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Partanen & Lamusuo suunnittelee Finnpulpin ympäristöön 

 

Kuopiolainen arkkitehti- ja suunnittelutoimisto Partanen & Lamusuo Oy vastaa Kuopion Sorsasaloon kaavaillun Finnpulp 

Oy:n havusellutehdasalueen arkkitehtisuunnittelusta.  

Sopimus kattaa alueen visuaalisen ilmeen, toimistorakennuksen ja auditorion arkkitehtisuunnittelun sekä 

henkilöstöravintola-kahvilan suunnittelutyöt. Itse tehdasrakennukset ja tuotantolaitokset suunnittelee kansainvälinen 

konsultointi- ja suunnitteluyritys Pöyry-konserni.  

Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo tiimeineen ovat hyvillään, että he pääsevät suunnittelemaan tehdasmiljöön 

maisemallisen ja arkkitehtonisen kokonaiskuvan alusta alkaen. Toimisto lähtee työhön ylpeänä kuopiolaisen ympäristön 

puolesta. Finnpulpille oli tärkeää löytää paikallinen taho kohteen arkkitehtisuunnitteluun. Kuopiolaisena Partanen & 

Lamusuo pystyy tuomaan tehdasalueen suunnitteluun alueellista omaleimaisuutta. 

– Tehdasalueista voidaan luoda aikaa kestäviä ja arkkitehtuuriltaan visuaalisesti kiinnostavia niin kuin tehtiin teollistumisen 

alkuaikoina. Haluamme, että alue sointuu ympäristöönsä kauniisti. Huolellisella suunnittelulla vaikutetaan myös tehtaalla 

työskentelevien ihmisten hyvinvointiin, Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo sanovat.     

 

Luontevaa luontotyötä 

Partanen & Lamusuo tunnetaan luonto- ja ympäristöarvoja korostavista töistään. Tuorein suoraan luontoon tehty työ on 

Nuuksioon Suomen Luontokeskus Haltiaan valmistettu Suomi100-juhlavuoden näyttely. Siinä Metsähallitus hyödynsi 

suunnittelijoiden idean nimetä jokaiselle kansallispuistolle oma, nuori luontokummi. Toimisto on suunnitellut myös Suomen 

ekologisimman kylpylän, Järvisydämen Rantasalmelle.  

Kansainväliseen kuuluisuuteen toimisto nousi osallistuttuaan 2010 Shanghain maailmannäyttelyn suunnitteluun.  

Kotimaassa Partanen & Lamusuo tunnetaan sairaaloiden ja hoivarakentamisen suunnittelijana. Toimiston tuoreimpia 

sairaalatöitä ovat Kuopiossa KYS:n pääaulan uudistus ja Kaarisairaala sekä Eksoten K-sairaala Lappeenrannassa. Suomen 

Ortodoksisen kirkkomuseon, Riisan, visuaalinen ilme on heidän suunnittelemansa samoin kuin Kuopion lentoaseman 

julkitilat ja Itä-Suomen hallinto- ja hovioikeustalon uudistus ja julkisivu. Kaikki Suomen BioRex elokuvateatterit ovat 

toimiston käsialaa samoin kuin kuopiolaisille läheisen Salacavala kahvilan sisustus torilla.  

 

Lisätietoja: 

Jaana Partanen, taiteellinen johtaja PARTANEN & LAMUSUO OY +358-50 321 6313 partanen@pa-la.fi  

Heikki Lamusuo, tj, arkkitehti  PARTANEN & LAMUSUO OY +358-50 494 8840 lamusuo@pa-la.fi 

 

Elinympäristöllä on valtava vaikutus elämäämme.  Toisaalta meillä itsellämme on nykyään enemmän valtaa vaikuttaa ympäristöömme 

kuin koskaan. Olipa kyseessä yksittäinen tila, julkinen rakennus tai koti tai kokonainen maisema, me Partanen & Lamusuolla olemme 

valinneet tehtäväksemme luoda ympäröivästä maailmasta harmonisemman, kauniimman ja toimivamman – pala palalta eheämmän.    
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