
Pätevyydet: 
 YM2 /601/2015: Tavanomainen luokka 
 
Skol: 03  
 
Arkkitehtisuunnittelukokemus:  

 
 Arkkitehtisuunnittelukokemus 7,5 v 
 Helsingin kaupungin Sotepe /Tilapalvelut   ammattivuodet 0,5 v 

ARRAK Arkkitehdit Oy 2022     ammattivuodet 0,8 v 
ARRAK Arkkitehdit Commercial Oy 2018-2021   ammattivuodet 2,5 v 
SITO Oy 2012 – 2015      ammattivuodet 3,0 v 

 Yksityistoimeksiannot 2013 – 2017    ammattivuodet 0,7 v 
 
KONSEPTISUUNNITTELU: 

  
hanke: ”Coti”: Sosiaalisesti Kestävä Opiskelija-asuntola, kehityshanke 
 
toteutusvuosi:  2020-2021 
hankkeen kuvaus: projektiopiskelija-asuntolan konseptisuunnittelu ja suunnitteluprosessin 

tuotteistaminen 
rooli/ suunn. vaihe: tiimin vetäjä, resurssivastaava / tuotteistamisvaihe 
työtehtävien kuvaus: edellisen vaiheen tutkimustyön tuotteistaminen, työpajojen vetäjä, työn 

koordinointi 
työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 

JULKISET HANKKEET/ UUDISRAKENTAMINEN: 
 

hanke: Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus 
paikka:  Helsinki 
laajuus:  n.15 142 brm² 
rakennuttaja/ tilaaja:  KYMP/ Sotepe 
käyttöönottovuosi:  2019-2028 
hankkeen kuvaus: Sote-hanke 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehti 
työtehtävien kuvaus: suunnittelun ohjaus 
työnantaja:  Helsingin kaupunki 
 
hanke: Malmin perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus  
paikka:  Helsinki 
laajuus:  n. 25 400 brm2 
rakennuttaja/ tilaaja:  KYMP/ Sotepe 
käyttöönottovuosi:  2019-2028 
hankkeen kuvaus: Sote-hanke 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehti 
työtehtävien kuvaus: suunnittelun ohjaus 
työnantaja:  Helsingin kaupunki 
 

 
 
YKSITYISRAHOITTEINEN UUDISRAKENTAMINEN: 
 

 
hanke: Teerimäenportti asunnot  
paikka:  Espoo 
laajuus: 2940+2940 brm2  
rakennuttaja/ tilaaja:  Espoon Asunnot Oy 
toteutusvuosi:  2020-2022 
hankkeen kuvaus: ARA-asuntokohde, 1 kerrostalo, 2 rivitaloa, talousrakennukset 
rooli/ suunn.vaihe: toimistoarkkitehti / työnaikaisen suunnitteluvaihe 
työtehtävien kuvaus: itsenäinen osapiirustusten laatiminen / BIM-tietomallinnus 
työnantaja:  Arrak Arkkitehdit Oy 
 



 
 
hanke: Peijinkadun maalämmpökeskus  
paikka:  Espoo 
laajuus: rakennuksen kerrosala 57 kem2, kolme (n.1500m) keskisyvää lämpökaivoa 
rakennuttaja/ tilaaja:  Finnoon Syvälämpö Oy 
toteutusvuosi:  2021-2022 
hankkeen kuvaus: Lämpö- ja kylmäenergian tuotantorakennus ja lämpökaivot  
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ lupavaihe 
työtehtävien kuvaus: pääsuunnittelijan tehtävät: lupaprosessin läpivieminen, 

viranomaiskontakteista vastaaminen 
työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 
hanke: Peijinkatu asunnot, asuinkerrostalokohde  
paikka:  Espoo 
laajuus: 7300 brm2, 193 asuntoa 
rakennuttaja / tilaaja:  Avara Oy, Tilaaja Fira Oy 
toteutusvuosi:  2019-2020 
hankkeen kuvaus: ARA-asuntokohde, 3 kerrostaloa ja talousrakennukset 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ lupavaihe, toimistoarkkitehti/ työnaikainen suunnitteluvaihe 
työtehtävien kuvaus: pääsuunnittelijan ja projektiarkkitehdin tehtävät: lupaprosessin läpivieminen, 

viranomaiskontakteista vastaaminen, lupa- ja työpiirustusten laatiminen, 
tiimityöskentelyn koordinointi ja aikataulutus / BIM-tietomallinnus 

työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 
hanke: Varistenpesä omakotitalo, pientalokohde  
paikka:  Hyvinkää 
laajuus: 240m2 
rakennuttaja/ tilaaja:  Seppo ja Tiina Laatikainen 
toteutusvuosi:  2020-2022 
hankkeen kuvaus: omakotitalo 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ lupa- ja toteutusvaihe 
työtehtävien kuvaus: työskentely asiakasrajapinnassa, viestintä, osakokonaisuuksien suunnittelu, 

osapiirustusten laadinta  
työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 

 
KAUPUNKI- JA ASEMAKAAVASUUNNITTELU: 
 

hanke: Annefredin pysäköintilaitos ja korttelisuunnitelma 
paikka:  Vantaa 
laajuus: 11000 kem2 
rakennuttaja/ tilaaja:  YIT Infra Oy 
toteutusvuosi:  2021-2023 
hankkeen kuvaus: 4,5 kerroksinen pysäköintilaitos 
rooli/ suunn.vaihe: rakennussuunnittelija/ L2 
työtehtävien kuvaus: rakennussuunnittelu, korttelisuunnitelman yhteensovitus (ko. 

yhteistyökumppanit) 
korttelin  
kokonaissuunnittelun  
yhteistyökumppanit: ARRAK Arkkitehdit Oy, ARK-House Arkkitehdit Oy, Aino Landscaping Oy 
työnantaja: Arrak Arkkitehdit Oy 
 
 

 
hanke: Vanhan Varikon pohjoisosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu  
paikka:  Kuopio, Savilahti  
laajuus: 17 ha. (kilpailualueen laajuus)  
tilaaja:  konsortio- Avain Rakennuttaja Oy, Pohjola Rakennus Oy 
yhteistyökumppanit: SWECO Oy 
toteutusvuosi:  2020 
hankkeen kuvaus: konsortiovetoinen aluesuunnitelma asemakaavan pohjaksi 
rooli/ suunn.vaihe: projektinetäjä / L2 (KVR-tarjouskilpailu vaihe I/II) 



työtehtävien kuvaus: pää- ja rakennussuunnittelu, aluesuunnittelu, kilpailuprosessin koordinointi, 
suunnittelutiimin vetäjä, osasuunnitelmien yhteensovitus 

työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 
 
hanke: PIHABITAT, Europan 15, Productive Cities  
paikka:  Tuusula, Hyrylä 
laajuus: 15 ha. 
kilpailun järjestäjä:  Europan Finland 
toteutusvuosi:  2019 
hankkeen kuvaus: aluesuunnittelun ideakilpailu, jonka tavoitteena oli asumisen, maanviljelyn 

sekä turismin yhteensovittaminen Anttilan entisen maatalouskeskuksen 
alueelle 

rooli/ suunn.vaihe: tiiminvetäjä, aluesuunnittelu /kilpailuvaihe 
työtehtävien kuvaus: alue- ja rakennussuunnittelu, visualisointi, kilpailuprosessin koordinointi 
kilpailumenestys: kunniamaininta sekä asukasäänestyksen voittaja 
työnantaja:  Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 
hanke: Mar-Epoque, Europan 14, Productive Cities  
paikka:  Helsinki, Laajasalo 
laajuus: 152 000 m2 
kilpailun järjestäjä:  Europan Finland 
toteutusvuosi:  2017 
hankkeen kuvaus: ranta- ja satama-alueen ideakilpailu 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehtisuunnittelija /kilpailuvaihe 
työtehtävien kuvaus: alue- ja rakennussuunnittelu 
kilpailumenestys: - 
työnantaja:  Itsenäinen suunnittelutiimi 
 
 

JULKINEN JA YKSITYISRAHOITTEINEN KORJAUSRAKENTAMINEN:  
 

hanke: KOy Helsingin Kasarmikatu 25  
paikka:  Helsinki 
laajuus: 7000 brm2 
rakennuttaja:  Barings  
toteutusvuosi:  2015- 2021 
hankkeen kuvaus: opastesuunnittelu 1890-luvun asuin- ja toimistorakennukseen, 

rakennussuojelukohde sr2 
rooli/ suunn.vaihe: toimistoarkkitehti/ L2, toteutusvaihe 
työtehtävien kuvaus: opastekonseptin suunnittelu, luonnos- ja toteutussuunnitelmien laadinta 

työnantaja:  ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä – Rautiola – Rautiola Oy 

 
 

hanke: KOy Vallilan toimistot  
paikka:  Helsinki, Vallila 
laajuus: 18 230 brm2 
rakennuttaja /  
käyttäjä:  VARMA / SOK 
toteutusvuosi:  2017-2019 
hankkeen kuvaus: 1900-luvun alun tehdas- ja toimistorakennuksen peruskorjaus ja 

muutossuunnittelu 
rooli/ suunn.vaihe: toimistoarkkitehti 
työtehtävien kuvaus: osapiirustusten laadinta, BIM-mallinnus 
työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 
 
 
hanke: Saunaosasto, Ässäkeskus Oy 
paikka:  Helsinki, Vallila 
laajuus: 30 770 brm2 
rakennuttaja /  



käyttäjä:  VARMA / SOK 
toteutusvuosi:  2017-2019 
hankkeen kuvaus: 1990-luvun alun toimistorakennuksen saunaosaston peruskorjaus ja 

muutossuunnittelu 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti / L2, toteutusvaihe 
työtehtävien kuvaus: luonnos- ja toteutussuunnittelu, tiiminvetäjä 
työnantaja: Arrak Arkkitehdit Commercial Oy 
 
 
hanke: HUS Meilahdensairaala, maanalaiset tilat 
paikka:  Helsinki, Meilahti 
laajuus: 2000 brm2, 400 ap 
rakennuttaja:  HUS-kiinteistöt 
toteutusvuosi:  2012-2015 
hankkeen kuvaus: VSS-, apteekki-, huoltotilat ja pysäköintihallit / uudiskohde 
rooli/ suunn.vaihe: nuorempi suunnittelija (arkkitehti yo)/ L2, T3 
työtehtävien kuvaus: projektiarkkithdin tehtävät: osapiirustusten laadinta, erikoissuunnittelmien 

yhteensovitus, itsenäinen osallistuminen suunnittelu- ja työmaakokouksiin 
työnantaja: SITO Oy 
 
hanke: HSY Blominmäen viemäritunnelit  
paikka:  Espoo  
laajuus: 330 000 m3ktr, n. 14 km  
rakennuttaja:  Espoon kaupunki 
toteutusvuosi:  2018-2020 
hankkeen kuvaus: tunnelilouhinta 
rooli/ suunn.vaihe: laatu- ja työmaainsinööri / louhintatyömaa 
työtehtävien kuvaus: työmaan laatujärjestelmän ja turvallisuuden seuranta ja raportointi, 

materiaalitilaukset, kokousjärjestelyt  
työnantaja: Kalliorakennus- Yhtiöt Oy 
 
hanke: Kivenlahden asema ja ratatunnelit  
paikka:  Espoo  
laajuus: 230 000 m3ktr 
rakennuttaja:  Espoon kaupunki, Länsimetro Oy 
toteutusvuosi:  2017-2018 
hankkeen kuvaus: kalliotila- ja tunnelilouhinta 
rooli/ suunn.vaihe: laatu- ja työmaainsinööri / louhintatyömaa 
työtehtävien kuvaus: työmaan laatujärjestelmän ja turvallisuuden seuranta ja raportointi, 

materiaalitilaukset, kalliolujitusten seurannan kehittäminen, kokousjärjestelyt  
työnantaja: Kalliorakennus- Yhtiöt Oy 
 
hanke: Kampin Huippu  
paikka:  Helsinki, Kamppi 
laajuus: 1.000 m3ktr 
tilaaja:  Eläke-Fennia 
toteutusvuosi:  2012 
hankkeen kuvaus: aula-, vss- ja hissikuilulouhinta 
rooli/ suunn.vaihe: laatu- ja työmaainsinööri / louhintatyömaa 
työtehtävien kuvaus: työmaan laatujärjestelmän ja turvallisuuden seuranta ja raportointi, 

materiaalitilaukset, kalliolujitusten seurannan kehittäminen, kokousjärjestelyt  
työnantaja: Kalliorakennus- Yhtiöt Oy 
 
 
hanke: HUS Meilahdensairaala, maanalaiset tilat 
paikka:  Helsinki, Meilahti 
laajuus: 210 000 m3ktr  
rakennuttaja:  HUS-kiinteistöt 
toteutusvuosi:  2011-2012 
hankkeen kuvaus: sairaalan maanalaisten tilojen laajennus / louhintatyömaa 
rooli/ suunn.vaihe: työmaainsinöörin assistentti / louhintatyömaa 
työtehtävien kuvaus: työmaainsinöörin avustavat tehtävät, lujitustöiden seuranta 
työnantaja: Kalliorakennus- Yhtiöt Oy 



 
   
Pysäköintilaitokset: 

 
hanke: Ranta-Kartanon pysäköintilaitos  
paikka:  Lahti  
laajuus: 10000 brm2 
rakennuttaja / tilaaja :  Lahden Pysäköinti Oy / Fira Oy 
toteutusvuosi:  2022-2023 
hankkeen kuvaus: pysäköintilaitos 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ lupavaihe 
työtehtävien kuvaus: pääsuunnittelijan ja projektiarkkitehdin tehtävät: lupaprosessin läpivieminen, 

erikoissuunnittelijoiden koordinointi ja suunnitelmien yhteensovitus, 
aikataulutus, viranomaiskontakteista vastaaminen, osapiirustusten laadinta 

 
hanke: Ranta-Kartanon pysäköintilaitos  
paikka:  Lahti  
laajuus: 10000 brm2 
rakennuttaja / tilaaja :  Lahden Pysäköinti Oy / YIT Infra Oy 
toteutusvuosi:  2022 
hankkeen kuvaus: pysäköintilaitos 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ L2 (KVR-tarjouskilpailu) 
työtehtävien kuvaus: julkisivusuunnittelu, visualisointi 
 
 
hanke: Sarastuskaaren pysäköintilaitos  
paikka:  Kuopio 
laajuus: 16 200 brm2 
tilaaja:  YIT Infra Oy 
toteutusvuosi:  2021 
hankkeen kuvaus: pysäköintilaitos 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ L2 (KVR-tarjousvaihe) 
työtehtävien kuvaus: julkisivusuunnittelu ja -konseptointi, hankekuvauksen laadinta 
 
hanke:  Lahden Matkakeskus  
paikka:  Lahti 
laajuus: 16 200 brm2, 450 ap 
tilaaja:  VR Oy, Liberi Oy, Lahden kaupunki, Fira Oy 
suunn. vuosi:   2019 
hankkeen kuvaus: liityntä- ja asukaspysäköintilaitos, päivittäistavarakauppa-, VSS-, huolto- ja 

jätetilat 
rooli/ suunn.vaihe: projektiarkkitehti/ L2 
työtehtävien kuvaus: julkisivusuunnittelu, osapiirustusten laadinta, BIM-mallinnus  
 
hanke: Postipuiston pysäköintilaitos  
paikka:  Helsinki, Postipuisto 
laajuus: 12 500 brm2, 438 ap  
rakennuttaja:  YIT Infra Oy 
toteutusvuosi:  2018 
hankkeen kuvaus: pysäköintilaitos 
rooli/ suunn.vaihe: ark-suunnittelija, projektinvetäjä/ L2 (KVR-tarjousvaihe) 
työtehtävien kuvaus: julkisivusuunnittelu, tiimin koordinointi, visualisointi 
 
 

 
 
Asuntokorjausten yksityiset toimeksiannot: 
  

hanke: Kartanonkatu 5 
paikka:  Helsinki, Munkkiniemi 
laajuus: 95 kem2 
rakennuttaja:  Pauliina ja Karri Kurunmäki 
toteutusvuosi:  2021-2022 



hankkeen kuvaus: asuinhuoneiston muutos- ja korjaustyöt 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehtisuunnittelija 
työtehtävien kuvaus: suunnittelu, projektikoordinaattori, visualisoinnit 
 
hanke: Ulvilantie 29 
paikka:  Helsinki, Munkkivuori 
laajuus: 43 kem2 
rakennuttaja:  oma asunto 
toteutusvuosi:  2019-2020 
hankkeen kuvaus: asuinhuoneiston muutos- ja korjaustyöt 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehtisuunnittelu 
työtehtävien kuvaus: suunnittelu, projektikoordinaattori, visualisoinnit 
 
 
hanke: Hämeentie 23 A  
paikka:  Helsinki, Sörnäinen 
laajuus: 40 kem2 
rakennuttaja:  Marja-Liisa ja Sesa Lehto 
toteutusvuosi:  2016-2017 
hankkeen kuvaus: asuinhuoneiston muutos- ja korjaustyöt 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehtisuunnittelija 
työtehtävien kuvaus: suunnittelu, projektikoordinaattori, visualisoinnit, toteutustyön ohjaus ja 

valvonta 
 
hanke: Premetis 14 
paikka:  Kreikka, Ateena 
laajuus: 75 kem2  
rakennuttaja:  Leonidion kunta, Peloponnesos 
toteutusvuosi:  2013/2014 
hankkeen kuvaus: asuinhuoneiston muutos- ja korjaustyöt 
rooli/ suunn.vaihe: arkkitehtisuunnittelija, saneerauskonsultti/ L2 
työtehtävien kuvaus: muutossuunnitelmat, urakkalaskelman laatiminen 

 
 
 
Sisustussuunnittelu 

  
hanke: Kartanonkatu 5 
paikka:  Helsinki, Munkkiniemi 
laajuus: 95 kem2 
rakennuttaja:  yksityinen 
toteutusvuosi:  2021-2022 
hankkeen kuvaus: peruskorjaus- ja sisustuskohde 
rooli/ suunn.vaihe: sisustussuunnittelija 
työtehtävien kuvaus: korjaussuunnittelu, sisustussuunnittelu 
 
 
hanke: Varistenpesä omakotitalo, pientalokohde  
paikka:  Hyvinkää 
laajuus: 240m2 
rakennuttaja/ tilaaja:  yksityinen 
toteutusvuosi:  2020-2022 
hankkeen kuvaus: omakotitalon sisustussuunnittelu 
rooli/ suunn.vaihe: sisustussuunnittelija/ toteutusvaihe 
työtehtävien kuvaus: sisustussuunnittelu  

  
 
 
 
IT- ja CAD-taidot:  
 ArchiCAD, AutoCAD, Revit Architecture, Photoshop, Office-ohjelmat 



 

TYÖKOKEMUS (osa II) 
-arkkitehtioppaana 

 
 
 
 
toimeksianto: Ateenan arkkitehtuuriekskursio 
paikka:  Kreikka, Ateena 
laajuus/ kesto: 4 pv (8-10h/ pv) 
kohderyhmä:  suomalaiset naisarkkitehdit 
ryhmäkoko: 26 hklö 
tilaaja:  Architecta Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys 
toteutusvuosi:  2019 
toimeksiannon  
kuvaus: naisarkkitehtiyhdistyksen ulkomaanekskursio 
rooli/ suunn.vaihe: matkanjärjestäjä ja -johtaja, paikallisopas 
työtehtävien kuvaus: matkaohjelman, kokonaisaikataulun, opastusten ja matkabudjetin 

suunnittelu, yhteisjärjestelyistä vastaaminen, asiantuntijaopastus agoran 
alueella 

 
toimeksianto: Ateenan teemaopastukset 
paikka:  Kreikka, Ateena- Exarcheia 
laajuus/ kesto: 2 pv  (4h-6h/ pv) 
kohderyhmä: lukion abiluokka 
ryhmäkoko: 32 hklö 
tilaaja:  Helsingin Rudolf Steiner-koulu 
toteutusvuosi:  2016 
toimeksiannon  
kuvaus: Abiluokan opintomatkan osa: tutustuminen Ateenan keskustan arkeologisiin 

nähtävyyksiin sekä Exarcheia-kaupunginosan graffiti- ja muraaliteoksiin  
rooli/ suunn.vaihe: asiantuntija- ja paikallisopas 
työtehtävien kuvaus: asiantuntijaopastusten suunnittelu ja toteutus sekä yhteisruokailujen 

järjestäminen, budjetointi 

 

toimeksianto: Ateenan teemaopastukset 
paikka:  Kreikka, Ateena- Exarchia 
laajuus/ kesto: 2 pv  (6h/ pv) 
kohderyhmä: lukion abiluokka 
ryhmäkoko: 30 hklö 
tilaaja:  Helsingin Rudolf Steiner-koulu 
toteutusvuosi:  2015 
toimeksiannon  
kuvaus:  abiluokan opintomatkan osa: tutustuminen  

Ateenan antiikin ja Bysantin ajan nähtävyyksiin, sekä nykyajan 
kaupunkikulttuurin 

rooli/ suunn.vaihe: asiantuntija- ja paikallisopas 
työtehtävien kuvaus: asiantuntijaopastusten toteutus sekä yhteisruokailujen ja kuljetusten 

järjestäminen, budjetointi 

 

toimeksianto: Helsingin arkkitehtuuriekskursio 
paikka:  Kreikka, Ateena- Exarchia 
laajuus/ kesto: 2 pv  (6h/ pv) 
kohderyhmä: Ateenan teknillisen korkeakoulun kaupunkisuunnitteluosaston 

jatkokoulutusohjelman opiskelijat ja ohjaajat 
ryhmäkoko: 25 hklö 
tilaaja:  Ateenan teknillinen korkeakoulu 
toteutusvuosi:  2010 



toimeksiannon  
kuvaus: tutustuminen Helsingin yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun  

 
rooli/ suunn.vaihe: matkanjärjestäjä, asiantuntijakonsultti 
työtehtävien kuvaus: matkaohjelman suunnittelu, asiantuntijatapaamisten sekä aiheeseen 

liittyvien opastusten järjestäminen ja aikataulutus 

 
 

toimeksianto: Ateenan ekskursio  
paikka:  Kreikka, Ateena- Exarchia 
laajuus/ kesto: 2 pv  (6h/ pv) 
kohderyhmä: Tamperelaisen Vuokratalosäätön edustusryhmä 
ryhmäkoko: 17 hklö 
tilaaja:  Archtours 
toteutusvuosi:  2009 
toimeksiannon  
kuvaus: Opintomatka Ateenaan: tutustuminen sosiaalinen asuntotuotantoon ja 

rakentamisen ekologisiin arvoihin Ateenassa 
 

rooli/ suunn.vaihe: matkanjärjestäjä ja -johtaja, asiantuntija- ja paikallisopas 
työtehtävien kuvaus: matkaohjelman suunnittelu ja toteutus, asiantuntijatapaamisten sekä 

aiheeseen liittyvien opastusten järjestäminen ja aikataulutus, Ateenan 
keskustan arkeologiset nähtävyydet-teemaopastustus 

työnantaja:  Archtours 

 

toimeksianto: A.N Tombazis Associates Architects-toimiston kohdevierailu 
paikka:  Kreikka, Ateena 
laajuus/ kesto: 1 pv, 5h 
kohderyhmä: arkkitehtiryhmä 
ryhmäkoko: 32 hklö 
tilaaja:  Helsingin Rudolf Steiner-koulu 
toteutusvuosi:  2016 
toimeksiannon  
kuvaus: Tutustuminen paikalliseen, ekologiseen ja energiaa säästävään 

arkkitehtuuriin erikoistuneeseen arkkitehtitoimistoon  
rooli/ suunn.vaihe: matkanjohtaja, asiantuntijaopas 
työtehtävien kuvaus: kohdevierailun järjestäminen ja asiantuntijaoppaana toimiminen Pohjois-

Ateenan bussikierroksella 

työnantaja: ELVE Tours 

 

 
TYÖKOKEMUS (osa III) 
-muissa työtehtävissä 
 

toimeksianto: Rakennusopastekyltti 
paikka:  Helsinki, Meilahti ja Ruskeasuo 
tilaaja:  Helsingin Rudolf Steiner-koulu 
toteutusvuosi:  2019 
työtehtävien kuvaus: kylttien graafinen suunnittelu ja tilaus 
 
toimeksianto: pelastautumiskartta- seinäopasteet 
paikka:  Helsinki, Meilahti 
tilaaja:  Helsingin Rudolf Steiner-koulu 
toteutusvuosi:  2019 
työtehtävien kuvaus: opasteiden graafinen suunnittelu ja tilaus 
 
  
 



toimeksianto: Kamarimusiikkiyhtyeen promo-materiaali  
paikka:  Kreikka, Ateena 
tilaaja:  Kamarimusiikkiyhtye Galan Trio 
 
toimeksianto: Kirjallisuustapahtuman juliste 
paikka:  Kreikka, Etelä-Pelionin kunta 
tilaaja:  Promiri-kylän paikallisseura 
toteutusvuosi:  2014 
työtehtävien kuvaus: julisteen graafinen suunnittelu 
 
toimeksianto: Kamarimusiikkiyhtyeen promo-materiaali  
paikka:  Kreikka, Ateena 
tilaaja:  Kamarimusiikkiyhtye Galan Trio 
toteutusvuosi:  2014 
työtehtävien kuvaus: Kamarimusiikkiyhtyeen ja sen ohjelmiston esitemateriaalin sekä 

demokotelon suunnittelu 
 

hanke: eläke- ja vakuutusasiakirjojen kääntäminen  
paikka:  Kreikka, Ateena 
tilaaja:  Kreikan eläketurvakeskus (IKA) 
toteutusvuosi:  2008 
työtehtävien kuvaus: kielenkääntäjä, suomi -kreikka 
työnantaja: El-Translations 
 
toimenkuva: pr-henkilö sekä lehtijakeluvastaava 
paikka:  Kreikka, Ateena 
työnantaja:  International Herald Tribune 
toteutusvuosi:  2004  
työtehtävien kuvaus: sanomalehden edustaja Athens Business Clubin tiloissa Ateenan 

Olympialaisten aikana, lehtijakelun valvoja Attikan niemimaan alueella 
 
toimenkuva: myynti- ja markkinointivastaava 
paikka:  Kreikka, Ateena 
työnantaja:  J.Mazarakis & Sons S.A.  
toteutusvuosi:  2002-2004  
työtehtävien kuvaus: pohjoismaisten elintarvikkeiden maahantuonti ja myynti (mm. Raisio, Valio), 

myyntipisteiden tuotekonsultointi, edustustehtävät 
 
 
kohde: Pyrsogianni-kylän perinnerakennusten restaurointi -projekti  
paikka:  Kreikka, Epiruksen maakunta 
järjestäjätaho:  Elix- Conservation Volunteers 
toteutusvuosi:  2002  
rooli: vapaaehtoistyöntekijä 
työtehtävien kuvaus: rakennusten julkisivujen restaurointi 
 
toimenkuva: esikoulun ja ala-asteen iltapäiväkerhon lastenhoitaja 
paikka:  Helsinki, Meilahti 
työnantaja:  Helsingin Rudolf Steiner-koulu  
toteutusvuosi:  2000-2002  
työtehtävien kuvaus: avustavat tehtävät, ohjelman suunnittelu 

 

 
Kielitaito: 

suomi   suullinen äidinkieli, kirjallinen äidinkieli  
kreikka  suullinen äidinkieli, kirjallinen äidinkieli 
englanti  suullinen erittäin hyvä, kirjallinen erittäin hyvä 
ruotsi  suullinen tyydyttävä, kirjallinen tyydyttävä 

 
Jäsenyydet: 

 



SAFA-TEK, perusjäsen 

HESA-SAFA, perusjäsen 

Rakennusperintö SAFA, perusjäsen 

Architecta Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys, hallituksen jäsen 

AKVART Suomen akvarellitaiteen yhdistys, osuuskunnan perusjäsen 

TCG, (Kreikan tekniikan kamari), perusjäsen 

 

Hallinnolliset vastuutehtävät: 

 

ARCHITECTA 

2018-2020, 2022- hallituksen jäsen  

2021-2022  strategiaryhmän pj. 

2020-2021  puheenjohtaja (2020-2021) 

 

AKVART 

2019-2020  hallituksen jäsen (2019-2020) 

 

As Oy Ulvilantien 29 

2020-2022  hallituksen varajäsen 

 

Koulutus 
 
2021-  Perho Pro, Matkaoppaan ammattitutkinto 
2021  Perho Pro, Matkanjohtajan ammattitutkinto 
2017  Avoin LAMK, Visuaalisen viestinnän perusteet-osaamiskokonaisuus 
2016  Hyria Cad-paja, suunnittelun ja johtamisen täydennyskoulutus 
2016  TEAK, Revit Architecture 3D perusteet- verkkokurssi 
2016 Ateenan teknillisen korkeakoulun maisterin tutkinto 
2002  Lukio/Ylioppilas, Töölön Yhteiskoulu 
 


