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KÄPYLÄ 87 ON NYKYAIKAINEN HELSINKILÄINEN DESIGN-KLASSIKKO.  

Rakennuksen ohi soljuu päivittäin katkeamaton lähi- ja työmat-

kaliikenteen virta, samoin sen ohittaa lentokentän ja keskustan 

välistä pääväylää pitkin lähtevät ja saapuvat ja lentomatkusta-

jat. Tuntuu kuin rakennus olisi aina ollut paikallaan.

Totuus on erilainen. Vuonna 1983 Amer-yhtymälle, teollisuu-

teen ja kansainvälisesti tunnettuihin merkkituotteisiin keskit-

tyneelle monialayritykselle, tarjottiin tonttia uutta pääkonttoria 

varten Mäkelänkadun ja Koskelantien risteyksessä.



Haasteita ja vaatimuksia



ALUSTA LÄHTIEN SUUNNITTELUUN KOHDISTUI HAASTEITA JA VAATIMUKSIA DESIGNIN JA RAKEN-

NUSTEKNISTEN SEIKKOJEN LISÄKSI MYÖS KAUPUNGIN JA ASIAKKAAN OSALTA.

 

Amer-yhtymä edellytti rakennuksen muotokieleltä ennakkoluulottomuutta; rakennuksen 

tulisi olla iätön ja nykyaikainen myös tulevaisuudessa. Samanaikaisesti sisätilojen tulisi 

vastata täydellisesti nykyaikaisen toimistorakennuksen toiminnallisiin odotuksiin. 

Kaupunki puolestaan edellytti rakennuksen sopivan Käpylän 1940-luvulta periytyvään

avoimeen muotokieleen, funkiskaavaan ja huomioivan sen mittakaavan suhteessa rakennet-

tuun ympäristöön. Uudisrakennuksen tulisi sulautua ympäröiviin rakennuksiin asemoinnin, 

materiaalien, korkeuden ja muotokielen puolesta.

Perustamisolosuhteet olivat haasteelliset peruskallion korkeusvaihtelujen sekä pohjaveden 

pinnankorkeuden vuoksi.



Haasteet on tehty voitettaviksi



VUONNA 1983 ARKKITEHTI, PROFESSORI HELMER STENROS  valjastettiin ratkaisemaan yhtälöä. 

Apunaan puolisonsa, sisustusarkkitehti Pirkko Stenros sekä johtavat rakennesuunnittelijat 

ja urakoitsijat, seuraavien neljän vuoden aikana hän suunnitteli ja johti rakennustöitä. 

Maanrakennustyöt alkoivat tammikuussa 1985 ja lopullinen rakennuslupa kaupungilta 

myönnettiin maaliskuussa.



Design  



ARKKITEHTUURILEHTI PROJEKTILEHDEN MUKAAN SUUNNITTELU PERUSTUI RAKENNUKSEN KOKEMISEEN 

EPISODEINA. SIIHEN, MITEN TARKKAILIJAN OMA LIIKE SUHTAUTUU YMPÄRISTÖÖN SEKÄ NÄETTYYN JA 

KOETTUUN.

NÄIN KIRJOITTI PROFESSORI STENROS: 

”Rakennuksen sijainti antaa hyvät edellytykset ottaa liike huomioon rakennuksen arkkite-

htuurissa. Tontti sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen pääkatujen Mäkelänkadun ja Koskel-

antien risteyksessä. Keskustassa tultaessa Mäkelänkatu suuntautuu viistosti kohti tontin 

nurkka-aluetta, jolloin tontti saa kadun päätteen luonteen. Pääkonttori saa siten tärkeän 

maamerkin luonteen. Se on kaupunkikuvallinen tekijä, ”Käpylän portin” toinen puoli, joka 

toimii maamerkkinä ohi kulkeville, esimerkiksi lentokentälle menijöille. Jalankulkijoille ja 

pyöräilijöille rakennus on tärkeä myös pienemmän mittakaavan tasolla kuin maamerkkinä. 

Suunnittelussa tämä otettiin huomioon jalankulkuympäristön tilajärjestelmissä ja rakennuk-

sen pinnan sekä lähitilan detaljoinnissa”.



Julkisivu

JULKISIVU SULAUTUU YMPÄRÖIVIIN RAKENNUKSIIN VÄRIEN JA MATERIAALIVALINTOJEN PUOLESTA. 

Ennen päätöksiä, useita materiaalitestejä tehtiin Suomen pakkasia ja kesäistä auringon-

paistetta parhaiten kestävien materiaalien löytämiseksi. Lopullinen valinta, ranskalainen 

Savonniéres-hiekkakivi, valikoitui yhteistyössä kaupunkisuunnittelulautakunnan ja raken-

nusviraston kanssa, koska se sopi hyvin myös lähirakennusten rapattuihin pintoihin. Julki-

sivu on kestänyt aikaa hyvin, vahvistaen tunnetta, että rakennus on aina ollut paikallaan.





Rakennuksen valmistuminen
RAKENNUKSEN PÄÄURAKOISIJA YIT KOMMENTOI VALMISTUMISTA NÄIN:

”Nyt kun talo on valmis, tuntee varmasti jokainen projektiin osallistunut tyytyväisyyttä siitä, 

että on saanut olla mukana oloissamme poikkeuksellisen ja uutta toimistoarkkitehtuuria 

edustavan rakennuksen pystyttämisessä.”

TALO AVATTIIN VIRALLISESTI 16. SYYSKUUTA 1987. AVAJAISISTA KIRJOITETTIIN MM. SEURAAVASTI: 

”Vihkiäiset. Tervapatojen edessä mustia autoja. Pääministeri, pääjohtaja, 300 kutsuvierasta 

ja talon väki ruusu rinnassaan…”

-”Ja vähitellen, vieraiden täyttäessä talon, tilat alkoivat elää omaa elämäänsä – ikään kuin 

niitä ei olisi koskaan suunniteltu ja rakennettu, vaan ne olisivat aina olleet olemassa.” 

-”Yövalot syttyivät… case closed. Asia loppuunkäsitelty.”

MUOTO-LEHTI 4/1987 ANNE STENROS-LEINONEN 



Amerin aika

VUOSIEN KULUESSA RAKENNUKSESTA TULI Amer-yhtymän ikonisten kotimaisten ja kansainvälisten 

brändien ja tarinoiden koti. Näihin lukeutuivat mm. Toyota, Citroën, Suzuki, Marlboro, Lotus, 

Bridgestone, Ikonolux, Fasson, Seiko, Lassale, Casio, Marimekko, Time/system, Suunto, Sa-

lomon, Atomix, Arcteryx ja Wilson. Unohtamatta maineikkaita liike-elämän nimihenkilöitä ja 

persoonallisuuksia kahden sukupolven aikana. 

Maailman muuttuessa Amer-yhtymä keskitti liiketoimintojaan ja muutti pienempiin liiketiloi-

hin Helsingin Vallilaan vuonna 2012. 





Käpylä 87 nyt
TÄNÄÄN RAKENNUS ON KOTI MONILLE ERILAISILLE YRITYKSILLE, joita yhdistää 

intohimo oman liiketoiminnan ja brändin kasvattamiseen ikonisessa, 

maamerkin aseman saavuttaneessa rakennuksessa. 

Vuokralaisiin lukeutuu myös palveluntarjoajia, kuten kuntosali, sauna, 

ravintola ja ruokakauppa.





Tarpeisiisi mukautuvia työtiloja
HAVAINNEKUVISTA NÄET, MILTÄ TOIMISTOSI VOISI NÄYTTÄÄ.   

Tilat räätälöidään aina sopimaan vuokralaisen ja hen-

kilöstön tarpeisiin. Tiloja voi myös yhdistää toisiinsa 

suurempaa tilaa tarvittaessa.

Katso vapaat tilat ja lataa pohjapiirros Käpylä87.fi



Kiinteistön palvelut



K-Market Amerinkulma on hyvin varusteltu supermarket, 

josta noudat helposti välipalat, kevyet lounaat työpäivään 

tai jossa teet ruokaostokset ennen kotimatkaa.

Groovy Bistro & Barissa on tarjolla päivän lounas sekä 

á la carte -ruokalista, myös mukaan vietävänä.

Fitness 24 Seven on ympäri vuorokauden avoinna oleva 

kuntosali, joka tarjoaa lisäksi ryhmäliikuntaa ja personal 

trainer -palveluja.

Mäkelänkadun Sauna on täydellinen rentoutumis- ja 

kohtaamispaikka sekä asiakastapaamisiin että vapaampiin 

tilaisuuksiin, saunailtoihin ja juhliin.

Fysionovan koulutettu tiimi auttaa sinua fysioterapiaan, 

jalkaterapiaan, hyvinvointiin ja harjoitteluun liittyvissä 

asioissa ja tarjoaa apua tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin.



JOS OLET VALMIS UUTEEN LUKUUN 

yrityksesi historiassa, tule 

kirjoittamaan sitä kanssamme.
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