
As Oy Otavalankadun pysähdys

As Oy Otavalankadun pysähdyksen suunnittelun kantavana idea-
na on ollut parantaa Otavalankadun asumisen viihtyvyyttä ark-

kitehtuurin keinoin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Tavoite on jaettu kolmeen eri osioon; visuaalisen stressin 
lievittämiseen, katutilan kehittämiseen ja asuintilan opti-

mointiin vaihtelevilla kerroskorkeuksilla.

1. visuaalinen stressi

Visuaalisella stressillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa tietyn-
laiset toistuvat kuviot aiheuttavat osalle niiden katsojista 
päänsärkyä ja niille alttiissa henkilöissä jopa kohtauksia. 
Negatiivisia vaikutuksia aiheuttavat miltei kaikki toistuvat 
kuviot, mutta erityisesti korkeakontrastiset viivakuviot, 
sisäkkäiset ympyrät ja säteilevät viivat. Edellä mainittu-
ja kuvioita sisältävien kuvien katselemisen on mitattu myös 
nostavan niitä katsovien henkilöiden näköaivokuoren glu-

koosinkulutusta, jonka lisäksi koehenkilöt arvioivat ne muita 
epämiellyttävimmiksi. Kuvat ja näkymät arvioidaan kyselytut-
kimuksissa epämiellyttävyyden osalta hyvin samankaltaises-
ti, joten kuvissa näkyvien kuvioiden katsomisen vaikutusten 
voidaan olettaa olevan samankaltaisia myös itse kuvan esit-

tämää näkymää katseltaessa. 

Nykyajan rakennettu ympäristö sisältää runsaasti toistuvia ja 
jopa korostettuja toistuvia kuvioita, osittain modulaaris-
en rakennustekniikan ja osittain vallitsevien taiteellisten 
näkemysten ansiosta. Visuaalinen stressi voikin olla yksi 
mahdollinen syy ihmisten pahoinvointiin nykyajan urbaanis-
sa ympäristössä. Ertiyisesti asuinrakentamisen tapauksessa 
visuaalisen stressin lieventäminen on hyvin pitkälti hyödy-
ntämätön lähtökohta arkkitehtuurissa, jolla voi olla merkit-
täviä vaikutuksia urbaanin ympäristön asukkaiden hyvinvointi-

in.

Luonnonmaisemissa haitallisia kuvioita esiintyy vain har-
voin, ja koehenkilöt arvioivat luonnonmaisemia esittävät 
kuvat pääosin miellyttäviksi. Luonnollisille näkymille 

yleistä on niiden skaalariippumattomuus; riippumatta kat-
seluetäisyydestä, niistä löytyy paljon vaihtelevia ja toi-
sensa tasapainottavia kontrasteja kaikilla skaaloilla. 

Skaalariippumattomuutta voidaan arvioida matemaattisella al-
goritmilla, joka kääntää datan kuvan pikseleistä matemaat-
tiseen muotoon Fourier-muunnoksella, selvittäen kuvan kon-
trastienergian eri skaaloilla. Miellyttäviksi tulkitut kuvat 
ovat kontrastienergialtaan tasapainoisia, kun taas epämiel-
lyttävissä erityisesti keskikoon kontrastit ovat korostettu-

ina.

Suunnittelun alkuvaiheessa arvioin mahdollisiksi visuaal-
isen stressin vähentämiskeinoiksi näkyvien rakennusosien 
satunnaisuuden, toistuvien ja suurikontrastisten viivo-
jen välttämisen, sekä pieniskaalaisten yksityiskohtien 

lisäämisen. Arvioituja keinoja testasin laatimalla kuvat yh-
destätoista testijulkisivusta, joiden epämiellyttävyyttä 

mittasin kyselyllä (otoksena 11 arkkitehtiopiskelijaa), sekä 
edellä mainitulla Fourier-muunnoksella. Fourier-muunnoksen 

suoritti visuaalista stressiä runsaasti tutkinut Essexin yli-
opiston Emeritusprofessori Arnold J. Wilkins. 

Kyselyn ja Fourier-muunnoksen tuloksissa oli runsaasti poi-
kkeamia. Arkkitehtiopiskelijat arvioivat aaltoilevat muodot 
(testijulkisivut 9-11) selkeästi vähemmän epämiellyttäviksi 
kuin algoritmi. Suurin poikkeama esiintyi testijulkisivus-
sa 9, jonka opiskelijat arvioivat vähiten epämiellyttäväksi 
ja algoritmi eniten epämiellyttäväksi. Ainoastaan lasitet-
tu versio aaltoilevasta parvekelinjasta (testijulkisivu 11) 
pärjäsi algoritmillä hyvin. Opiskelijat arvioivat vähiten 
epämiellyttäviksi testijulkisivut 9, 10 ja 2, ja algoritmi 

puolestaan testijulkisivut 1, 4 ja 3. Eniten epämiellyttävik-
si opiskelijat arvioivat testijulkisivut 8, 5 ja 3, ja algo-

ritmi puolestaan 9, 10 ja 8.

As Oy Otavalankadun lopullinen ilme syntyi yhdistelemällä 
kyselyssä menestynyttä aaltoilevaa parvekelinjaa sekä al-
goritmin valossa onnistunutta tasaista neliöruutujakoa, 
myös yhdistettynä lasitettuun parvekelinjaan. Parvekelin-
jojen ruutujako on varioitu kerrosten välillä toistuvuuden 

vähentämiseksi.
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Asemapiirros 1:500

Rakennuslinjojen mukainen tontin täyttö.

2. katutilan viihtyisyys

Avataan lisää tilaa julkisen katutilan syntymiseksi hyö-
dyntäen Tuomiokirkonkadun muuttumista kävelykaduksi.

Kahden porraskäytävän syöttö ja kahvilan sisäänkäynti ke-
skelle terassin päälle.

Jaetaan katutila vyöhykkeisiin istutusten avulla. Suo-
jaisammat sisäänkäynnit porraskäytäviin, kahvila avoimek-
si keskelle Otavalankadun ja Tuomiokirkonkadun kulmaan.

Rakeisuuskaavio 1:2000



+0,000 = +87,24

+3,991
+4,701

+7,541

+11,091

+14,641

+18,191

+22,941

+8,691

+13,221

+17,481

-3,500

+0,441

+3,991
+4,701

+7,541

+11,091

+14,641

+18,191

+22,941

+8,691

+13,221

+17,481

1460mm

-3,500

Leikkaus A-A 1:100

Leikkaus B-B 1:100

3. Asuintilojen optimointi

As Oy Otavalankadun pysähdys on jaettu kahteen ker-
roskorkeusvyöhykkeeseen: porraskäytävien taakse sijoittuvi-
in korkeisiin pieniin parvellisiin asuntoihin, sekä sivuille 
sijoittuviin matalampiin kerroksiin. Korkeammissa kerroksis-
sa kerroskorkeus on 4260mm ja matalammissa 3550mm. Korkeam-
pia kerroksia on viisi kappaletta, ja matalampia kuusi. 

Korkeamman kerroskorkeuden asunnoista osa on pinta-alalta-
an huomattavan pieniä, mutta parvi mahdollistaa laadukkaan 

elämisen pienellä jalanjäljellä. 

Sisäänkäynti matalamman kerroskorkeuden asuntoihin tap-
ahtuu henkilökohtaisen luhtikäytävän tavoin toimivan parvek-
keen kautta. Jokaisen parvekkeen kautta on kulku vain yhteen 
asuntoon, jolloin luhtikäytävämaisuudestaan huolimatta kyse 
on parvekkeista. Palo-osastointi tapahtuu parvekkeen ja por-
raskäytävän välillä mahdollistaen irtaimiston säilyttämisen 

parvekkeella. 

Rakennuksen päällä on kevyesti liikennöitävä viherkatto, 
jota voidaan hyödyntää aurinkoisena ja avoimena tilana pien-
viljelyyn ja asukkaiden kerhotoimintaa. Lisäksi kattokerrok-

sessa sijaitsee taloyhtiön kaksi saunaosastoa. 

Kellarikerrokseen on sijoitettu taloyhtiön parkkipaikat, 
kaksi pyykkiosastoa ja taloyhtiön yhteisöllinen verstas.
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Pohja katutaso 1:100
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4. Viihtyvyyttä 
materiaaleilla

As Oy Otavalankadun pysähdyksen 
materiaalivalinnoilla on pyritty 
käytännöllisyyteen ja lämpimään 

vaikutelmaan.

Uusiutuva ja pitkäikäinen tii-
li julkisivuissa ja lattioissa 

varaa lämpöä ja suojaa rakennus-
ta säältä. Kantava LVL-runko ja 
puiset parvekkeet ovat uusiu-
tuvaa hiilipositiivista puuta. 
Ulkoilman kanssa kosketuksiin 
joutuvat puuosat on suojat-

tu ja maalattu pitkäikäisyyden 
varmistamiseksi. Sisätiloissa 
on käytetty runsaasti kaunis-

ta ja raikasta käsittelemätöntä 
koivua.Pohja 5.-6.krs 1:100
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