
tyikkunan kokoa tarkennettiin – maisema 
avautuu kirkkoon kauniisti.

Päätyikkunaseinä on sisältä kirkkojen ulko-
katoissa käytettävää kattopaanua. Alttari 
on toteutettu harmahtavasta graniitista. 

Koska alttarikivi oli liian raskas tuotavaksi 
saareen yhtenä kappaleena, jaettiin se nel-
jään osaan siten, että siitä syntyi alttariin 
risti. Rakennustoimisto Lundénin taitavat 
puusepät tekivät kappelin penkit, jotka on 
muotoiltu hieman pyöreiksi, jotta niissä 
on hyvä istua. Istumaan mahtuu 30-40 
henkeä.

Kappeli avautuu luontoon myös oikealla 
olevien isojen lasisten ovien kautta. Kun 
liukuovet kauniilla säällä avataan, tuntuu 
kuin kappeli olisi osa luontoa. Liukuovien 
takana on terassialue ja terassin kaiteet 
ovat lähes huomaamattomat vaijerikaiteet.

Vasemmalla kappelissa on korkeampi 
uloke pienine ikkunoineen. Se antaa sisälle 
seisomakorkeuden. Ulokkeen yhteydessä 
on myös kamiina, jolla kappelia voidaan 
lämmittää tarvittaessa talvella. Ulkopuolel-
ta ulokkeen katto on toteutettu kuparista, 
joka tummuu lähes mustaksi.

- Ihastuin saaren hienosti toteutettuihin 
laitureihin. Myrskyt olivat piiskanneet ne 
hopeanharmaiksi. Sain siitä idean to-
teuttaa muistokappelin katto uritetusta 
lankkulaudasta. Ajan myötä myös kappelin 
katto on muuttunut hopeanharmaaksi.

- On ollut hienoa nähdä, että kappeli on 
monella tavalla ”juurtunut” saareen. Se on 
tietysti muistokappeli, mutta se on myös 
tärkeä perheen, suvun ja ystävien kokoon-
tumispaikka. Sen tunnelma on saanut 
vieraat esimerkiksi spontaanisti laulamaan 
yhdessä. 

Åselholm memorial chapel | The 
Åselholm memorial chapel was 
completed in the autumn of 2007. It 
is approximately 50 square metres in 
size and has seating for 30 people. 
The chapel can hold approximately 60 
people in total.

”The chapel is intended to be a place for 
remembering loved ones no longer with 
us or simply to contemplate life’s big 
questions,” explains Lundén.

”It’s also meant to be a refuge for quiet 
meditation and host different church 
services. In other words, it serves as a 
chapel,” adds Lundén.

This was an important commission for 
architect Frank Schauman:

”When we started design work on the 
chapel, Juhani Lundén told me, with a 
little twinkle in his eye, that this will be 
the first construction project I’d ever do 
where there would be no deviating from 
the original plans,” explains Schauman, 
the designer of the chapel.

Lundén and his staff planned a great 
deal of the chapel themselves, and even 
though it was designed by someone else, 
the Lundén team made a good many 
”improvements” to the original plans.

”Indeed, the project did stay true to the 
original plans. In addition to Lundén, 
his wife Anja was also actively involved 

in the design process. I was assisted by 
interior architect, Janne Kalhama.

A crucial aspect of the design was that 
the chapel be placed in the stark, rocky 
beauty of an archipelago cove. The 
construction technique to be employed 
would have to be made as easy as 
possible in the archipelago conditions 
– transporting heavy materials to the 
island was a major challenge. And the 
materials used would have to withstand 
being on such an exposed island, with 
its powerful storms and intense sun.

”The first time we went out to see 
the site, we took a look at the island 
and the place where the chapel would 
stand from the boat. The chapel stands 
approximately 70 metres from the villa, 
out on its own, surrounded by twisted 
pines in a sheltered little cove. It’s nicely 
tucked away on the island, sheltered 
from the sea. I also love the large 
rocks out in front of the cove, whose 
arrangement reminds me of ancient 
altar stones.

A scale model of the chapel was 
made during the initial design phase. 
The shape of the chapel resembles a 
traditional sail. The only element on the 
entry side of the chapel is a solid door. 
When the visitor opens it, their eyes will 
be drawn immediately to the large back 
window altarpiece and the open sea 
behind it.

Åselholman muistokappeli

”When we presented the scale model, we 
double-checked the size of the window 
– it provides a beautiful view of the 
surrounding landscape.

Exterior roofing shingles were used on 
the inside of the back window. The altar 
is made of greyish granite.

Because the altar stone was too heavy 
to bring to the island in a single piece, it 
was divided into four pieces that would 
form a cross on the altar. Rakennus-
Lundén’s talented carpenters made the 
chapel pews, which were given rounded 
contours to make them comfortable for 
sitting. Around 30 to 40 people can sit 
inside the chapel.

The chapel can also be opened to the 
elements by opening the large glass 
doors on the right side of the building. 
When the sliding doors are pushed 
aside on a beautiful day, it feels like 
the chapel is part of nature. There is a 
terrace area behind the sliding doors 
and almost invisible cable railings are 
used to fence it in.

On the left side of the chapel is low 
outcrop with small windows. Its ceiling 
rises to about standing height. A small 
wood-burning stove is also placed 
inside the outcrop to heat the chapel in 
the winter. Outside, the outcrop roof is 
made of copper, which will darken until 
almost black.

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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- Arkkitehdille on harvinaista, että on 
saanut suunnitella hyvin henkilökohtai-
sen muistokappelin. Arvostan tätä työtä 
suuresti – se on minulle erittäin tärkeä työ, 
sanoo Frank Schauman.

Arkkitehti: Schauman Arkkitehdit, Frank 
Schauman 
Rakentaja: Rakennustoimisto Lundén Oy

”I fell in love with the island’s 
beautifully made piers. The sea storms 
had scrubbed them down to a gorgeous 
silvery grey. This gave me the idea 
to make the chapel roof of grooved 
wooden planks, which have also faded 
to a silver grey over time.

”It was very gratifying to see how the 
chapel became a part of the island. 
Of course, it is a memorial chapel, but 
it’s also an important place for family 
and friends to gather. Its atmosphere 

has, for example, even gotten people to 
spontaneously burst into song together.

”For an architect, it’s rare to be given an 
opportunity to design a very personal 
memorial chapel such as this. I have 
a deep appreciation for this particular 
work – it means a great deal to me,” 
says Schauman.

Architect: Schauman Arkkitehdit, Frank 
Schauman 
Developer: Rakennus-Lundén Oy

Turun saaristo Saaristomeri 
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Yhteyden kappeli

Pastori Hannu Hurme siunasi kap-
pelin käyttöön 3.8.2008. Seuraa-
vassa otteita hänen siunauspuhees-
taan:

”Uskomme keskeisimmän symbolin 
ristin tavoin tämä nyt käyttöönsä 
siunattava Åselholman kappeli ker-
too ajattomasta ja ajallisesta yhtey-
destä. Korkealle kalliolle sijoitettuna, 
ylös taivaan sineä kohti kohotes-
saan, sen arkkitehtuuri siirtää aja-
tuksemme ajan tuolle puolen. Ulos 
houkuttelevalle ja arvaamattomalle 
merelle katsoessaan se muistuttaa 
elämän meren eri-ikäisistä kanssa-
kulkijoistamme.”

”Itse haluan tänään ajatella tätä 
kappelia kolmesta eri näkökulmasta: 
Muistokappelina, arjen voiman kap-
pelina sekä tulevaisuuden ja toivon 
kappelina.”

Muistokappeli

”Iankaikkisuuden symbolina, eletyn 
elämän muistokappelina Åselholman 
kappeli liittää meidät Taivaan kotiin 
jo siirtyneisiin rakkaisiimme. Suvun 
ja lähipiirin edesmenneistä me tänä 
juhlapäivänä aivan erityisesti ha-
luamme muistaa kappelin rakenta-
misen kannalta keskeisen tärkeitä 
Juhoa ja Anjaa.”

Arjen voiman kappeli

”Muistojen äärelle hiljentymisen 
lisäksi tämä kappeli saa toimia myös 
arjen voiman lähteenä. Tänne suvun 
jäsenet, saaren muut asukkaat ja 
mahdollisesti saariston satunnaiset 
kulkijatkin voivat hakeutua Jumalan 
kasvojen eteen pohtimaan omaa 
ja läheistensä elämää, sen moni-
muotoisia verkostoja ja haasteiden 
kirjoa.”

Tulevaisuuden ja toivon kappeli

”Sukupolvi menee, sukupolvi tulee… 
Menneisyyden ja nykyisyyden, jo 
päättyneen ja parhaillaan elettä-
vän elämän rinnalla ihmisyyden 
kolmas suuri teema on tulevaisuus. 
Profeetta Jeremian kirjasta löytyvät 
tulevaisuusajattelumme kannalta 
keskeiset sanat: Minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.”

”Elämän näyttämöllä menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus kietoutuvat 
päättymättömästi ja saumattomasti 
yhteen… Jumalan rakkaus liittää 
meidät Jumalaan ja toisiimme, eikä 
rakkaus koskaan katoa. Rakkaus, 
joka on liittänyt meidät toisiimme 
ajassa, liittää meidät toisiimme 
myös iankaikkisuudessa, sillä rak-
kautta ei voi voittaa mikään, ei edes 
kuolema.”

Yhteyden kappeli (Chapel of 
Communion)

Pastor Hannu Hurme consecrated the 
chapel on 3 August 2008. Below are a 
few excerpts from his blessing:

”As with our most revered symbol 
of the cross, we believe that the 
chapel here at Åselholm, which we 
are consecrating today, expresses 
the communion between the eternal 
and temporal. Placed high on a rocky 
promontory, rising up toward the blue 
heavens, its architecture carries our 
thoughts up and to Him there. Gazing 
out at the alluring, inscrutable sea, 
it reminds us of our fellow travellers, 
travellers of every age, here on the sea 
of life.”

”Today, I want to look at this chapel 
in three different ways: As a memorial 
chapel, a chapel of daily strength and 
a chapel of the future and hope.”

Memorial chapel

”As a symbol of eternity, a memorial 
chapel of the life lived. Åselholm 
chapel brings us together with those 
who have already gone on to their 
everlasting reward in the kingdom of 
Heaven. On this day of celebration, we 
want to remember our dearly departed 
family and friends, particularly Juho 
and Anja, who were so instrumental in 
making this chapel a reality.

Chapel of daily strength

”This chapel may not only serve as 
a quiet place for remembrance, but 
also as a source for renewing our 

daily strength. Members of the family, 
other residents of this island and 
even the occasional visitors passing 
through the archipelago may come 
to this place and, at the feet of 
our Lord, contemplate our own life 
and the lives of those we love, the 
endless connections between us and 
challenges we all face.”

Chapel of the future and hope

”Generations come and generations 
go... The past and present, lives already 
ended and lives yet to be lived, all 
leading to the third great question of 
humanity – the future. We can find the 
words to express our thoughts on the 
future in the Book of Jeremiah: ”’For I 
know the plans I have for you,’ declares 
the Lord, ’plans to prosper you and not 
to harm you, plans to give you hope 
and a future.’

”The strands of the past, present and 
future are inextricably and seamlessly 
intertwined – God’s love joins us with 
God and each other, a love that can 
never be extinguished. The love which 
has brought us together in the skein 
of time will also unite us in eternity, as 
love conquers all things – even death.”

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Siunaussanat

”Tulkoon tämä kappeli pyhitetyksi 
Herralle, kaikkivaltiaalle ja armos-
ta rikkaalle Jumalalle pyhäköksi, 
jossa nykyiset ja tulevat sukupolvet 
kiittävät ja ylistävät häntä. Pysy-
köön maailman pauhu ja turhuus 
kaukana täältä niin, että Kristuksen 
seurakunnan jäsenet löytävät täältä 
turvan Jumalan siipien suojassa. 
Jumalan sanan mukaan sillä, minkä 
Herra siunaa, on aina oleva siunaus 
(1 Aik. 17:27). Tähän luottaen siu-
naan tämän kappelin Isän ja Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.”

Blessing

”O Eternal God, be present with us, 
who are here gathered together with 
all humility and readiness of heart, to 
consecrate this place to the honour 
of thy great Name;  separating it 
henceforth from all unhallowed, 
ordinary, and common uses, so that 
the congregation of Christ may find 
refuge here in the shadow of thy 
wings. Now you have been pleased to 
bless the house of your servant, that it 
may continue forever before you, for 
it is you, O LORD, who have blessed, 
and it is blessed forever.” (1 Chronicles 
17:27). With this, I hereby bless this 
chapel in the name of the Father, and 
the Son and the Holy Spirit. Amen.”
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Iniön Åselholman muistokappeli
Iniö Åselholm memorial chapel
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Iniön Åselholman muistokappeli
Iniö Åselholm memorial chapel
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Kappelin edessä on pieni 
kalliosaari, johon on 
rakennettu harmais-
ta kivistä saaristoon 
historiallisesti kuuluva 
merimerkki eli kummeli. 
Åselholman kummeli 
on rakennettu siten, 
että sen yläosassa palaa 
”ikuinen tuli” silloin 
kun kappeli on käytössä 
pimeinä ilta-aikoina.

There is a small rock island 
in front of the chapel, 
where a maritime cairn 
made of grey rocks was 
built. The Åselholm cairn 
was built with an ”eternal 
flame” on top of it, which 
burns when the chapel is 
used during dark hours.

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea
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Iniön Åselholman muistokappeli
Iniö Åselholm memorial chapel

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea



243242

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea

242 243



245244

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea

244 245



247246246

Turun saaristo Saaristomeri 
Turku Archipelago Archipelago Sea

247



249248

Juhani Lundén | Juhani Lundén was 
born on 4 June 1942 in the Nummi 
district of Turku. He graduated with a 
degree in engineering from the Technical 
College of Turku in 1968. During his 
student days, he worked as a building 
designer for the engineering firm of T. 
Lindstam from 1966 to 1968. He worked 
as a contracting engineer for the Turku 
University Hospital in 1968-1970, handling 
project management and oversight for 
new construction work. He then served as 
building manager for the Student Village 
Foundation of Turku in 1970-1974.

In 1973, Lundén founded Rakennus-
Lundén and served as managing director 
until 2010. In a generational transfer, 
Janne assumed executive duties of the 
family company in 2010. Juhani serves as 
chairman of the Rakennus-Lundén Board 
of Directors. The company’s main business 
areas have remained the same since its 
founding: construction, construction 
project management and construction 
project development.

Juhani Lundén on syntynyt Turun Num-
menpakalla 4.6.1942. Hän valmistui raken-
nusinsinööriksi Turun teknillisestä opistosta 
1968. Opiskeluaikanaan hän toimi Insinöö-
ritoimisto T. Lindstamilla konstruktöörinä 
1966-1968. Hän toimi Turun yliopistollisen 
keskussairaalan rakennuttajainsinöörinä 
1969-1970 tehtävänään keskussairaa-
lan uudisrakennusten projektinjohto- ja 
valvontatyöt. Turun Ylioppilaskyläsäätiön 
rakennuspäällikkönä hän toimi 1970-1974. 

Juhani Lundén perusti vuonna 1973 oman 
yrityksen Rakennus Lundén Oy:n ja toimi 
sen toimitusjohtajana vuoteen 2010 asti. 
Sukupolvenvaihdoksella perheyrityksen 
toimintaa siirtyi vuonna 2010 jatkamaan 
Janne Lundén. Rakennustoimisto Lundénin 
hallituksen puheenjohtajana toimii Juhani 
Lundén. Yrityksen päätoimialat ovat kuten 
perustettaessakin rakentaminen, rakennus-
alan projektijohtotehtävät sekä rakennus-
hankkeiden kehittämistehtävät.

Juhani Lundén
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Tunnustusta

DataCity-hankkeesta Juhani Lundén sai 
vuonna 1987 Suomen Nuorkauppaka-
marit ry:n valtakunnallisen Tuottava Idea 
-palkinnon ja seuraavana vuonna Turun 
Nuorkauppakamari ry:n ensimmäisen 
kerran jakaman Turun Kehittäjäpalkinnon. 
Turun Teknologiakeskuksen 10-vuotisjuh-
lassa 25.11.1998 Juhani Lundén palkittiin 
Teknologiakeskuksen perustamisesta 
ansioituneena henkilönä. 

Juhani Lundénille on Tasavallan Presidentti 
Martti Ahtisaari myöntänyt rakennusneu-
voksen arvonimen vuonna 1999.

Kaarinan kaupungin vuoden 2010 raken- 
nushankkeena sai kunniamaininnan 
Rakennustoimisto Lundénin toteuttama 
Jullaksen kartanon hakelämpökeskus.

Recognition | In 1987, Juhani Lundén 
received the national ”Productive Idea” 
award from JCI Finland and, the year 
after that, the first Turun Kehittäjä (Turku 
Developer) award from the JCI Turku. 
At the tenth anniversary of the Turku 
Technology Centre, which was held on 
25 November 1998, Juhani Lundén was 
honoured for its founding. 

In 1999, Juhani Lundén was given the 
honorary title of rakennusneuvos by the 
President of Finland, Martti Ahtisaari. 

The wood chip heating plant built at 
Jullas Manor was named the Construction 
Project of the Year by the City of Kaarina 
in 2010.

Tasavallan presidentin myöntämä Rakennusneuvoksen 
arvonimi |The honorary title of rakennusneuvos is given 
by the President of Finland

Valtakunnallinen Tuottava Idea -palkinto | National 
Productive Idea (Tuottava Idea) award

Turun Kehittäjä 1988 (ensimmäinen jaettu palkinto) | Turku 
Developer (Turun Kehittäjä) award
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Affärscentrum | Affärscentrum

AGA Ilmakaasutehdas, Turku | AGA Air 
gas plant, Turku

Aura Golf, Ruissalo | Aura Golf, 
Ruissalo

Avanti Lieto | Avanti Lieto Casagranden talo | Casagrande Building

Bågen | Bågen

Caribia Congress Center | Caribia 
Congress Center

Rakennustoimisto 
Lundénin kohteita 
projektijohto, konsultointi,  
rakentaminen

Rakennus-Lundén sites  
Project management, consulting, 
construction

ASA-Radio | ASA-Radio

Dipoli | Dipoli

Fläk Woods (Suomen Puhallintehdas) |  
Fläkt Woods (Suomen Puhallintehdas)

Hamburger Börs | Hamburger Börs

Hesburger Autopesula | Hesburger Car 
Wash

Hotelli Ruissalo | Ruissalo Spa Hotel

Huonekalutehdas Korhonen | Korhonen 
furniture factory

Informaatiokeskus / Turun seudun  
vierailu- ja innovaatiokeskus | Turku 
Region Visitor and Information Centre

HKScan, pääkonttori Turku | HKScan, 
headquarters Turku

Iniön Åselholman muistokappeli | Iniö 
Åselholm Chapel

Iniö, Saaristorakentamista | Iniö,  
Archipelago construction

Jalostaja | Jalostaja

Jetflite Vantaan lentoasema | Jetflite 
Helsinki Airport

Helsingin seudun ympäristökeskus | 
Environment Centre, Helsinki

Jalostaja Tax-Free varasto | Jalostaja 
Tax-Free warehouse

Datacity | DataCity
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Jullaksen kartanon kappeli | Jullas 
Manor Chapel

Jousi | Jousi

Jullas, Hakelaitos | Jullas, Wood chip 
plant

Jullas, Konehalli | Jullas, Machine shop

Jullas, Trofeetalo | Jullas,  
Trofeebuilding

Kansojen Halli | Kansojen Halli (Peoples’ 
Hall)

Kesoil, Nesteen huoltoasema | Kesoil, 
Neste service station

Jullas, Maneesi | Jullas, Stables

Kestilän pukimon vaatetustehdas | 
Kestilä

Leipomo Salonen | Salonen Bakery Mälikkälän Länsikartano – pääraken-
nus | Mälikkälän Länsikartano 

Marinepalvelu Oy / satamarakenteet | 
Marine Palvelu

Mälikkälän Länsikartano | LänsikartanoMaito-Aura, Valio | Maito-Aura, ValioLeiras | Leiras

KOP-Kolmio | KOP-Kolmio

Lundénin lihajalostustehdas | Lundén 
Food

MacGregor | MacGregor

Lampun kiinteistö | Lamppu property

K-Market Raisio | K-Market Raisio

Konepaja Häkkinen, mittauslabo-
ratorio Raisio | Engineering company 
Häkkinen Raisio

Matintalo | MatintaloLasitalo | Lasitalo

K-Market Nauvo | K-Market Nauvo
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Puolimatkan talo | Puolimatkan talo

Pikisaari Luotsitupa | Pikisaari Luotsi-
tupa

Marinepalvelu Oy / veneen säilytyshalli 
| Marine Palvelu Satama

Rakennustoimisto Lundénin toimisto  
Sepänkadulla | Rakennus-Lundén office
Sepänkatu, Turku

Prisma Itäharju | Prisma Itäharju

Prisma Piispanristi | Prisma Piispanristi

Prisma Tampereentie | Prisma  
Tampereentie

Sampolanrivi | Sampolanrivi

Sandvik / Ara Oy | Sandvik / Ara Oy

Pinella | Pinella

Turku High Tech Centre 4 | Turku High 
Tech Centre 4

Turku High Tech Centre 2 | Turku High 
Tech Centre 2

Turku High Tech Centre 1 | Turku High 
Tech Centre 1

Turku High Tech Centre 3 | Turku High 
Tech Centre 3

Turku High Tech Centre 1-3 | Turku 
High Tech Centre 1-3

Turkuhalli | Turkuhalli Arena

Sähkösepät / Teleste | Sähkösepät, 
currently Teleste

Teiniasu | Teiniasu

Tiilikulma | Tiilikulma

Tumo | Tumo

Skanssi Retail Park| Skanssi Retail Park

SYP Aluekonttori | Union Bank of  
Finland Regional branch

Turun Kaupunki, Liikuntavirasto |  
City of Turku, Sports Services

Turkuhallin toinen rakennusvaihe | 
Turkuhalli Arena – second construction 
phase
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Vanha Jalostaja / Tulli | Vanha Jalostaja Turun Sanomat, Kauppiaskatu | Turun 
Sanomat, Kauppiaskatu

Turun Sanomat, Artukainen | Turun 
Sanomat, Artukainen

Wallac – PerkinElmer I – VIII | Wallac – 
PerkinElmer I – VIII

Turun Seudun Osuuspankki  
Vähäheikkilä | OP Bank, Turku Region 
Vähäheikkilä

Vaisteen Talo | Vaisteen Talo Vanha Hämeentie 3 | Vanha  
Hämeentie 3

Witraktor Lempäälä | Witraktor in 
Lempäälä

Veritas-stadion | Veritas StadiumWallac, säteilysuojattu laboratorio | 
Wallac, radiation-protected laboratory

Ylioppilaskylä | Student Village

Voimakatu 5 saneeraus | Voimakatu 5 
renovation

Yliopistonkatu 6 | Yliopistonkatu 6Witraktor Lieto | Witraktor in Lieto

Witraktor Vantaa | Witraktor in Vantaa
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Akropolis | Akropolis

Maariankämmekkä | Maariankämmekkä

Irman Hovi | Irman Hovi

Anjan Hovi | Anjan Hovi

Kiurunkannus | Kiurunkannus Rakuunatie 19 | Rakuunatie 19

Aurinkotie | Aurinkotie

Eevan Hovi | Eevan Hovi Linnunpääntie | Linnunpääntie

Omakotitalo Rakuunatie 31 |  
Rakuunatie 31

Asunto-osakeyhtiöt | Housing 
projects:

Koivulan rivitaloalue | Koivula row 
house subdivision

Eteläsalmi | Eteläsalmi

Puistomäenkatu | Puistomäenkatu

Tuiren Hovi | Tuiren Hovi

Turun Katariinanlaakso | Turun  
Katariinanlaakso
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Työ jatkuu

Rakennustoimisto Lundén rakentaa Data-
Cityn ja BioCityn välittömään yhteyteen 
Turun seudun vierailu- ja innovaatiokes-
kuksen. Keskus tarjoaa yrityksille mahdol-
lisuuden tuotteidensa ja innovaatioidensa 
esittelyyn. Hankkeen toteuttaa Turun 
Teknologiakiinteistöt yhdessä Turun kau-
pungin kanssa. Hankkeeseen ovat lisäksi 
sitoutuneet Turun yliopisto, Åbo Akademi, 
Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaup-
pakamarin WTC-keskus ja parikymmentä 
paikallista yritystä.

Keskuksen suunnittelusta järjestetyn 
ideakilpailun voitti arkkitehti Vesa Aro-
suo Arkkitehdit. Peruskivi muurattiin 
tammikuun alussa 2017 ja se valmis-
tuu vuoden 2017 aikana.

The work goes on | Rakennus-Lundén 
is building a Turku Region Visitor and 
Information Centre, which will be 
connected directly with DataCity and 
BioCity. The Centre will offer companies a 
new way to introduce their products and 
innovations. The project is being carried 
out in co-operation with Turku Technology 
Properties and the City of Turku. The 
University of Turku, Åbo Akademi, Turku 
University of Applied Sciences, Turku 
Chamber of Commerce, Turku World Trade 
Center and some twenty local companies 
have also pledged their support for the 
project.

Architects Vesa Arosuo won the design 
competition held for the Centre. The 
cornerstone was set at the beginning 
of January 2017 and the Centre will be 
completed sometime later in the year.
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”Perheyritysten toiminta on yleensä pitkäjänteistä - niiden ei tarvitse elää kvarttaalitalou-
dessa. Näin on Rakennustoimisto Lundénin kohdalla. Perheyrityksessä kvarttaalitalouden 
ajanjakso on vuosia - jopa vuosikymmen.

Hankkeidemme toteutuksessa merkittävässä roolissa ovat aina olleet yhtiömme työnte-
kijät ja projektirakentamisen yhteistyökumppanit. Projektityöskentely edellyttää kaikilta 
osapuolilta keskinäistä luottamusta, joka syntyy vuosia jatkuneen hyvän ja luotettavan 
yhteistyön tuloksena. Kaikkien projektiin osallistuvien on pyrittävä kokonaistaloudellisesti 
hyvään ja kestävään lopputulokseen. Tämä koskee yrityksen työntekijöitä, yhteistyökump-
paneita, asiakkaita ja tietenkin yhtiön johtoa.”

”Family-owned undertakings are usually long-term in nature – there is no need for a 
quarterly financial structure. This is the case with Rakennus-Lundén. With a family-
owned undertaking, a single quarter might be as long as a decade. 

Our company’s employees and construction project partners have always played a key 
role in the realisation of our projects. Project work requires mutual trust between all 
involved parties. This trust is based on years of seamless, dependable cooperation. Every 
party involved in a project must strive to achieve an excellent, sustainable financial 
outcome. This applies to company employees, partners, clients and, of course, company 
management.”

 Juhani Lundén 50 vuotta Turkua rakentamassa
 Juhani Lundén 50 years building up Turku


