
SYNTYMÄAIKA 
JA –PAIKKA

MUUT KURSSIT

Muotoilija AMK 2011-2015

Metropolia, Kulttuurin koulutusohjelma
Muotoilija, Sisustusarkkitehtuuri
SIO:n jäsen vuodesta 2015

Ylioppilastutkinto 2010

Helsingin normaalilyseo
Yleisarvosana Eximia cum laude approbatur (E)
Vaihto-oppilaana Australiassa 2007-2008
 
Tehtaankadun ala-aste (1997-2003)
Ruotsin kielikylpyluokka

Ensiapu 1.kurssi, kertaus 2018 (SPR)
Työturvallisuuskoulutus 2016
Hiihdonopettaja 2012 (Suomen Hiihdonopettajat Ry) 
Ensiapu 1.kurssi 2010 (SPR)
Rantapelastajakoulutus 2010 (SUH)
Sukelluskurssit PAD OWD ja SSI AA
Hygieniapassi 2010
Anniskelupassi 2012

07.09.1990 / Helsinki

KOULUTUS

ElinaNiemi
JKMM Arkkitehdit 2014-
Sisustusarkkitehti, SIO

SUUNNITTELUALAN TYÖKOKEMUS

2014
2015
2015--
2015
2016
2016
2016
2016
2016-19
2017
2017
2018
2019
2019

Trafix Toimitilat, Leppävaara
JKMM Toimitilat, avust. teht., Kamppi
JKMM Graafiset materiaalit
OP Pohjolan pääkonttori (T1), avust. teht., Vallilla
Verohallinnon toimitilat (P12 ja V4), Vallila
Teknisten virastojen hankesuunnitelma
Teknisten virastojen työympäristökonsepti
TekVi HUB, Hakaniemi
K-kampus, Keskon pääkonttori, Kalasatama
Kirkkonummen kirjasto, avust. teht., Kirkkonummi
OP ja Verohallinto Vääksyntie (V2), Vallila
Habitare Showroom, konseptisuunnitelma, Messukeskus
Fiskars, työympäristökonsepti, Arabia Hki
Grand Hansa Hotel, alustava sisustuskonsepti, Helsinki

Skanno 2013-2014
 
Työharjoittelu
Markkinointi, sisustussuunnittelu ja graafinen suunnittelu 

Liikennevirta Oy:n toimiston sisustussuunnitelma
Yksityiskodin keittiösuunnitelma

Bruun & Murole ja A-piste Arkkitehdit 2009-2013
Pienoismallien rakennus, avustavat suunnittelutehtävät 
opiskelujen ohella.

2014
2017

Muut

2009-2013

2013
2013-2014



ElinaNiemi

ATK- TAIDOT 

ArchiCad
AutoCad
Cinerender
Maxwell
Rhino

Adoben ohjelmat:
InDesign
Photoshop
Illustrator

MS Office-ohjelmat
Canonin ja Applen kuvankäsittelyohjelmat
WordPress- nettisivualusta

KIELITAITO

Suomi  Äidinkieli
Englanti  Erittäin hyvä
Ruotsi  Hyvä
Ranska  Kohtalainen

HARRASTUKSET 

Kaukalopallo, ratsastus, tennis, kiipeily, hiihto, sukellus, 
leijasurffaus ja telemark (Suomen maajoukkueessa 2008-2010),
(Myös Naisten SM-pronssia trampoliinivoimistelussa 2008 sekä 
telinevoimistelussa juniorijoukkueessa SM-kultaa 2003.)



K-kampus
- NEW KESKO HEADQUARTERS

Location  Helsinki, Finland
Client  Varma
User  Kesko
Type  Direct assignment
Schedule 2016–2019
Scope  in total 34 200 brm 
Content  Office campus, exhibition space and restaurants

Kesko’s employees will gather at a new head office on the city block-sized K-campus in Kalasatama, Helsinki. K-campus is a flexible, 
versatile and modern office building, which also acts as a showroom for Kesko’s broad range of products and services. 

The architecture provides the campus with a strong identity. The objective is to create a timeless yet modern Scandinavian complex 
that reflects the values important to Kesko: customer orientation and sustainability.  The facades are  built of rough seamed bricks, 
concrete, dark wood and large glazed surfaces. The interiors circle around a large, glass-roofed atrium.

The themes of openness, flexibility and functional communality are centre stage in the new multi-space work environment.
On the upper floors, the design of the office spaces takes its cues from a new work environment concept, in which solutions seek to 
enable various different modes of working, from quiet concentration to active interaction and teamwork.  Rooms dedicated to quiet 
work are used to structure the office layout to smaller acoustically pleasant team spaces. Each floor has its own working cafes and 
kitchens. 

Teknisten Virastojen tilahanke
HANKESUUNNITTELMA JA 
TYÖYMPÄRISTÖKONSEPTI

Sijainti  Kalasatama, Helsinki
Aikataulu Valmistunut 2016
Laajuus  48 530 brutto m2
Tyyppi  Hankesuunnitelma ja työympäristökonsepti
Tilaaja  Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin teknisen alan virastot keskitetään yhteisiin 
tiloihin, uuteen virastotaloon. Teknisten virastojen yhteinen tilahanke 
sijoittuu Kalasataman alueelle, josta tullaan kehittämään monipuolinen 
toimitila-, liike- ja asuinrakennuskortteleiden muodostama kokonaisuus 
perinteiselle satama- ja tukkutorialueelle.

Rakennuksen käyttäjiä ovat Helsingin kaupungin nykyiset teknisen 
alan virastot, jotka muodostavat organisaatiouudistuksessa 
kaupunkiympäristö-toimialan. Tavoitteena on tarjota rakentamisen 
alan palvelut yhdestä osoitteesta. 

Uusi toimistotalo tulee erottumaan katukuvasta helposti 
lähestyttävänä ja kaupunkikuvallisesti laadukkaana julkisena 
hallinto- ja palvelurakennuksena. Rakentamisessa noudatetaan 
uusia energia- ja elinkaarivaatimuksia, joihin kaupunki on sitoutunut. 
Sisäänvedetyt terassitasot ja kerrosten väliset valoaukot jäsentävät 
työtilavyöhykkeitä ja tuovat tarvittavaa luonnonvaloa sisätiloihin. 
Julkisivujen pääasialliset materiaalit ovat ylisaumattu tiili, lasi ja betoni.

Toimitilaratkaisu perustuu monipaikkaisen työn malliin ja työtilat 
toteutetaan monitilaympäristön periaatteen mukaisena. Uudet tilat 
suunnitellaan siten, että osasta tiloja voidaan tarvittaessa luopua 
joustavasti tai tehostaa tilankäyttöä.



Tekvi  HUB
Sijainti  Hakaniemi, Helsinki
Aikataulu 2016
Laajuus  n. 100 m2
Ohejlma  Sisustussuunnittelu, pilotti,   
  monitilatoimisto
Tilaaja  Helsingin kaupunki

Tekvi HUB on uusi työtila Helsingin rakennusvalvontaviraston 
kahdeksan työntekijän tiimille.  Se toimii pienemmän 
mittakaavan pilotointitilana Helsingin kaupungin teknisten 
virastojen yhteisille toimitiloille.
Tekvi HUBin suunnittelussa noudatettiin JKMM:n Teknisille 
virastoille suunnittelemien monitila- ja sisustuskonseptien 
periaatteita. 

Tekvi HUBin uusiin tiloihin kuuluu 2 neuvotteluhuonetta, 
lounge-tila, ryhmätyöskentelytila, hiljaisen työn tila, sekä   
työpisteet tiimin kahdeksalle jäsenelle. 

Tekvi HUBin tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä 
huomiota tilan akustiikkaan. Kaikissa tiloissa on käytetty 
akustisia seinäelementtejä ja työpisteiden välissä on akustoivia 
väliseiniä. 
Konseptin periaatteiden mukaisesti toiminnot on sijoiteltu niin 
että hiljaisen, keskittymistä vaativaan työhön tarkoitettujen 
alueiden läpi ei kuljeta vaan kohtaamisalueet ovat 
neuvotteluhuoneiden yhteydessä. Tiloissa on myös täysin 
hiljaiseen, häiriöttömään työhön omistettu huone. Työntekijät 
voivat vapaasti valita kulloiseenkin työtehtäväänsä soveltuvan 
työtilan. 

Verohallinnon päätoimipaikka
Sijainti  Vallila, Helsinki
Aikataulu Valmistunut 2016
Laajuus  11755m2 / 870 työntekijää
Tilaaja  Suomen valtio / Senaatti-kiinteistöt
Käyttäjä  Verohallinto
Tilaohjelma Monitilatoimisto, kokoustiloja 
 

Verohallinto sijoitti kaikki Helsingin toimintonsa OP Vallilan 
kortteliin suunniteltuihin tiloihin. Toimitilat sijaitsevat sekä 
toimistotaloksi peruskorjatussa vanhassa teollisuusrakennuksessa, 
että uudessa 2015 valmistuneessa toimistotalossa. Työntekijät 
muuttivat uusiin tiloihin loppuvuodesta 2015. 

Uusi sisustuskonsepti perustuu Verohallinnon valtakunnalliseen 
työympäristökonseptiin, jonka tavoitteena on tehtävälähtöinen, 
monipaikkainen, muunneltava ja joustava työskentely. Sen pohjalta 
uusiin tiloihin suunniteltiin muuntojoustava monitilatoimisto 870 
henkilölle. Tilaratkaisut tukevat uusia mobiileja työtapoja. 

Henkilökunta osallistettiin suunnitteluun käyttäjätyöpajoilla, 
joissa määriteltiin tilatarpeet, työskentelytavat ja tilojen 
ilme yksityiskohtaisesti. Työpajoissa ryhmät saivat vaikuttaa 
sisustusratkaisuihin, esim. neuvottelu- ja vetäytymistilojen 
käyttötapoihin, kalustukseen ja varustukseen.



Vääksyntie 2
OP päätoimipaikka
Sijainti  Vallila, Helsinki
Aikataulu Valmistui 2017
Laajuus  n. 15 000 m2
Tyyppi  osa kutsukilpailuvoittoa 2011
Tilaaja  OP ryhmä
Tilaohjelma Kahvila, toimistotilaa, kokoustiloja

OP:n uudistunut päätoimipaikka Helsingin Vallilassa otettiin käyttöön syksyllä 2015. Vallilan korttelin viimeinen osa, Vääksyntie 2, valmistui syksyllä 2017. 
Uudesta päätoimipaikasta suunniteltiin yhtenäisenä kokonaisuutena toimiva, modernia työympäristöä edustava kaupunkikortteli, jolla on OP:n arvoihin 
tukeutuva, selkeästi hahmottuva identiteetti. 

Vääksyntie 2 uudisrakennus muodostaa oman itsenäisen osansa korttelin kokonaisuudessa. Toisaalta se täydentää Teollisuuskatu 1:n uudisrakennuksen 
veistoksellista hahmoa, mutta samalla se myös liittyy Vääksyntien hillitympään julkisivumaailmaan. Uuden kulmarakennuksen ikkuna-aukotus poikkeaa 
selkeästi muusta julkisivusta. Viisikerroksisena sen korkeus jää hieman muuta julkisivua matalammaksi. Kerroksista muotoillaan kadunkulmaan sisäänveto, 
jolloin tontille syntyy pienehkö taskuaukio. Kadunkulmaan muotoiltu pieni aukio rikkoo ja pehmentää korttelin massiivisuutta luoden mittakaavaltaan 
mielenkiintoisen ulkotilan. Rakennuksen sisäänkäynti kätkeytyy aukion takanurkkaan erottuen näin selvästi korttelin Teollisuuskadun pääsisäänkäynnistä.

Rakenteissa ja materiaalivalinnoissa on pyritty kestäviin, laadukkaisiin ratkaisuihin kustannustehokkuuden raamissa. Betonia ja terästä on käytetty 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla toteuttamaan monimuotoisia rakenteita. Sisäpinnoissa ja kalusteissa on suosittu luonnonmateriaaleja, 
luonnonkiveä ja puuta.

Rakennuksen ylemmät kerrokset jatkavat OP korttelin korkealaatuista toimistotilaa. Toimistokerroksista tulee helposti muunneltavia monitilaympäristöjä. 
Korttelikokonaisuutta yhdistävä galleriakäytävä jatkuu Vääksyntie 2 asti, ja yhdistää sen sisäkautta muuhun kortteliin. Galleriakerroksen ravintolamaailmasta 
avautuvat näkymät Vääksyntien katukuvaan.

OP päätoimipaikka
Sijainti  Vallila, Helsinki
Aikataulu Valmistunut 9/2015
Laajuus  131 000 brm2 / 4000 työntekijää
Tyyppi  Kutsukilpailu, 1. palkinto
Kustannukset n. 200 M€
Tilaaja  OP
Tilaohjelma Toimistotiloja, kokouskeskus, hyvinvointikeskus, 6 ravintolaa,
  900 autopaikkaa

OP halusi uudistaa päätoimipaikkansa Helsingin Vallilassa.  Konsernin synergiset toiminnot keskitettiin 
kortteliin, mikä edellytti mittavaa uudisrakentamista sekä olemassa olevien rakennusten korjausta. 
Tavoitteena oli luoda kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja moderni työympäristö, yhtenäinen 
kokonaisuus,  jolla on OP-Pohjolan arvojen mukainen identiteetti. Ehdotus ”Siivet” valittiin voittajaksi 
arkkitehtuurikilpailussa syksyllä 2011.

OP:n korttelin näkyvä sijainti Teollisuuskadun varrella asetti lähtökohdat  täydennysrakentamiselle. Suuri 
umpikortteli rajaa Teollisuuskadun kaupunkikanjonia ja luo avoimessa maisemassa yhtenäisen taustan 
Dallapén puistolle. Suurimmat muutokset korttelin rakenteessa ovat Teollisuuskadun varren neljän 
rakennuksen sekä Päijänteentie 12:n rakennuksen korvaaminen uudisrakennuksilla sekä korttelin sisäisen 
katuverkon muuttaminen lasikatteiseksi sisätilaksi.

Korttelin tilat jakaantuvat toiminnallisesti selkeisiin osakokonaisuuksiin. Vertikaalisuunnassa voidaan 
nähdä jako kolmeen vyöhykkeeseen: Alas kellareihin sijoittuvat paikoitus, konesalit, varastot sekä 
huoltotilamaailma - maantasokerroksiin aulat, ravintolat, kokoontumistilat sekä hyvinvointipalvelut - 
ylemmissä kerroksissa ovat toimistotyötilat. Ensimmäiseen kerrokseen aulan yhteyteen on sijoitettu 
oleskelu, näyttely- ja liiketilaa. Tämä keventää massiivisen korttelin olemusta Teollisuuskadulla liikkujan 
perspektiivistä. Sisäänkäyntiaula avautuu korttelin lasikatteiseen keskeistilaan. Kulku kohti korttelin 
sisämaailmaa on avoimen kutsuva.

Rakenteissa ja materiaalivalinnoissa on pyritty kestäviin, laadukkaisiin ratkaisuihin 
kustannustehokkuuden raamissa. Betonia ja terästä on käytetty mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 
tavalla toteuttamaan monimuotoisia rakenteita. Sisäpinnoissa ja kalusteissa on suosittu 
luonnonmateriaaleja, luonnonkiveä ja puuta.

Ikkuna-aukotus on säädetty kaupunkikuvan, sisätilojen ja energiatasapainon kannalta optimaaliseksi. 
Julkisivujen pintamateriaalivalinnat viestivät kestävyyttä ja pysyvyyttä. Hankkeessa tukeudutaan 
kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen mukaisiin suunnitteluratkaisuihin. Rakennuskokonaisuus saavutti 
LEED-sertifiointitason ”Kulta”.


