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ARKKITEHTITOIMISTO MINKKINEN OY

2.2.2022

REFERENSSIT

Taalintehtaan masuuni

Restaurointi- ja perusparannussuunnitelmia, useat kohteet kulttuurimaisemassa tai ruukkimiljöössä.
Uimahallikohteet luetteloitu erikseen sivuilla 4-5.


Unioninkatu 37, rakennusvuosi 1834, arkkitehti C. L. Engel, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen laitoksen perusparannus, laajuus 5600 brm2, 2020 -, hanke on työmaavaiheessa, valmistumisaika 9/2022, rakennuttaja
Helsingin yliopisto. Vastaava rakennussuunnittelija Lasse Minkkinen, pääsuunnittelu Mikko Hormia.
Rakennus on suojeltu valtioneuvoston asetuksella.






















Käpylinna, Arkkitehti Yrjö Lindegren 1952, uima- ja urheiluhalli sekä päiväkoti. Merkittävä rakennushistoriallinen suojelukohde Käärmetalo-korttelissa, kuuluu do.co.mo.mo: suojeltujen rakennuksen luetteloon. Peruskorjaus ja muutos kokonaan päiväkotitiloiksi. 2035 brm2, 6650 brm3. Hankesuunnitelma, viitesuunnitelmat ja
kohdeinventointi 2015–2016, rakennuttaja Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto. Toteutussuunnitelmat valmistuneet 09/2019, rakennuttaja Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö/ Rakennukset ja yleiset alueet.
Snappertunan kirkon turvatekniikan perusparannus, 2018-. Urakkakyselyvaiheessa 2022. Rakennuttaja Raaseporin seurakuntayhtymä.
Taalintehtaan konepaja, Kemiönsaari. Restauroiva korjaus- ja muutostyö. Rakennuttaja Sagalundin museosäätiö. Suojellun konepajarakennuksen konttorisiiven korjaus ja muutos museomyymäläksi ja henkilökunnan työtiloiksi. 90 brm2, 2016-.
Museokeskus Seurasaari: Iisalmen pappilan restaurointi, 2016–2018, rakennuttaja Museovirasto.
Heikelin talo, Helsinki. restauroiva korjaus. Rakennuttaja Museovirasto. Arkkitehti Alarik Tavaststjernan suunnitteleman v. 1914 valmistuneen suojellun asuinrakennuksen korjaus ja muutos Seurasaaren avoinnapidon
toimistotiloiksi. 157 brm2. 2016–2017.
Monitoimitalo Fokus, Karjaa. Kehittämissuunnitelma. 2640 brm2. Tilaaja Raaseporin kaupunki. Tehtävä sisälsi
myös viitesuunnitelmat kaupungin toimintojen sijoittumisesta Karjaan keskustan kiinteistöihin. 2016.
Katarinaskolan, Karjaa, 550 h-m2, urheilu- ja kädentaitosiiven peruskorjaussuunnitelmat, rakennus sisältyy valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin,
rakennuttaja Raaseporin kaupunki, 2016.
Pyhän Olavin krematoriokappeli, Karjaa, laajennus Hilding Ekelundin suunnitteleman kappelin krematoriotiloihin, 85 b-m2, rakennus sisältyy valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen
kulttuuriympäristöjen inventointiin, rakennuttaja Raaseporin seurakuntayhtymä.
Kaksoisvahtituvan perusparannus, Pohjankurun asema, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusvuosi 1899, rakennuttaja yksityinen.
Forssan linja-autoaseman perusparannus, vuonna 1958 valmistuneen funkisrakennuksen perusparannus,
2012, rakennuttaja Forssan kaupunki.
Porin kauppahallin perusparannus, kaavalla suojeltu rakennus, rakennusvuosi 1928, kokonaislaajuus 2350
brm2, 2011, rakennuttaja Kiinteistö Oy Porin halli.
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Katariinakodin vanhustentalo, nyk. Raaseporin hoivakoti, perusparannus, mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö, rakennus sisältyy valtioneuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin, rakennusvuosi 1953–62, kokonaislaajuus 465 hm2, 2011, rakennuttaja Raaseporin hoivakoti Oy.
Lahden lyseo, rakentamiskustannukset n. 11 milj. euroa (alv 0 %), kaavalla suojellun rakennuksen perusparannus urheilulukioksi, rakennusvuosi 1928, laajennettu 1963, kuntosalilaajennus 350 brm2, kokonaislaajuus 8000
brm2, 2011, toteutus kahdessa vaiheessa 2012–2014, rakennuttaja Lahden kaupunki.
Forssan yhteislyseo, rakentamiskustannukset n. 6 milj. euroa (alv 0 %), kaavalla suojellun rakennuksen, Suomen ensimmäisen maaseutulukion perusparannus, rakennuksessa jugend-osa, rakennusvuosi 1906, laajuus
1350 brm2, sekä funkkisosa, rakennusvuosi 1958, 4900 brm2, yhteensä 6250 brm2, 2009–2011, toteutus kahdessa vaiheessa, rakennuttaja Forssan kaupunki.
Fiskarsin luovuuskeskus, rakentamiskustannukset n. 1 milj. euroa (alv 0 %), kivirakenteisen koulurakennuksen
perusparannus, kaavalla suojeltu rakennus, rakennusvuosi 1927, 626 brm2, Raasepori, hankesuunnitelma
2007, toteutussuunnittelu 2010–2016, rakennuttajat Pohjan kunta, Tako ry.
Skata gård, Raasepori, kaavalla suojellun kartanorakennuksen peruskorjaus, rakennusvuosi 1875, 300brm2,
2009, rakennuttaja yksityinen.
Katariinan kamari, rakentamiskustannukset n. 500 000 euroa (alv 0 %), hotelli-ravintolan peruskorjaus ja muutos tukiasunnoksi, kokonaislaajuus 550 brm2, rakennuksessa 10 asuntoa yhteistiloineen, 2008, rakennuttaja
Hoivakoti Mirjamitupa, Toholampi.
Heikkilän talo, 1870-luvun eteläpohjalaistalon perusparannus, Laihia, 2005, rakennuttaja yksityinen.
Billnäs skola, ruotsinkielinen ala-aste sekä päiväkotitilat, Pohja, kaavalla suojellun ruukinkoulun perusparannus, 2160 brm2, rakennuttaja Pohjan kunta, 2003–2006.
Taalintehtaan masuunirakennus, Taalintehdas, I vaiheen toteutussuunnittelu 2003, rakennuttaja Museovirasto.
Baltic-jazz –festivaalin esiintymispaikat, Taalintehtaan ruukkialue, Dragsfjärd, 2004,
rakennuttaja Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf.





Toholammin pitäjätalo, 1870-luvun talonpoikaistalon restaurointi sekä museotoimintaan liittyvät uudisrakennukset, maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Toholampi, 1994, rakennuttaja Toholammin Pitäjätalon kannatusyhdistys ry.
Noin 10 puisen asuintalon perusparannus Fiskarsin, Mustion ja Billnäsin ruukkien alueella, rakennusvuodet välillä 1850–1935.

Lahden Lyseo
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Uudisrakennussuunnitelmia


Mustion palvelukeskus, uudisrakennus, jossa kaksi ala-asteen koulua, päiväkoti, kirjasto ja neuvola. 2230
hym2. Hankesuunnitelma 2018. Rakennuttaja Raaseporin kaupunki.



Vihdin yhteiskoulu, kirjasto ja liikuntahalli sekä kirkonkylän lähiliikuntapaikka, hankesuunnitelma 2016.



Museokeskus Seurasaari: Iisalmen pappilan eteläinen siipirakennus, suunnittelu 2014, tilaaja Museovirasto.
















Skogsgläntans daghem, Tammisaari, 1394 k-m2, suunnittelu ja toteutus 2015–2016, uudisrakennus tilaelementteinä, rakennuttaja Raaseporin kaupunki.
Koijärven koulu, puurakenteinen kestävän kehityksen periaatteiden mukainen ala-aste ja päiväkoti, Koijärvi,
Forssa, 1500 brm2, hankesuunnitelma ja toteutussuunnittelu 2012–2013, toteutus 2013, rakennuttaja Forssan kaupunki.
Rientola, 16 asunnon tukiasunto, esisuunnitelma, arvioidut rakentamiskustannukset n. 1,5 milj. euroa (alv 0
%), 800 brm2, tilaaja Karjaan Sosiaalidemokraattinen yhdistys ry sekä Karis-Billnäs Socialdemokrater rf,
2010.
Påminnen laskettelukeskus, Pohja, monitoimihalli, 2550 brm2, esisuunnitelma 2007, toteutussuunnittelu
2013–2014, rakennuttaja Påminne Oy.
Taalintehtaan keskustan ja ruukkialueen opastejärjestelmä, Dragsfjärd, 2008, rakennuttaja Dragsfjärdin
kunta.
Villa I ja Villa II, Åminnefors, korkean tason loma-asuntokohde golfkartanoalueella, 2006.
Mirjamitupa, Toholampi, 9 paikan hoivakoti (muutos asuinrakennuksesta) ja omakotitalo tilaelementeistä,
1998, laajennus 2001.
Useita omakotitaloja sekä loma-asuntoja, sekä kivi- että puurakenteisia, 1998–2012.

Päiväkoti Skogsgläntan

Käyttö- ja kehittämissuunnitelmia







Vihti, kirkonkylän opetus- ja kulttuurirakennusten vaihtoehtoisia käyttötarkoituksen muutossuunnitelmia,
2015.
Taalintehtaan keskustan ja ruukkialueen kehittämissuunnitelma, Dragsfjärd, 2005, rakennuttaja Dragsfjärdin
kunta.
Taalintehtaan masuunialue, Taalintehdas, idea- ja hankesuunnitelma, 2003, rakennuttaja Museovirasto.
Taipaleen museokanava, Varkaus, muinaismuistolain tarkoittama kiinteä muinaisjäännös, restauroinnin ideaja hankesuunnitelma 2003, rakennuttaja Merenkulkuhallitus.
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Järvelän uimahalli

Uimahalli- ja kylpyläkohteet / Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy
Jollei toisin ole mainittu, pääsuunnittelijana ja vastaavana arkkitehtina on toiminut Lasse Minkkinen.



RT 103059, Uimahallien suunnittelu
- Lasse Minkkinen mukana yhtenä rakennustietokortin kirjoittajista, erikoisalana korjausrakentaminen
- julkaistu 06/2019



Viihdeuimala Vesihelmi, Forssa, perusparannus
- kylpylätyyppinen vesiliikuntakeskus, rakennusvuosi 1993, Arkkitehtitoimisto Helin & Siitonen
- sisätilojen, julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus
- pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- kerrosala 4227 m2, tilavuus 34 527 m3
- valmistumisaika
2023-2024
- tilaaja Forssan kaupunki



Töölön urheilutalo, Helsinki, uimahalli- ja liikuntatilojen perusparannus
- rakennus suojeltu kaavalla, rakennusvuosi 1967, arkkitehti Einari Teräsvirta
- uimahallin altaat uudistettiin, halliin lisättiin terapia-allas, pienten lasten allas, kylmäallas ja ohjatun
liikunnan allas
- pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- 3997 brm2
- valmistumisaika
12/2019
- tilaaja Urheiluhallit Oy



Matinkylän uimahalli, Espoo, uudisrakennus
- uudisrakennus, jossa 50 m allas, monitoimiallas terapiasuihkuineen, opetusallas, kahluuallas ja kylmäallas,
suunnitelmissa mukana nostopohjaoptio, altaat teräsaltaita
- pääsuunnittelu
- 7107 brm2
- hanke toteutusvaiheessa, valmistumisaika
01/2022
- tilaaja Espoon kaupunki



Tikkurilan uimahalli, Vantaa, peruskorjaus
- rakennusvuosi 1968
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- peruskorjauksessa uusittiin puku- ja pesutilat täydellisesti, allashalliin ja altaisiin tehtiin laatoituskorjauksia
ja teknisiä korjauksia, 1 ja 3 m teräsbetoniset ponnahduslaudat purettiin ja rakennettiin uudestaan,
monessa tasossa olevia tiloja muutettiin paremmin liikkumisesteisille sopiviksi
- pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- puku- ja pesutilat 665 brm2, allashalli 1860 htm2
- tilaaja Vantaan kaupunki



Heinolan uimahalli, Heinola, peruskorjaus
- täydellinen rakennustekninen ja talotekninen peruskorjaus, rakennuksessa 25 m kuntouintiallas, opetusallas
ja terapia-allas
- pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- 3434 brm2
- valmistumisaika
01/2017
- tilaaja Heinolan kaupunki



Mäkelänrinteen Uintikeskuksen märkätilojen peruskorjaus ja laajennus, Helsinki
- pää- ja arkkitehtisuunnittelu
- peruskorjattava ala 980 htm2, laajennus 350 brm2
- takuuaika loppunut
- tilaaja Urheiluhallit Oy



10/2018

Järvelän uimahallin perusparannus 2014
- uusien teräsaltaiden asennus vanhoihin altaisiin
- laajuus 1050 brm2
- rakennuttaja Kärkölän kunta



Malmin uimahallin allasosaston osittainen perusparannus 2011–2014
- rakennusvuosi 1982
- pää- ja arkkitehtisuunnittelu, hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu
- peruskorjattava ala 1225 h-m2, vesipinta-ala 560 m2
- tilaaja Urheiluhallit Oy

Uimahalli- ja kylpyläkohteet / konsulttityönä
Projektiarkkitehtina on toiminut Lasse Minkkinen.



Valkeakosken uimahallin perusparannus 2002–2004
- Siren Arkkitehdit Oy:n alikonsulttina, projektiarkkitehtina
- rakennuttaja Valkeakosken kaupunki



Helsingin Pirkkolan urheilutalon perusparannus 2001–2003
- urheiluhalli ja uimahalli oheistiloineen
- Siren Arkkitehdit Oy:n alikonsulttina, projektiarkkitehtina
- rakennuttaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto



Vantaan Myyrmäen urheilutalon perusparannus, Vantaa 2000–2002
- urheiluhalli ja uimahalli oheistiloineen
- Siren Arkkitehdit Oy:n alikonsulttina, projektiarkkitehtina
- 7865 b-m2, vesipinta-ala 743 m2
- rakennuttaja Vantaan kaupunki



Lappeenrannan uimahallin perusparannus, 1997–2001
- Siren Arkkitehdit Oy:n alikonsulttina, projektiarkkitehtina
- rakennuttaja Lappeenrannan kaupunki

