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Lähtökohdat uudelle pääkonttorille
Aika rakentaa uusi koti
• Alvar Aallon suunnittelema Kanavarannan toimistorakennus
valmistui Enso Gutzeitin pääkonttoriksi vuonna 1961
• Ikoninen rakennus Helsingin kaupunkikuvassa muodostaen
arkkitehtonisesti korkean lähtökohdan uudelle pääkonttorille
• Marraskuussa 2019 ilmoitimme suunnitelmasta muuttaa uuteen
toimistorakennukseen
• Uuden pääkonttorin tarjottava inspiroiva työympäristö,
monipuolisia palveluita arjen ja hyvinvoinnin tasapainottamiseksi,
älykästä tomistoteknologiaa ja toimia puurakentamisen
suunnannäyttäjänä pyrkimällä hiilineutraaliksi
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Moderni monikäyttäjärakennus
Kattavat palvelut hotellin ja toimiston käyttäjille
• Vuonna 2019 Helsingin kaupunki myönsi Varmalle
tonttivarauksen Katajajanokalle toimitilahankkeen
kehittämistä ja kumppanuuskaavoitusta varten
• Ilmastonmuutoksen hillintä yksi Varman keskeisistä
vastuullisuustavoitteista.
• Tavoitteena toteuttaa toiminnallisesti ja teknisesti
pitkäikäinen rakennus ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävästi
• Tulevaan monikäyttäjärakennukseen sijoittuu:
− Stora Enson uusi pääkonttori

− Korkean laatutason hotelli
− Julkista tilaa katutasoon (ravintola, kahvila, liiketilat)
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Lähtökohtana Stora Enson puurakenteinen toimistokonsepti
Tavoitteena hiilineutraali rakennus

• Rakennus suunnitellaan Stora Enson toimistokonseptiin perustuen
puurakenteisena
• Korkein ympäristösertifikaattitaso (LEED Platina)

• Kunnianhimoisena tavoitteena on hiilineutraali rakennus perustuen
massiivipuun laajaan käyttöön, korkeaan energiatehokkuuteen ja
uusiutuvaan energiantuotoon
• Hiilijalanjälkeä arvioidaan läpi hankkeen ja ohjauksessa käytetään
Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen arviointimenetelmää
• Tilasuunnittelun lähtökohtana on biofiilinen suunnittelu, jolla pyritään
luomaan sisätiloihin luonnonmukainen ympäristö
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Arkkitehtuurikilpailu, kevät 2020
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kaupunkiympäristö
• Varma ja Stora Enso järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin
kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun korkealuokkaisen toimistoja hotellirakennuksen suunnittelusta
• Kilpailuohjelma sekä alustava hankesuunnitelma laadittiin
kaupungin määrittelemien suunnitteluperiaatteiden pohjalta

• Alue on osa Helsingin kulttuurihistoriallisesti merkittävintä
merellistä julkisivua ja arvokasta kaupunkiympäristöä.
• Kilpailuun kutsuttiin kuusi arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto
ALA, Anttinen Oiva Arkkitehdit, PES-Arkkitehdit, White
Arkitekter, Snöhetta, Shigeru Ban Architects
• Palkintolautakuntaan kuuluivat Varman, Stora Enson,
Helsingin kaupungin edustajat sekä SAFA:n kilpailijoiden
puolesta valitsema edustaja
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Vanhan rakennuksen purku
syksy 2021
• Helsingin kaupungin omistama varastorakennus vuodelta 1960

• Rakennuksen hyödyntäminen tulevaa käyttöä ajatellen ei ollut
tarkoituksenmukaista eikä sillä ollut erityistä rakennustaiteellista tai
kaupunkikuvallista arvoa.
• Rakennuksen purku suunniteltiin kaupungin kanssa siten, että
materiaalit kierrätetään mahdollisimman kattavasti

• Kiertotalouspilotti
− Tavoitteena oli saada ennen purkuvaihetta rakennuksen irtaimistoa,
kiintokalusteita ja rakennusosia ohjattua uudelleenkäyttöön ja
vähentää samalla syntyvää purkujätemäärää

− Toteutettiin inventoimalla potentiaaliset uudelleenkäytettävät
kalusteet, koneet ja laitteet sekä rakennusosat, jotka myytiin
verkkohuutokaupassa
• Purkuvaihe
− Purkujätteiden kierrätystavoitteksi asetettiin 98%
− Toteutunut kierrätysaste 99,5%
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Katajanokan Laituri
Suunnittelu ja toteutus
• Katajanokan laiturin suunnittelua ja toteutusta on ohjannut tavoite
hiilineutraaliudesta. Materiaalivalinnoissa huomioitu vähähiilisyys.

• Rakennus on suunniteltu muuntojoustavaksi 100 vuoden elinkaarelle
mahdollistaen pitkäikäisen hiilivaraston.
• Rakenneratkaisut on suunniteltu tilojen ja toimintojen osalta
muuntojoustaviksi, joka mahdollistaa toimisto- ja hotellirakennuksen
toimintojen välisen suhteen muuttumisen myöhemmin.

• Energiatehokkuus on määräystasoa merkittävästi parempi ja huomiota
kiinnitetty sekä rakenteelliseen energiatehokkuuteen että
energiatehokkaisiin järjestelmäratkaisuihin.
• Rakennuksen katolle asennetaan 200m2 aurinkopaneeleita ja
lämpösaarekeilmiötä hillitsevää viherkattoa.

• Rakennuspaikan sijoittumisessa merenrannan tulvariskialueelle on
huomioitu ennusteet merenpinnan korkeuden noususta
ilmastonmuutoksen vaikutuksen seurauksena (1krs. lattiataso +3,4m).
• Rakennukselle haetaan LEED Platina ympäristösertifikaattia sekä Stora
Enson toimistotiloille käyttäjien hyvinvointia ohjaavaa WELL-sertifikaattia.
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