
1

16
.0

 m
²

Ro
om

40
00

45
48

4000

4548

4000

4600

KENNOSTA
KODIKSI 

Tutkielmia moduulirakenteisista 

asuinkerrostaloista

TIIA RUUTIKAINEN

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
ARKKITEHTUURIN LAITOS

ASUNTOSUUNNITTELU
JULKAISU 8

TAMPERE 2013



2



3

KENNOSTA
KODIKSI 

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
ARKKITEHTUURIN LAITOS

ASUNTOSUUNNITTELU
TAMPERE 2013

TAMPEREEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
SCHOOL OF ARCHITECTURE

HOUSING DESIGN
PUBLICATION 8

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
ARKKITEHTUURIN LAITOS
ASUNTOSUUNNITTELU
JULKAISU 8

Tutkielmia moduulirakenteisista 

asuinkerrostaloista

TIIA RUUTIKAINEN



4

16
.0

 m
²

R
oo

m

40
00

45
48

4000

4548

4000

4600

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Arkkitehtuurin laitos
Asuntosuunnittelu
Julkaisu 8

Tampere University of Technology
School of Architecture
Housing Design
Publication 8

Tiia Ruutikainen

KENNOSTA KODIKSI
Tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista

DIPLOMITYÖ

Tarkastaja: Markku Hedman
Aihe hyväksytty tiedekunnassa  9.1.2013

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Arkkitehtuurin laitos
Asuntosuunnittelu
Tampere 2013

ISBN 978-952-15-3018-0 (painettu) 
ISBN 978-952-15-3019-7 (PDF) 
ISSN-L 2242-4598
ISSN 2242-4598 



5

16
.0

 m
²

R
oo

m

40
00

45
48

4000

4548

4000

4600



6

TIIVISTELMÄ

Arkkitehtuurin laitos

Tekijä 
Ruutikainen, Tiia 

KENNOSTA KODIKSI  
Tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista

Diplomityö 84 sivua

Helmikuu 2013

Tarkastaja
Professori Markku Hedman

Avainsanat
moduulaarinen asuinkerrostalo, asukaslähtöisyys, joustavuus 



7

Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten 
moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana 
on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. 
Moduulitutkielmat pohjautuvat NEAPO Oy:n kehittämään modulaarisen 
rakentamisen järjestelmään, joka perustuu FIXCEL®-runkorakenteeseen. Työ 
on osa Concells- tutkimus- ja kehityshanketta, joka on Tampereen teknillisen 
yliopiston sekä yritysorganisaation yhteinen hanke. 

Tutkielmissa muodostuvien rakennusmallien tulee soveltua kaupunkimaiseen 
rakentamiseen ja vastata tämän hetken asuntorakentamisen tarpeita. 
Tutkittavan moduulirakennejärjestelmän mitat sekä maantiekuljetuksen 
rajoitukset moduulien huomioidaan asuntojen mitoituksessa.

Tutkielmissa esitetään yksi kerrostaso moduulirakenteisesta 
asuinkerrostalosta. Asuinkerrostalojen malleja havainnollistetaan myös 
aksonometrioilla sekä tarpeen mukaan kaavioilla ja leikkauksilla. Tutkielmissa 
käytettyjä ratkaisuja kuvaa symbolijärjestelmä, joka pohjautuu työn kannalta 
keskeisiksi havaittuihin kaupunkiasumisen kehittämisen teemoihin, kuten 
asukaslähtöisyyden ja joustavuuden näkökulmiin. Joustavuuden näkökulmat 
liittyvät asunnon käytönaikaiseen muunneltavuuteen, laajentamisen ja 
supistamisen mahdollisuuksiin sekä asukkaan valinnanvapauteen asuntonsa 
ratkaisuissa. 

Moduulitutkielmat on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, miten moduulit 
muodostavat asuntoja. Nämä ryhmät ovat huonemoduuli, asuntomoduuli 
sekä moduuliyhdistelmät, jotka muodostuvat pää- ja apumoduuleista. Näiden 
moduulityyppien avulla voidaan luoda vaihtelevia kerrostalotyyppejä sekä 
erilaisia asuntoja.

Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa johdatetaan aiheeseen 
sekä määritellään käsitteet. Toisessa osassa esitellään moduulitutkielmat 
ryhmissä A, B ja C. Viimeiseksi työstä koostetaan lyhyt yhteenveto.



8

ABSTRACT

School of Architecture

Author
Ruutikainen, Tiia 

FROM A CELL TO A HOME 
Studies on modular apartment buildings

Master of Science Thesis 84 pages

February 2013

Examiner
Professor Markku Hedman

Key Words
Housing module, modular apartment house, flexibility



9

In this thesis, design studies are used to study how modular apartment
buildings can be formed. The point of view is a resident-centered
approach, which is dealt with through the functionality of an
apartment.

The module-studies are based on a system of modular building using the
FIXCEL®-frame structure, developed by NEAPO Oy. The thesis is a part
of the research and development project Concells, which is a common
project for TUT research organization and companies.

The building models formed as a result of the studies should be
suitable for urban construction and respond to the current housing
needs. The measurements of the studied modular system will be
determined partly by restrictions in road transport.

The studies will be demonstrated by a single floor in a modular
apartment building. Models of the apartment buildings are also
visualized by axonometric drawings and, when needed, with diagrams and
sections.The solutions presented in the studies are described trough a
system of symbols that is based on themes of resident-orientation and
flexibility, which are seen essential to the thesis. These themes include real-
time adaptability, possibilities of expansion and contraction as well as the 
resident having a say in the design process. 

The modular studies are divided into three groups, based on how the modules 
form apartments.  These are the room-module, apartment-module and 
combinations of modules that are formed from main modules and assisting 
modules. These types of modules can be used to create varying types of 
apartment buildings and different kinds of apartments. 

The thesis is divided into threeparts. The first part introduces the
subject and a short overview of process and also outlines relevant
themes. The second part displays the modular studies in three groups;
A, B and C.The third part is a short overview of the whole project.
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B. C.

Ruutupaperitalo

Huoneita rivissä Loft-talo

Yhteisöllinen keskikäytävätalo

Pikku tornit

Terttutalo

Kolmen moduulin keskikäytävätalo

Moduulirypäs

Kolmen moduulin talo

Terassien talo

Kolmen moduulin asunto

Viiden moduulin lamellitalo

Viiden moduulin pistetalo

Yhdeksän moduulin kulmatalo
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TYÖN TAVOITE JA TAUSTA
Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten 
moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa ja miten ne voivat 
vastata asukaslähtöisyyden tavoitteisiin kaupunkiasumisessa. Tutkielmissa 
painottuvat etenkin asunnon toiminnalliset näkökulmat. Moduuleista 
muodostettavien rakennusmallien tulee soveltua kaupunkimaiseen 
rakentamiseen ja vastata tämän hetken asuntorakentamisen tarpeita. 
Tavoitteena on tutkia, miten modulaarisella asuntorakentamisella voidaan 
toteuttaa asukaslähtöisiä ratkaisuja asuinkerrostaloissa. Asukaslähtöisyyttä 
tarkastellaan asuntoratkaisujen joustavuuden, kuten esimerkiksi 
käytönaikainen muunneltavuuden ja asuntojen monikäyttöisyyden kautta.  

Työ kuuluu Concells- hankkeeseen, jonka tavoitteena on tutkia 
ohutlevyrakenteita ja erityisesti kennorakenteita ja edistää niiden käyttöä 
Suomessa. Hanke on Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusorganisaation 
sekä yritysten yhteinen hanke. NEAPO Oy toimii hankkeen veturiyrityksenä. 
Lisäksi mukana ovat Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy, Ramboll 
Finland Oy ja Suunnittelulinja Finland Oy.

JOHDANTO
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PROSESSI
Moduuleihin perehtyminen alkoi moduulisarjalla, jonka neljä eri kokoa 
olivat sisämitoiltaan 25m2-75m2. Koot vastasivat myös maantiekuljetuksen 
mittarajoituksia. Lähestymistapa oli kaaviomainen. Moduuleille määriteltiin 
kuvitteellinen paikka rakennuksessa, mikä osoitti muodostuvan asunnon 
sisäänkäynnin sekä aukotuksen paikat. Samalla tutkittiin märkätilan ja 
keittiön sijoittumisen vaikutusta asunnon toimintaan ja käytönaikaiseen 
muunneltavuuteen. Näiden alkututkielmien avulla hahmottui, miten 
moduulirakennusjärjestelmän sekä kuljetuksen mittamaailma voivat vastata 
toisiaan. Neljän moduulikoon avulla oli myös mahdollista tehdä ensimmäisiä 
rakennustutkielmia.  

Rinnakkain moduulisarjan kanssa perehdyttiin asuntotuotannon tämän hetken 
ja tulevaisuuden haasteisiin. Concells -hankkeessa Sini Kotilaisen koostamat 
Suunnittelun näkökulmia ja työkaluja typologiatutkielmien taustalle (2012) 
sekä Concells-typologiat tehtävänanto (2012) tarjosivat tiiviin katsauksen 
asumisen muutospaineisiin sekä lähtökohtia uusille ratkaisuille. Tässä työssä 
asumisen kehittämisen teemoista painottuu etenkin kaupunkiasumisen 
asukaslähtöisyyden näkökulma, sillä sen tutkiminen ja havainnollistaminen 
on mahdollista moduulitutkielmien kautta. 

Varsinaisen suunnittelutyön tukena oli lisäksi perehtyminen erilaisiin 
asunto- ja asuinkerrostaloprojekteihin, niin kilpailutöihin, suunnitelmiin 
kuin olemassa olevista kohteisiinkin. Tarkastelussa ovat monenkokoiset 
kohteet niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta. Pääasiassa tarkasteltiin 
uudempia asuntokohteita. Näkökulmana kohteiden tarkastelussa olivat niiden 
asukaslähtöisyyden mahdollisuudet, kuten asuntoratkaisujen joustavuus, sekä 
sovellettavuus tutkittavaan moduulijärjestelmään. 

Esimerkkikohteiden lisäksi NRT- arkkitehtien Kerrostalojen kehittäminen 
-talotyyppiselvitys (2007) on ollut tutkielmille tärkeä taustamateriaali. 
Selvityksessä esitellään kaupunkiasumisen kehittämistarpeita ja -haasteita 
asuinkerrostalon näkökulmasta. Lisäksi julkaisuun on koottu erilaisia 
kerrostalotyyppejä esimerkkeineen.

Työ hahmottui tutkimalla esimerkkejä, luonnostelemalla moduuliasuntoja 
ja -rakennuksia sekä kartoittamalla ajankohtaisia asumisen teemoja. 
Taustamateriaalin ja luonnosten avulla löytyi erilaisia moduulien 
yhdistelytapoja, joita voitiin hyödyntää moduulirakenteisen asuinkerrostalon 
suunnitteluun. Havaitut suunnittelukeinot auttoivat lopullisten tutkielmien 
muodostamisessa. Asukaslähtöisyyden näkökulmat tarkentuivat tutkielmien 
muodostamisen aikana. Työssä esiteltävät tutkielmat voidaankin nähdä 
asukaslähtöisyyden näkökulmien, esimerkkikohteiden tarkastelusta sekä 
moduulirakennejärjestelmän mahdollisuuksien tutkimisen yhteenvetona.
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MODUULITUTKIELMAT A B C
Moduulitutkielmissa suunnitellaan moduulirakenteisen asuinkerrostalon 
toiminta yhden kerrostason kohdalta. Muodostuvia malleja havainnollistetaan 
aksonometrisilla piirroksilla sekä kaavioilla. Tutkielmat ovat teoreettisia 
malleja asuinkerrostaloista, eivätkä ne sijoitu tontille. Paikattomuuden 
vuoksi tutkielmissa on vahva asuntonäkökulma. Asuntoratkaisut esitetään 
kalustettuina, jotta ratkaisujen toiminta ja vaihtoehdot havainnollistuvat. 

Tutkielmat on jaettu kolmeen ryhmään, A, B tai C, sen mukaan, miten moduulit 
muodostavat asuntoja ja asuinrakennuksia. A-ryhmän moduulit muodostavat 
suuria huoneita. Asunnot ja rakennus syntyvät näiden huonemoduulien 
yhdistelmistä.  Ryhmässä B asunto muodostuu yhdestä moduulista. 
Maantiekuljetuksen määrittämät mitat rajoittavat tämän ryhmän suurempien 
asuntojen kokoa ja suunnittelua. Suurempia asuntoja voidaankin muodostaa 
myös yhdistämällä pienempiä asuntoja. C- ryhmä koostuu rakennusmalleista, 
joissa suuremmat asunnot ovat moduuliyhdistelmiä. Yhdistelmän muodostavat 
moduulit voidaan jakaa pää- ja apumoduuleihin.

Tutkielmissa käytettyjen asuntoratkaisujen lähtökohtia kuvaa 
symbolijärjestelmä, joka pohjautuu työn kannalta keskeisiksi havaittuihin 
asukaslähtöisyyden ja joustavuuden näkökulmiin. Ne liittyvät asunnon 
käytönaikaiseen muunneltavuuteen, laajentamisen ja supistamisen 
mahdollisuuksiin sekä asukkaan valinnanvapauteen asuntonsa ratkaisuissa. 
Lisäksi ne havainnollistavat rakennusmallin suljettujen ja avointen sivujen 
määrää.

+
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MODUULI, ASUNTO JA KERROSTALO

MODUULI
Tässä työssä moduuli viittaa NEAPOn FIXCEL -teräskennorunkoiseen moduuli-
järjestelmään. Moduuli rakennetaan valmiiksi tehtaalla sisätiloissa. Tehtaalla 
moduulin liitetään LVIS -asennukset, esimerkiksi märkätilojen kaakeloinnit 
sekä mahdollisesti keittiö ja sauna. (NEAPO Oy.) Järjestelmän mukaan 
muodostuvien asuntojen väliseinien sekä porrashuoneesta rajautuvien 
seinien paksuus on 274mm. Ulkoseinän paksuus on 421mm, joka on rapatun 
ulkoseinän mitta. Päällekkäisten moduulien välisen välipohjan paksuus on 
600 mm. (Hedman & Matomäki, 2012: Suurmoduulimitoitusta) 

Maantiekuljetus asettaa moduulien koolle rajoituksia. Keskeiset 
mittarajoitukset ovat enimmäiskorkeus 5000 mm sekä enimmäisleveys 7000 
mm, jotka otetaan huomioon myös moduulitutkielmissa. Mitat vaikuttavat 
asunnon suunnitteluun sitä enemmän, mitä suurempi asunto on kyseessä. 
7000 mm enimmäisleveys aiheuttaa sen, että suuremmista moduuleista 
muodostetuista asunnoista tulee putkimaisia. Moduuleja yhdistelemällä 
voidaan kuitenkin muodostaa suurempia asuntoja niin, että kuljetuksen mitat 
eivät rajoita suunnittelua. Asuntojen muodostaminen useammasta moduulista 
helpottaa myös erilaisten talotyyppien suunnittelua sekä esimerkiksi 
tehokkaan porrashuoneen muodostamista.
 
Enimmäiskuljetuskorkeus on 5000 mm, joten kaksikerroksista asuntoa ei voi 
sijoittaa yhden moduulin sisään, sillä 5000 mm ei aivan riitä kahden sellaisen 
päällekkäisen kerroksen muodostamiseen, joissa on riittävä huonekorkeus. 
Parvi on kuitenkin mahdollinen, jos moduulin muodostaman asunnon 
huonekorkeus sen sallii. Lisäksi, jos moduuli voidaan  kuljettaa toisinpäin kuin 
asennetaan, on mahdollista muodostaa leveydeltään kapeita kaksikerroksisia 
asuntoja. Tämä esimerkki on esitetty tutkielmaryhmässä B.

ASUNTO JA ASUINKERROSTALO
Asunto on tila tai tilasarja asumista ja elämistä varten. Asuinhuoneen 
käyttötarkoitus määrittää huoneen kokoa ja luonnetta. Asuinkerrostalo 
on vähintään kaksikerroksinen ja se käsittää useita asuinhuoneistoja. 
Asuinkerrostalossa eri asuinhuoneistoihin kuuluvat tilat ovat päällekkäin 
(G1 Suomen rakentamismääräyskokoelma/ Asuntosuunnittelu). Moduuli voi 
muodostaa tilan, huoneen tai asunnon. Asunto voi muodostua myös moduulien 
yhdistelmistä. Moduulirakenteinen asuinkerrostalo rakentuu moduuleista.

ASUNTOPOHJAT
Asukkaiden arvioivat asunnon kiinnostavuutta pohjaratkaisun mukaan. 
Asunnon pohjaratkaisu kytkeytyy eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa 
olevien asukkaiden elämäntyyleihin. (Kahri, Viita, 2011: Asukasnäkökulma 
kaupunkiasumiseen, 42) Asunnon kiinteimmin sijoittuvat toiminnot eli 
märkätilat ja keittiö vaikuttavat merkittävästi asunnon pohjaratkaisuun. 
Niiden sijoitus vaikuttaa asunnon muiden toimintojen sijoittumiseen sekä 
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asunnon joustavuuteen, kuten käytönaikaiseen muunneltavuuteen. 

HUONEKORKEUS
Tavallinen huonekorkeus on moduulien muodostamissa asunnoissa 2600 mm 
tai 2700 mm. 3000 mm:n huonekorkeus mahdollistaa parven sijoittamisen 
siten, että parven alle jää noin 1600 mm:n korkuinen tila, riippuen parven 
rakenteesta. Parven alle voidaan tällöin sijoittaa esimerkiksi työpiste. Jos 
huonekorkeus on 3600 mm, parven alle jää 2200 mm:n tila, joka soveltuu 
huonemaiseen käyttöön.  Parviratkaisujen mahdollisuuksia havainnollistetaan 
osassa tutkielmia. 

JULKISIVUT JA ASUNTOJEN ULKOTILAT
Tutkielmissa ei varsinaisesti käsitellä moduulirakenteisen asuinkerrostalon 
julkisivuja. Asunnon toiminnan ja elämyksellisyyden kannalta aukotuksella 
on kuitenkin myös suuri merkitys. Moduulien kappalemaisuus antaa 
julkisivusommitelmille paljon mahdollisuuksia. Julkisivujen sommitelmaan 
voidaan rytmittää ulokkeilla ja sisäänvedoilla, terasseilla, joita voidaan 
tehdä poistamalla rakenteesta moduuleja tai sisäänvedoilla, sekä liittämällä 
moduuleihin noppamaisia parvekkeita ja erkkereitä. Lisäksi asunnon 
monipuoliset ulkotilat voivat parantaa asumisen kokemusta merkittävästi. 

Tiivisti rakennetussa kaupunkiympäristössä sisäänvedetyt parvekkeet voivat 
tuoda asumiseen kaivattua rauhaa ja yksityisyyttä. Moduulitutkielmissa 
pienempien ja suurempien moduulien yhdistelmillä, sekä moduulirakenteen 
väleihin jätetyillä aukkoja, voidaan luoda parvekesyvennyksiä sekä 
terasseja asuntojen ulkotiloiksi. Kappalemaisuus voi olla vahva aihe 
moduulirakennuksen ulkomuodolle. Rakennejärjestelmä voidaan kuitenkin 
myös häivyttää. Moduulirakennus voidaan esimerkiksi rapata tai verhoilla 
erilaisilla materiaaleilla.  

TALOTYYPIT
Tutkielmien moduulirakenteisten asuinkerrostalojen mallit on jaettu kolmeen 
talotyyppiin, lamelli-, piste- ja käytävätaloihin. Mallit muodostuvat pääasiassa 
yhden porrashuoneen ympärille.  Osa malleista yhdistelee eri tyyppien 
ominaisuuksia.
 
Lamellitalo
Lamelli tarkoittaa porrasjaksoa, eli portaikkoa huoneistoineen.

Pistetalo
Pistetalossa huoneistot sijoittuvat keskitetysti porrashuoneen ympärille.

Käytävätalo  
Sivukäytävätalossa portaikko liittyy rungon sivulla oleviin käytäviin. 
Keskikäytävätalossa vaakaliikenne sijoittuu rakennuksen keskelle. 

(Kerrostalojen kehittäminen- talotyyppiselvitys 2007. 41, 46, 52).
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NÄKÖKULMIA TUTKIELMIEN TAUSTALLA

PIENET RUOKAKUNNAT -  PIENET ASUNNOT
Suomalaisen yhteiskunnan väestörakenteen muutokset vaikuttavat 
merkittävästi asumisen kehittämiseen. Muun muassa väestön ikääntyminen, 
muuttoliike maalta kaupunkeihin, avio- ja avoerojen määrän kasvu 
sekä nuorten muuttaminen omiin asuntoihin on johtanut asuntokuntien 
pienenemiseen (Kahri, Viita 2011: Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen, 8). 
Kahdessa vuosikymmenessä yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä 
on kasvanut noin 50 prosenttia. Vuoden 2010 lopulla vain 26 prosenttia 
asutusta asuntokannasta oli perheiden tai vähintään kolmen henkilön 
asuntona. (Tiihonen, Arja 2011: Asumisväljyys lisääntyy hitaasti).

Pienasunnoista onkin jatkuva kysyntä, ja niistä on pula etenkin suurimmissa 
kaupungeissa. Suurimmissa kaupungeissa kehitys on ollut jyrkempää ja 
esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella vakinaisesti asutuista asunnoista 80 
prosenttia on yhden tai kahden henkilön asuntoina. Tämä näkyy kuitenkin 
myös väestöltään vähenevissä kunnissa.  Samalla kun kaupungit täyttyvät yksin 
ja kaksin asuvista hakevat perheet lisää tilaa ja luonnonläheisyyttä suurten 
kaupunkien ympäristökunnista. Monissa esimerkiksi Helsingin ja Tampereen 
ympäristökunnissa on keskimääräistä vähemmän pienasuntokuntia, mutta 
paljon vähintään kolmen henkilön perheitä ja asuntokuntia. (Tiihonen, Arja 
2011). Pienten asuntojen kysyntä johtaa kaupungeissa pienasuntovaltaisten 
kohteiden syntymiseen. Uusissa asuntorakennushankkeissa tulee huolehtia 
siitä, että pieniä asuntoja voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa myös suuremmiksi 
asunnoiksi. (Kahri ym. 2011) Lisäksi kaupunkiasumisen vetovoimaisuutta 
perheiden kannalta tulisi parantaa. 

1990 2000

1 henk. 
2 henk. 
3 henk. 

2010

400 000

600 000

800 000

1 000 000

ASUNTOKUNTIEN MÄÄRÄ KOON MUKAAN 1990-2010
Kahdessa vuosikymmenessä yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä 
on kasvanut noin 50 prosenttia, kun 

Kaavio muokattu Suomen virallisen tilastokeskuksen kaaviosta.
SVT: Asunnot ja asuinolot: http://www.stat.fi/til/asas/2010/asas_2010_2011-05-24_tie_001_fi.html
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Moduulitutkielmissa tulee ottaa huomioon asumisen muutospaineet. 
Väestörakenteen muutoksiin voidaan etsiä ratkaisuja myös moduuli-
tutkielmissa. Moduulirakenteisen kerrostalon voi muodostaa pienistä 
asunnoista siten, että asuntoja voidaan yhdistää suuremmiksi käytön-
aikaisilla muutoksilla. Asuntojen yhdistämismahdollisuudet on otettava 
huomioon niin asuntojen kiinteiden tilojen, kuten märkätilojen ja 
keittiön, kuin aukotuksen ja sisäänkäyntienkin  sijoittamisessa, etenkin jos 
yhdisteltävyys pyritään tekemään mahdollisimman pienin muutoksiin. Myös 
suuri asunto voi muuntua yhteisasunnoksi useammalle pienruokakunnalle, 
jolloin osa tiloista voidaan jakaa asukkaiden kesken. 

YHTEISÖLLISYYS
Asumisen yhteisöllisyys voi toteutua erilaisilla tavoilla. Asukkaiden oma 
rooli on keskeisessä osassa. Yhteisöllisten asuntokohteiden tulevat asukkaat 
ovat yleensä aloitteellisia kohteen suunnittelussa ja rakennuttamisessa. 
(Helamaa, Pylvänen 2012: Askeleita kohti yhteisöasumista, 4) Yhteisöllisyyden 
syntyyn vaikuttavat aina ihmiset, mutta yhteisöllisyyttä voidaan tukea myös 
arkkitehtuurin avulla. Keinot perustuvat etenkin rakennuksen sisäiseen 
liikenteeseen sekä visuaalisiin yhteyksiin. Muun muassa yhteys asuntojen 
välillä, yhteys asunnoista yhteiselle pihalle, yhteys asunnosta yhteistiloihin  
sekä yhteydet yhteistilojen välillä edistävät ihmisten välistä kohtaamista ja 
voivat näin vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta. (Helamaa, Pylvänen 2012, 
122-123.)

On tärkeää lisätä yhteisöllisiä asumisvaihtoehtoja pienten ruokakuntien 
lisääntyessä. Lisäksi yhteisöllisyys voi täydentää myös suurempien perheiden 
asumisratkaisuja.  Asukkaiden kesken jaettavat tilat ja toiminnot lisäävät 
sekä asumisen sosiaalista ulottuvuutta, kuten asukkaiden kohtaamisia, sekä 
parantavat asuntojen käyttömahdollisuuksia, kun osa asuntojen toiminnoista 
voi sijoittua asukkaiden kesken jaettaviin tiloihin. Asuntoihin kaivattava 
lisätila voi löytyä yhteistiloista.

Koska työn tutkielmat keskittyvät lähinnä yhden kerrospohjan tason 
tutkimiseen ja mahdollisuuksiin, yhteisölliseen asumiseen liittyviä aiheita 
käsitellään vain suppeasti. Kuitenkin jo yksittäistä kerrosta tarkastelemalla 
pystyy malleista löytämään luontevia mahdollisuuksia yhteisöllisemmille 
ratkaisuille. Nämä perustuvat asukkaiden kesken jaettaville tiloille, 
niiden toiminnoille sekä niiden sijoittelulle. Esimerkiksi pienempiä mallin 
moduuliyksikköjä voi helposti muuntaa myös asukkaiden kesken jaettaviksi 
tiloiksi. Lisäksi osa suuremmista asunnoista voi toimia sekä perheasuntona 
että ryhmäasuntona. 
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ASUKASLÄHTÖISYYS
Asukaslähtöisyys asuntotuotannossa on moniulotteinen aihe. Esimerkiksi 
asukkaan elämäntilanne, ikä, talouden koko sekä perhetilanne muovaavat 
asumisen tarpeita. Lisäksi monikulttuurisuus, työnteon sekä ajankäytön 
muutokset asettavat haasteita asuntotuotannon kehittämiseksi. 
Asukaslähtöisyys tulee ottaa huomioon niin yksittäisen asunnon kohdalla kuin 
kaupunkirakenteenkin mittakaavassa. 

Asukaslähtöisyyden tavoitteena on ottaa paremmin huomioon asukkaiden 
tarpeet ja lisäksi löytää toimivia, kestäviä ja edullisia ratkaisuja sekä kehittää 
ja tarjota erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Asukaslähtöisyys voi tarkoittaa 
esimerkiksi monimuotoisuuden lisäämistä asuntotarjonnassa tai asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä jo tuotannon varhaisessa vaiheessa. 
(Kahri ym. 2011: Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen, 42) 

Tässä työssä asukaslähtöisyyttä tarkastellaan pääasiassa asunnon 
toiminnallisuuden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi asunnon käytönaikainen 
muunneltavuus sekä laajenemisen ja supistumisen mahdollisuudet. Lisäksi 
tutkielmissa pyritään löytämään myös yhteisöllisiä ratkaisuja.

JOUSTAVUUS
Jyrki Tarpio esitteli luennollaan Joustavan asunnon tilalliset logiikat 
Tampereen teknillisessä yliopistossa 6.11.2012 kaksijakoisen joustavuuden 
käsitteen. Hänen mukaansa joustavuus kuvaa kokonaisuudessaan tilan 
kykyä muokkautua erilaisiin käyttöihin. Monikäyttöinen tila soveltuu moneen 
käyttöön sellaisenaan. Muunneltavaan tilaan voidaan tehdä rakenteellisia 
ja taloteknisiä muutoksia käyttötarkoituksen muuttuessa (Tarpio 6.11.2012: 
Joustavan asunnon tilalliset logiikat-luento TTY).

Typologinen joustavuus
Karin Krokforsin esittämän typologisen joustavuuden käsitteen eräs keskeinen 
ajatus on se, että joustavuutta tulee tarkastella yhden asunnon sisätilaa 
laajemmin. Vaihtelu asukkaiden elämäntilanteissa merkitsee usein tilan 
tarpeen kasvamista tai vähenemistä.  Asuntoja tulisikin voida yhdistellä tai 
jakaa erillisiksi asunnoiksi asukkaiden tarpeiden mukaan. Huonetilojen tai 
huonetilakokonaisuuksien erottaminen asunnosta tulisi olla mahdollista niin, 
että niitä voisi käyttää esimerkiksi vuokra-asuntona tai työtilana. Erillisiä osia 
voisi myös myydä pois. Typologisen joustavuuden kannalta on olennaista, että 
asunto voi muodostaa oman kokonaisuutensa missä tahansa tilanteessa, ja 
erillisiä asuntoja pystyy käyttämään toisistaan häiriintymättä. (Krokfors, 2009: 
Joustavien asuntojen aika, 16)  

Typologisen joustavuuden kannalta moduulit ovat hyvä lähtökohta. 
Useammasta moduulista muodostuva asunto voidaan jakaa moduulien mukaan 
pienemmiksi asunnoiksi. Tämä täytyy ottaa huomioon jo rakentamisvaiheessa. 
Lisäksi periaatteet vaativat kerrostalon liikenneratkaisuilta joustavuutta, 
esimerkiksi useita sisäänkäyntejä ja  asunnon useaan suuntaan avautumista. 
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Lisäksi asuntojen supistaminen tai laajentaminen asettavat vaatimuksia 
talotekniikan sijoittumiselle, jotta muutokset voidaan toteuttaa 
mahdollisimman yksinkertaisesti.

Joustavuuden tilalliset logiikat
Jyrki Tarpio jakoi luennollaan joustavuuden käsitteen seitsemään logiikkaan. 
Kolme logiikoista on  monikäyttöisen tilan logiikoita: avotilalogiikka, halli 
ja huoneet-logiikka sekä monireittilogiikka. Muunneltavan tilan logiikoita 
ovat kytköhuonelogiikka, muuntoaluelogiikka, moduulistruktuurilogiikka 
sekä ytimestä kasvamisen logiikka. (Tarpio 6.11.2012). Osa logiikoista on 
vaikuttanut moduulitutkielmien suunnitteluun. Nämä logiikat esitellään 
tutkielmien symboleiden kohdalla.

ASUNTO -  ASUINRAKENNUS -  TONTTI -  YMPÄRISTÖ
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Työn kolme moduulitutkielmaryhmää osoittavat vaihtoehtoisia lähestymistapoja 
moduulirakenteisen asuinkerrostalon suunnitteluun. Vaihtoehtoja hyödyntämällä 
voidaan luoda erilaisia talotyyppejä.

A.

B.

C.

MODUULI =  HUONE

MODUULI =  ASUNTO

MODUULIYHDISTELMÄ = ASUNTO

MODUULITUTKIELMAT
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RUUTUPAPERITALO

HUONEITA RIVISSÄ

YHTEISÖLLINEN KESKIKÄYTÄVÄTALO

LOFT-TALO

PIKKU TORNIT

TERTTUTALO

KOLMEN MODUULIN KESKIKÄYTÄVÄTALO

MODUULIRYPÄS

KOLMEN MODUULIN TALO

TERASSIEN TALO

KOLMEN MODUULIN ASUNTO

VIIDEN MODUULIN LAMELLITALO

VIIDEN MODUULIN PISTETALO

YHDEKSÄN MODUULIN KULMATALO
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MODUULIRAKENNEJÄRJESTELMÄ
Moduulin runkorakenne ja kuljetustapa määrittävät moduulin mittoja. 

AIKA
YHTEISKUNTA
Muutos
Kehittämistarpeet
Haasteet

P

I

E

L

MODUULIRAKENTEINEN ASUINKERROSTALO
PAIKKA
Tontin sijainti ja sen ympäristön mahdollisuudet, kaupunkirakenne, tontin pinnanmuodot ja 
ilmansuunnat vaikuttavat asuinrakennuksen lähtökohtiin.
ASUINRAKENNUKSEN TOIMINTA
Määrittää rakennuksen konseptin, sisäisen liikenteen, aukotuksen sijaintimahdollisuudet, 
mihin voi sijoittua yhteistiloja ja yhteisiä ulkotiloja.

MUODOSTUVA MODUULIRAKENNE
Miten moduulit sijoittuvat toisiinsa ja moduulirakennukseen nähden  määrittävät 
muodostuvien asuntojen mahdollisuuksia niin rakennushetkellä kuin käytön aikana.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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MODUULI ASUNNON KEHIKKONA
SIJAINTI MODUULIRAKENTEESSA MÄÄRITTÄÄ aukotuksen ja ulkotilojen sijoitus-
mahdollisuudet, yhteydet moduulirakennuksen liikennejärjestelmään, yhteydet yhteistiloihin 
ja yhteisiin ulkotiloihin, sekä optimaalisimman talotekniikan sijoittumisen.
Lisäksi viereiset moduulit voivat tarjota laajenemisen ja supistumisen mahdollisuuksia.

ASUKAS
Elämäntilanne
Valinnanvapaus
Joustavuus

MUODOSTUVA ASUNTO
MODUULIN KOKO JA SIJAINTI MODUULIRAKENTEESSA MÄÄRITTÄVÄT ASUNNON 
MUODOSTUMISTA. Seuraavat seikat vaikuttavat asunnon toimintaan, joustavuuteen 
ja elämyksellisyyteen: Luonnonvalo, näkymät, tuuletus asunnon ulkotilojen 
mahdollisuudet,sisäänkäynnin sijoittuminen, märkätilojen ja keittiön sijoittuminen, yksityiset 
ja julkiset tilat, laajenemisen ja supistumisen mahdollisuudet vaaka- ja pystysuuntaan, 
kalustettavuus.
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AUKOTUS JA 
ULKOTILAT

MALLIN ASUKASLÄHTÖISYYDEN 
JA JOUSTAVUUDEN 

LÄHTÖKOHDAT

MALLIN 
RAJAUTUMINEN

TEKNISTEN 
TILOJEN SIJAINTI

? ?

AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

??

MODUULIEN 
YHDISTELY

VAAKASUUNNASSA

?

?

MODUULIEN 
YHDISTELY

PYSTYSUUNNASSA

AVAUTUMINEN 
KAHDELTA SIVULTA

AVAUTUMINEN 
YHDELTÄ SIVULTA

AVAUTUMINEN 
KOLMELTA SIVULTA
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MODUULITUTKIELMIEN SYMBOLIT

Symbolit kuvaavat tutkielmissa muodostuvien  moduulirakenteisten 
asuinkerrostalojen mallien lähtökohtia. Jyrki Tarpion kuvaamat seitsemän 
tilallista logiikkaa ovat esikuvina osalle symboleiden kuvaamista malleista. 
Lisäksi asuntoratkaisujen joustavuus käsitellään kahdessa osassa Tarpion 
mukaan muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lähtökohdista. 
(Tarpio 6.11.2012: Joustavan asunnon tilalliset logiikat, luento TTY) 

MALLIN RAJAUTUMINEN
Symbolit kuvaavat mallin suljettujen sivujen määrää. Symboli antaa viitteitä 
siitä, millaiseen ympäristöön malli voi soveltua.

MALLIN ASUKASLÄHTÖISYYDEN JA JOUSTAVUUDEN 
LÄHTÖKOHDAT
Moduulien yhdistely vaaka- ja/tai pystysuunnassa-symboli kuvaa 
mahdollisuuksia asuntojen muodostamiseen kahdesta tai useammasta 
moduulista, joko vaaka- tai pystysuunnassa. Symbolin mukaisilla 
moduulirakennusmalleilla on yhtymäkohtia Tarpion luennollaan esittelemään 
kytköhuonelogiikkaan. Logiikan periaatteena ovat asuinrakennukseen 
toteutettavat huoneet, jotka ovat liitettävissä useaan asuntoon. Asuntojen 
kokoa voidaan muuttaa kytköhuoneita lisäämällä tai luovuttamalla niitä. 
(Tarpio 6.11.2012) Asuntojen laajentumisen ja supistumisen mahdollisuudet 
tulee huomioida talotekniikan sijoittamisessa. 

Päätila-aputila-symboli kuvaa periaatetta, joka perustuu vyöhykeajattelulle. 
Tämä voi tapahtua yksittäisen moduulin tai moduuliyhdistelmän muodostamissa 
asunnoissa. Yhdistelmissä asunto muodostuu pää- ja apumoduulista. Aputilaan 
sijoittuvat märkätilat, sekä mahdollisesti muita pienempiä tiloja kuten keittiö, 
alkovi, säilytystiloja tai eteinen. Näin apumoduulin kiinnittyvä päämoduuli 
voi olla yhtenäistä, avointa tilaa, jota on helppo muunnella. Yhden moduulin 
muodostamassa asunnossa voidaan puhua pää- ja aputiloista. Tällöin 
aputilojen sijoittuminen omalle vyöhykkeelleen mahdollistaa vapaan tilan 
määrän maksimoinnin.

Teknisten tilojen sijainti-symboli havainnollistaa suunnitelmia, joissa 
märkätilat ja tekniset tilat on sijoitettu mallissa siten, että niiden sijoitus sallii 
asunnon muutokset ilman että märkätiloja tarvitsee muuttaa.

Aukotus ja ulkotilat-symboli kuvaa mahdollisuutta mallissa joustavaan 
julkisivujärjestelmään, joka tukee asuntojen asukaslähtöisyyttä ja 
muunneltavuutta. Tutkielman mallissa tuleva asukas voisi esimerkiksi valita 
itse parvekkeen sijoituspaikan muutamasta vaihtoehdosta tai sijoittaa 
erkkerin haluamaansa kohtaan.
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TASAKOKOISET 
HUONEET

TILAA JAKAVA 
ELEMENTTI

+

ASUNTOJEN KESKEN 
JAETTAVA TILA
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ASUNNON 
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TILOJEN 
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TASOJEN
RAJAAMINEN

ASUNNON 
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ASUNTOJEN 
YHDISTELMÄT
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ASUNNON MONIKÄYTTÖISYYS
Tasajakoiset huoneet-symbolin malleissa asunto muodostuu huonesarjasta. 
Symbolin mukaiset mallit perustuvat Jyrki Tarpion halli-ja huoneet-logiikkaan 
sekä monireitti-logiikkaan. Monireittilogiikan mukaisen asunnon huoneisiin 
johtaa kaksi tai useampia ovia. Halli-ja huoneet-logiikassa asunnon sisäinen 
liikenne keskitetään halliin, jonka ympärille huoneet sijoittuvat. Molempien 
logiikoiden kannalta huoneiden riittävä mitoitus on tärkeää, jotta erilaiset 
käyttötarkoitukset ovat mahdollisia. (Tarpio 6.11.2012).

Avoin tila/ suurhuone-symboli kuvaa tilannetta, jossa moduuli muodostaa 
suuren, yhtenäisen tilan, suurhuoneen, jota voidaan käyttää monella eri 
tapaa. Periaate seuraa Tarpion kuvaamaa avotilalogiikkaa. Tilan rajaus 
tapahtuu pääasiassa kalusteilla, jolloin sen muunneltavuus on helppoa. 
(Tarpio 6.11.2012) Jotta avotilalogiikka voi toteutua helposti muunneltavana 
yhtenäisenä tilana, on asunnon kiinteiden toimintojen, kylpyhuoneiden 
ja keittiön sijoituttava joko suurtilan sisältävän moduulin sisään omaksi 
vyöhykkeekseen tai kokonaan eri moduuliin.

Tilaa jakava elementti-symbolin asunnon keskelle sijoittuva kiinteä elementti, 
keittiö tai märkätila jakaa asunnon erilaisiin osiin. Rajaavia seiniä ei 
välttämättä tarvita vaan tilojen erilaiset luonteet ja toiminnat muodostuvat 
kalusteiden avulla.  

Asuntojen kesken jaettava tila -symbolin tutkielmassa muodostuvassa mallissa 
osoitetaan asukkaiden kesken jaettavia tiloja. Tutkielmissa tarkastellaan 
kerroskohtaisia yhteistiloja sekä kahden tai useamman asunnon kesken 
jaettavia tiloja. Lisäksi mallien asunnoissa esimerkiksi perheasunto voi 
muuntua yhteisasumiseen soveltuvaksi variaatioksi.

ASUNNON MUUNNELTAVUUS
Huoneiden rajaaminen-symboli havainnollistaa ratkaisua, jossa asunto 
voidaan jakaa eri tavoin huoneiksi tarpeen mukaan. 

Kerrosten rajaaminen-symbolin malleissa moduulin huonekorkeus on 
3000mm tai enemmän, jolloin asuntoon voi muodostua parvi tai lisäkerros. 
Parven mahdollisuudet korostuvat etenkin pienemmissä asunnoissa, mutta 
lajentavat myös suurempien asuntojen käyttömahdollisuuksia.

Tekniset muutokset-symboli havainnollistaa mahdollisuutta asunnon 
kiinteimpien tilojen, saniteettitilojen ja keittiön siirtämiseksi tai laajentamiseksi 
tarpeen mukaan. Esimerkiksi kylpyhuoneen vierelle sijoittuva vaatehuone 
voidaan muuntaa saunaksi. 

Asuntojen yhdistelmät -symboli   kuvaa tilannetta, jossa malliin jo muodostuneita 
asuntoja voidaan kytkeä muihin asuntoihin oviaukkoja lisäämällä. 
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A.
MODUULI = HUONE

A-ryhmän moduulit muodostavat tutkielmissa suuria huoneita. Asunnot 
ovat näiden huonemoduulien yhdistelmiä. Mallit pohjautuvat Tarpion 
luennollaan esittämien monireitti- ja halli ja huoneet  -logiikkojen ajatukselle 
huonesarjoista, joissa huoneiden suuri koko ja asunnon eri kulkureitit 
mahdollistavat huoneiden joustavan käytön. Lisäksi malleissa on viitteitä 
kytköhuonelogiikkaan. (Tarpio 6.11.2012, luento TTY)

Eräs lähtökohta huonemoduulien tarkastelulle on myös suurmoduulin 
mittamaailman tutkiminen. Kuinka pieni voi moduuli olla? Mitä pienemmistä 
yksittäisistä moduuleista asunto koostuu, sitä enemmän rakennepaksuudet 
syövät huoneistoalasta.

Huonemoduulien mahdollisuuksia havainnollistetaan kahdella mallilla. 
Huonemoduuleista voidaan muodostaa monenlaisia asuntoja. Asuntojen 
joustavuuteen vaikuttaa ratkaisevasti talotekniikan sijoittuminen. Osa 
huonemoduuleista toimii keittiön ja märkätilojen sijoituspaikkana, ja muut 
ovat vapaata tilaa.

Huonemoduulitutkielmien mallit osoittavat, että huonemoduulit 
mahdollistavat useita erilaisia asuntovariaatioita. Variaatioiden 
mahdollisuudet riippuvat moduulien sijoittumisesta toisiinsa nähden. 
Huonemoduulit ovat helposti kuljetettavia, sillä ne ovat kooltaan pieniä. 
Huonemoduuli voi täydentää ryhmiä B ja C. Se voi toimia esimerkiksi 
suuremman moduuliasunnon pienenä sivuasuntona, työhuoneena tai 
laajenemistilana.
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TEKNISET 
MUUTOKSET

??

MODUULIEN 
YHDISTELY

TASAKOKOISET 
HUONEET

RUUTUPAPERITALO

Tutkielma perustuu sisämitoiltaan 4000 
mm x 4000 mm x 3700 mm kokoiseen 
moduuliin. Tarkoituksena on tutkia 
saman kokoisen pienen huonemoduulin 
käyttömahdollisuuksia. Moduulin 
muodostamaa 16m2 suurhuonetta 

voidaan käyttää monella tapaa riippuen 
sen sijainnista mallissa. Osa moduuleista 
on korvattu terasseilla, jonka ympärille 
asuntojen tilat ryhmittyvät. Mallin 
muotokieli on monoliittimainen, mutta 
terassien pilkkominen massasta 

keventää ilmettä. Mallissa märkätilat 
ja keittiö sijoittuvat sisäkehälle 
porrashuoneen yhteyteen, sekä 
ulommalle kehälle kahden moduulirivin 
keskelle. Huonekorkeus mahdollistaa 
parvien sijoittamisen, joita voidaan 
käyttää nukkumis- tai säilytystilana.

A.

Tutkielma huonemoduul in yhdistelmistä

AVATUMIEN JOKA 
SIVULTA

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

JOUSTAVAT 
ASUNNOT

1

1

1

MODUULIN SISÄMITAT MALLISSA
(leveys x pituus x korkeus) 
1)  4000 x 4000 x 3700 16m 2
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POHJAPIIRROS JA
LEIKKAUSKAAVIO 1 :200
Mahdolliset parvikerrokset esitetty 
sivulla. Parvi voi toimia nukkumis- tai 
säilytystilana.
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??

MODUULIEN 
YHDISTELY

Tutkielma perustuu Jyrki Tarpion 
esittämään kytköhuonelogiikkaan. 
Mallissa  vierekkäisten moduulien 
muodostamat  huoneet kytkeytyvät 
asunnoksi. Kahdesta erikorkuisesta 
moduulista korkeampaan voidaan 
sijoittaa toinen parvimainen kerros. 
Mallissa moduulit sijoittuvat 
sivukäytävän varrelle. Portaat seuraavat 
pitkää julksivua. Sivukäytävään kiinnittyy 
myös ulokemaisia varastitiloja, jotka 
rytmittävät käytävän ilmettä.

Muodostuvat asunnot ovat pieniä mutta 
monipuolisia. Ne ovat kooltaan yksiöitä, 
kaksioita tai kolmioita. Asuntojen 
terassit syntyvät poistamalla moduuleja 
rakenteesta. Märkätilat on keskitetty 
sivukäytävän puoleisille seinille. 
Asuntojen väliin voi sijoittaa myös 
asukkaiden kesken jaettavia tiloja.

A.

HUONEITA RIVISSÄ
Tutkielma kapean huonemoduul in asuntoyhdistelmistä

AVAUTUMINEN 
KAHDELTA SIVULTA

AVOIN TILA/
SUURTILA

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

JOUSTAVAT 
ASUNNOT

TEKNISTEN 
TILOJEN SIJAINTI

? ?

KERROSTEN 
RAJAAMINEN

MODUULIEN SISÄMITAT MALLISSA
(leveys x pituus x korkeus)
1)  3100 x 5800 x 6000 18.5m 2

2) 3100 x 5800 x 2700 18.5m 2

LEIKKAUSKAAVIOT 1 :200

1

1

2

2

2
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POHJAPIIRROS 1 :200
Mahdolliset parkerrokset esitetty sivulla.

Kahden erikorkuisen moduulin yhdistelmät 
antavat paljon vaihtoehtoja asuntojen 
tilallisuuteen. Korkea tila lisää asunnon 
muunneltavuuden mahdollisuuksia. 

PIENI SIVUASUNTO/ 
TYÖTILA



38



39

B
MODUULI = ASUNTO
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B.
MODUULI = ASUNTO

B-ryhmässä asunnot muodostuvat yleensä yhdestä moduulista. Ryhmä 
perustuu selkeimmin alkuosassa mainittuihin moduuliharjoitelmiin. 

Maantiekuljetuksen mittarajoitukset korostuvat etenkin suurempien 
asuntojen kohdalla, jolloin asuntomoduuli alkaa muodostua putkimaiseksi 
7000 mm leveysrajoituksen vuoksi. Suurempia asuntoja voikin muodostaa 
malleissa myös pienempien asuntomoduulien yhdistelminä. Ryhmä voidaan 
jakaa kahteen osaan: yhteen tai useampaan moduulikokoon perustuviin 
malleihin.

Monissa mallien asunnoissa pyritään vapaan tilan määrän maksimointiin. 
Asunnon välttämättömien toimintojen sijoittaminen samalle vyöhykkeelle 
voi parhaimmillaan lisätä asunnon joustavuutta. Asunnon vapaan tilan määrä 
voidaan maksimoida, kun kylpyhuone, eteinen, keittiö sekä mahdollisesti 
makuuhuone sijoittuvat omalle vyöhykkeelleen. Näin jäljelle jäävä tila 
on seinistä ja talotekniikasta vapaa ja muunneltavissa tarpeen mukaan. 
Vyöhykkeisyys voi yksinkertaistaa myös asuntojen yhdistelemistä.
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TEKNISTEN 
TILOJEN SIJAINTI

? ?

AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

YHTEISÖLLINEN KESKIKÄYTÄVÄTALO

B.

Tutkielman asuntolahenkinen malli 
rakentuu yhdestä moduulikoosta. 
Moduulit sijoittuvat keskiosan ympärille, 
jossa on porrashuone sekä yhteis-ja 
varastotiloja. Asunnot voivat toimia 
suurina yksiöinä, tilavina kaksioina 
tai pieninä kolmioina. Kerroksessa 
sijaitsevat jaettavat tilat, kuten oleskelu-
ja työtila lisäävät pienten asuntojen  
joustavuuden mahdollisuuksia; 
kaikkien toimintojen ei tarvitse mahtua 
varsinaisen asunnon sisään. Märkätilan 

ja keittiön sijoittaminen vaikuttaa 
pienenkin asunnon monikäyttöisyyteen. 
Parvekkeet ja erkkerit elävöittävät 
sisätiloja ja julkisivuja.

Tutkielma yhden moduul ikoon asuntovariaat ioista

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

JOUSTAVAT
ASUNNOT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  6700mm x 8700mm x 2700mm 56,5m 2

+

ASUNTOJEN KESKEN 
JAETTAVA TILA

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN
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POHJAPIIRROS 1 :200 JA ASUNTOKAAVIOT
Alkututkielmien perustivat pohjaratkaisujen keittiön sijainti vaihtelee (vihreä katkoviiva). 
Vaatehuoneen paikalle voidaan sijoittaa sauna asunnoissa, jossa märkätila sijoittuu 
porrashuoneen vastaiselle seinälle. Keskelle sijoittuva märkätila ja keittiö mahdollistavat 
asunnon rajaamisen kahtia kahdeksi erilliseksi huoneeksi.

27
56

9
21830

tayttöpaloja

Vaihtoehdot 1:50
M koko kaavio teknisestä vyöhykkeestä

JAETTAVA
TYÖ- JA 
HARRASTETILA
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B.

LOFT-TALO

Tutkielma perustuu kuljetuksen 
asettamiin äärimittoihin, leveysmittaan 
7000 mm sekä korkeusmittaan  
5000 mm. Tässä tutkielmassa 
tutkitaan mahdollisuutta, jossa 
moduuli kuljetetaan kyljellään 
jolloin maksimikorkeus  muuttuu 
maksimileveydeksi. Näin ollen moduulin 
korkeus voi olla maksimissaan 7000 
mm. Maksimimitoilla yksittäisen 
moduulin sisälle mahtuu kaksi täyttä 
kerrosta sekä yksi parvikerros. Malli 

muodostuu näistä yksittäisistä korkeista 
asunnon kehikoista. Sivukäytävä 
sijoittuu moduulijärjestelmän osaksi 
moduulin pohjan tasalle. Näin syntyvään 
sisääntulokerrokseen sijoittuu 
kylpyhuone. Muuten asunto on vapaata 
tilaa ja rajattavissa niin vaaka-kuin 
pystysuunnassa. Käytännössä moduulin 
mittoihin mahtuu kaksi täyttä kerrosta, 
sekä parvikerros. Näistä ylin kokonainen 
kerros sekä parvikerros avautuvat 
kahteen suuntaan sivukäytävän yli.

Tutkielma korkeasta moduul ista -  kolmen tason asunto

MUUNNELTAVAT 
ASUNNOT

TEKNISTEN 
TILOJEN SIJAINTI

? ?

AVAUTUMINEN 
YHDELTÄ SIVULTA

AVOIN TILA/
SUURHUONE

KERROSTEN 
RAJAAMINEN

MODUULIN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
4726 x 8300 x 6400 m 2

?

?

AUKOTUS JA 
ULKOTILAT
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LOFT-ASUNNON POHJAPIIRROS-VARIAATIOITA JA 
LEIKKAUSKAAVIOT 1 :200
Moduuli voidaan jakaa kahdeksi erilliseksi kerrokseksi tai kahdeksi  kerrokseksi ja parveksi. 
Sivukäytävän tasolle voidaan sijoittaa pienasunto. Parvekevyöhyke voi muuntua  asukkaiden 
toiveiden mukaan.

92
08

32m240m2

B) Loft
Tutkielmassa suurmoduulin leveys on viisi metriä,
mikä on kuljetuskorkeuden äärimitta. Moduulia
kääntämällä saadaan leveyden äärimitta,
seitsemän metriä, moduulin korkeuden äärimitaksi.
Näin tarkasteltuna yksittäisen suurmoduulin sisälle
on mahdollista luoda myös kaksikerroksisia
asuntoja, sekä kaksikerroksisia asuntoja
parvikerroksella.

70
00

5000

54m2

92
08
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B) Loft
Tutkielmassa suurmoduulin leveys on viisi metriä,
mikä on kuljetuskorkeuden äärimitta. Moduulia
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seitsemän metriä, moduulin korkeuden äärimitaksi.
Näin tarkasteltuna yksittäisen suurmoduulin sisälle
on mahdollista luoda myös kaksikerroksisia
asuntoja, sekä kaksikerroksisia asuntoja
parvikerroksella.
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mikä on kuljetuskorkeuden äärimitta. Moduulia
kääntämällä saadaan leveyden äärimitta,
seitsemän metriä, moduulin korkeuden äärimitaksi.
Näin tarkasteltuna yksittäisen suurmoduulin sisälle
on mahdollista luoda myös kaksikerroksisia
asuntoja, sekä kaksikerroksisia asuntoja
parvikerroksella.
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Tutkielmassa suurmoduulin leveys on viisi metriä,
mikä on kuljetuskorkeuden äärimitta. Moduulia
kääntämällä saadaan leveyden äärimitta,
seitsemän metriä, moduulin korkeuden äärimitaksi.
Näin tarkasteltuna yksittäisen suurmoduulin sisälle
on mahdollista luoda myös kaksikerroksisia
asuntoja, sekä kaksikerroksisia asuntoja
parvikerroksella.
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mikä on kuljetuskorkeuden äärimitta. Moduulia
kääntämällä saadaan leveyden äärimitta,
seitsemän metriä, moduulin korkeuden äärimitaksi.
Näin tarkasteltuna yksittäisen suurmoduulin sisälle
on mahdollista luoda myös kaksikerroksisia
asuntoja, sekä kaksikerroksisia asuntoja
parvikerroksella.
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mikä on kuljetuskorkeuden äärimitta. Moduulia
kääntämällä saadaan leveyden äärimitta,
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AVATUMIEN JOKA 
SIVULTA

??

MODUULIEN 
YHDISTELY

AVOIN TILA/
SUURTILA

B.

TERTTUTALO

Malli muodostuu yhdestä moduulista, 
joka on huonealaltaan 25m2. 
Periaatteessa jokainen rakennuksen 
moduuli voi toimiaitsenäisesti pienenä 
yksiönä. Rakennusmallissa asunnot 
ovat kuitenkin pääasiassa moduulien 
yhdistelmiä. Porrashuone on väljä ja 
sinne voi sijoittua myös varastotilaa. 
Talotekniikka keskittyy porrashuoneen 
yhteyteen. Ulkotilat polveilevat 
rakennuksen muodon mukana.

Kun moduulien erilaisia yhdistämis-
tapoja tutkii, tulee samalla 
kyseenalaistaneeksi  totuttuja 
asunnon malleja. Esimeriksi 
suuremmassa asunnossa kaksi 
sisäänkäyntiä lisäävät joustavuutta 
sekä tilojen monikäyttöisyyttä.  Arki- 
ja vieraseteinen ovat toimiva lisä 
asuntoon, esimerkiksi perheasunnoissa 
kodinhoitohuone arkieteisen yhteydessä 
on toimiva ratkaisu.  

Tutkielma yhden moduul in yhdistelmistä

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

MUUNNELTAVAT 
ASUNNOT

MODUULIN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus) 
5400mm x 4600mm x 2700mm 25m 2
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siitä missä on kakasi leikkausviivaa

POHJAPIIRROS 1 :200

ASUKKAIDEN 
SAUNATILA JA PIENI 
TUPA

TYÖ-/JUHLATILA
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VIIDEN MODUULIN ASUNTO
POHJAVARIAATIO 1 :100
Viiden moduulin perheasuntoon on kaksi sisäänkäyntiä.  
Pääsisäänkäynti johtaa suoraan asunnon julkisimpaan osaan, 
vapaaseen tilaan, johon voi sijoittua esimerkiksi oleskelu- ja 
ruokailutila. Vaihtoehtoisesti myös työtila voi sijoittua suoraan 
sisäänkäynnin yhteyteen. Tällöin asunnon luonne  muuttuu. Toinen 
sisäänkäynti on suoraan kodunhoitohuoneeseen ja keittiöön  

Asunnon vapaat tilat ja kiinteät 
toiminnot sekä julkiset ja yksityiset 
vyöhykkeet.



49

POHJAPIIRROS 1 :200 
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KOLMEN MODUULIN KESKIKÄYTÄVÄTALO

Yksinkertainen moduulirakennusmalli 
koostuu  kolmesta pinta-alaltaan 
erikokoisesta moduulista, joiden väliin 
jää keskikäytävä. Asuntolahenkisen 
mallin keskikäytävä saa luonnonvaloa 
mallin molemmista päistä. Asunnot ovat 
pieniä yksiöitä, yksiöitä tupakeittiöllä tai 
kaksioita. Märkätilat ovat samanlaisia, 
mutta keittiön koko ja sijainti vaihtelee 
erilaisissa asunnoissa. Suurin 
moduulikoko voi toimia myös asuntona 
pienperheelle. 

Yhteistila sijoittuu hissin yhteyteen, 
jolloin sinne on helppo kulkea. Eri 
kerroksissa voi sijaita eri toimintoja 
tarjoavia asukkaiden kesken jaettavia 
tiloja. Ylimpään kerrokseen voi sijoittua 
myös kaksikerroksisia asuntoja (ei 
esitetty piirroksissa).

B.

Tutkielma yksinkertaisesta moduul irakennuksesta

AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

TEKNISET 
MUUTOKSET

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

MUUNNELTAVAT 
ASUNNOT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  6400mm x 8700mm x 2700mm 56,5m 2

2) 6400mm x 5700mm x 2700mm 33m 2

3) 6400mm x 4350mm x 2700mm 23,5m 2

+

ASUNTOJEN KESKEN 
JAETTAVA TILA
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POHJAPIIRROS 1 :200

ASUKKAIDEN KESKEN 
JAETTAVA JUHLATILA

JAETTAVAT 
TOIMINNOT VOIVAT 
VAIHDELLA ERI 
KERROKSISSA 
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PIKKU TORNIT

B.

Tutkielma koostuu kolmesta eri 
moduulikoosta. Pienin moduuli on 
leveydeltään puolet isoimman moduulin 
koosta. Moduulit muodostavat kapeita 
torneja, jotka yhdistyvät mallissa 
käytävillä. Moduulit muodostavat 
pieniä asuntoja, yksiöitä, kaksioita, sekä 
pieniä kolmioita. Tätä isommat asunnot 
ovat useamman moduulin vaaka- tai 
pystysuuntaisia yhdistelmiä. 

Suurimman moduulikoon mitoitus sallii 
monenlaisia pohjavaariaoita. Märkätilan 
sijoittuiminen määrittää vaariaatioiden 
mahdollisuuksia. 

Kahdesta suurimmasta moduulikoosta 
muodostuva asunto jakutuu moduulien 
mukaan selkeästi julkiseen ja yksityiseen 
puoleen. Keskelle sijoittuva märkätila 
jakaa asunnon erilaisiin osiin.

Tutkielma kolmen koon moduul isarjasta

AVATUMIEN JOKA 
SIVULTA

??

MODUULIEN 
YHDISTELY

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

TILAA JAKAVA 
ELEMENTTI

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

MUUNNELTAVAT 
ASUNNOT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  6700mm x 8700mm x 2700mm 56,5m 2

2) 6700mm x 5700mm x 2700 mm  38,5m 2

3) 6700mm x 4350mm x 2700mm  29,5m 2
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1 .KRS 2.KRS 3.KRS

27
56
9

21830

tayttöpaloja

Vaihtoehdot 1:50
M koko kaavio teknisestä vyöhykkeestä
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Vaihtoehdot 1:50
M koko kaavio teknisestä vyöhykkeestä
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tayttöpaloja

Vaihtoehdot 1:50
M koko kaavio teknisestä vyöhykkeestä

KOLMIKERROKSINEN 
ASUNTOVARIAATIO

KAHDESTA 
SUURIMMASTA 
MODUULISTA 
MUODOSTUVA 
ASUNTO

POHJAPIIRROSVARIAATIOITA
1:400
Asunnot voivat muodostua yhteen 
tai useampaan moduuliin vaaka- ja 
pystysuunnassa. Esimerkki näyttää 
asunnon kolmen moduulin yhdistelmästä 
pystysuunnassa. Ensimmäiseen kerrokseen  
voi sijoittua toimisto-tai työtilaa. Varsinaiset 
asuntokerrokset ovat toinen ja kolmas 
kerros. Asunnon muodostava ylin moduuli on 
pienempi, ja sen eteen muodostuu terassi.
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AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

??

MODUULIEN 
YHDISTELY

VAAKASUUNNASSA

B.

MODUULIRYPÄS

Tutkielma koostuu neljästä erikokoisesta 
moduulista. Pistetalo muodostuu  
tehokkaan porrashuoneen ympärille. 
Jokainen moduuleista voi toimia 
itsenäisenä asuntona, joko yksiönä, 
kaksiona tai pienenä kolmiona moduulin 
koosta riippuen. Märkätilat ovat kaikki 
samankokoisia komponentteja ja ne 
kytkeytyvät porrashuoneeseen. 
Suuremmat asunnot muodostuvat 
yhdistelemällä moduuleja. Moduulit ja 
niissä olevat märkätilat on sijoitettu 

siten,  että vierekkäisillä moduuleilla on 
riittävästi yhteistä avointa seinäpinta-
alaa; näin moduuleja om mahdollista 
yhdistää myös suuremmiksi asunnoiksi. 
Suuremmat asunnot voivat olla niin 
perhe- kuin ryhmäsauntoja asukkaiden 
kesken jaettavine tiloineen. 

Tutkielma moduul ien yhdistelmistä suuremmiksi  asunnoiksi

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

MUUNNELTAVAT 
ASUNNOT

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

ASUNTOJEN 
YHDISTELMÄT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  6200 x 6600 x 2700mm 42,5m 2

2) 4800 x 8700 x 2700mm 43,5m 2

3) 5200 x 7400 x 2700mm 39m 2 

4) 6200 x 6300 x 2700mm 40m 2

5) 6300 x 7300 x 2700mm 47,5m 2

6) 6200 x 9900 x 2700mm 62,5m 2

7) 6200 x 7700 x 2700mm 49m 2

1

6

2 3

4

5
7
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C
MODUULIYHDISTELMÄ = ASUNTO
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C.
MODUULIYHDISTELMÄ = ASUNTO

Ryhmä C koostuu tutkielmista, joissa osa asunnoista koostuu apu- ja 
päämoduuleista. Pienemmät moduulikoot, apumoduulit, täydentävät 
päämoduuleja, jolloin maantiekuljetuksen mukaiset mittarajoitukset eivät 
vaikuta suurempien asuntojen muodostamiseen. 

Päämoduuli voi olla vapaata, helposti muunneltavaa tilaa, kun asunnon 
välttämättömät toiminnot sijoitetaan apumoduulin. Apumoduuliin sijoitetaan 
asunnolle välttämättömät toiminnot, kuten keittiö, kylpyhuone sekä eteinen. 
Myös suurempiin päämoduuleihin voidaan sijoittaa esimerkiksi kylpyhuone 
tai keittiö, jos asuntoratkaisu sitä vaatii. Apumoduuli helpottaa etenkin 
lamellitalojen suunnittelua. Pienempikokoisen apumoduulin avulla hissi tai 
porras voidaan upottaa osaksi moduulirakennetta. Näin porrashuoneesta 
saadaan tehokkaampi.

Tutkielmissa erilaiset asuntojen keskitilaratkaisut osoittautuivat 
monikäyttöisiksi. Esimerkiksi asunnon keskelle sijoittuvat keittiö ja saniteettitilat 
voivat toimia ryhmäasumisen ratkaisuissa jaettavina toimintoina. Jaettava 
tila voi toimia myös oleskelu- tai työtilana. Perheasunnossa keskivyöhyke voi 
jakaa asunnon kahtia julkiseen ja yksityiseen puoleen. Yksityiselle puolelle 
voidaan sijoittaa rauhallisemmat tilat, kuten makuuhuoneet, ja julkiselle 
puolelle esimerkiksi olohuone ja ruokailutila. 
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C. ??

MODUULIEN 
YHDISTELY

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

MUUNNELTAVAT 
ASUNNOT

KOLMEN MODUULIN TALO

Kolmen moduulin talo rakentuu kahdesta 
erikokoisesta moduulista. Isompi 
moduuli on muodoltaan putkimainen ja 
molemmista päistään auki. Pienempi 
apumoduuli on huoneen kokoinen ja 
liittää porrashuoneen osaksi kahta 
suurampaa moduulia. Kapea malli voi 
sijoittua täydentäväksi rakenteeksi 
kapealla tontille olemassaolevaan 
kaupunkirakenteeseen. Asuntoihin on 
sisäänpääsy joka kerroksesta. Tämä 
mahdollistaa esteettömän kulun. 

Parvekevyöhyke voidaan jakaa erilaisten 
asuntomuodostelmien mukaan. 
Talotekniikka sijoittuu mallin pitkille 
sivuille. Erilaiset moduulit voivat toimia 
kaikki myös pieninä asuntoina. Tällöin 
apumoduuli voi toimia joko vierekkäsiten 
asuntojen kesken jaettavana tilana tai 
toisen asunnon lisähuoneena.

Tutkielma asunnoista putkessa

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)

1)  4000 x 12600 x 2700 50,5m 2

2) 2700 x 4600 x 2700 12,5m 2

AVOIN TILA/
SUURHUONE

KERROSTEN 
RAJAAMINEN

LEIKKAUSKAAVIO 1 :400

AVAUTUMINEN 
KAHDELTA SIVULTA

1 2
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POHJAPIIRROSVARIAATIOITA 1 :200

LEIKKAUSKAAVIO 1 :400
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??

MODUULIEN 
YHDISTELY

C.

TERASSIEN TALO

Rakennusmalli perustuu lähtökohdiltaan 
Jyrki Tarpion Hallit ja huoneet logiikkaan. 
Kahdelta sivultaan suljettu malli 
rakentuu  kahdesta päämoduulista, 
sekä yhdestä apumoduulista. 
Apumoduulit sijoittuvat mallin päihin. 
Terassi muodostuu, kun pidempi 
ja lyhyempi päämoduuli asetetaan 
vierekkäin.   Sisäänvedetyt terassit ovat 
suojaisia ja asunnot voivat avautua 
useampaan suuntaan. Terassit voivat 
sijaita eri kohdilla eri kerroksissa, jolloin 

julkisivujen ilme on vaihtelevampi. 
Mallia voi muuntaa lyhyemmäksi ja 
pidemmäksi poistamalla tai lisäämällä 
moduuleja. Osa moduuleista voi toimia 
asukkaiden kesken jaettavina tiloina, 
kuten työ-tai harrastetilana (ei esitetty 
piirroksessa). Koska malli toimii lyhyet 
sivut suljettuina, on sen sijoittaminen   
tiivisti rakennettuunkin ympäristöön 
mahdollista.

Tutkielma moduulei l la muodostettavista ulkoti lo ista

AVAUTUMINEN 
KAHDELTA SIVULTA

TASAKOKOISET 
HUONEET

ASUNTOJEN 
YHDISTELMÄT

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

JOUSTAVAT 
ASUNNOT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  3300mm X 8274mm X 2700mm 27m 2

2) 4000mm X 3800mm X 2700mm 15,5m 2

3) 4000mm X 5800mm X 2700mm 24m 2+
+
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POHJAPIIRROS 1 :200
Päätyjen suurimmissa asunnoissa liikenne keskittyy halliin. 
Moduuleista voidaan muodostaa myös kimppakämppä-variaatioita.
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TASAKOKOISET 
HUONEET

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

?

?
?

APUTILA -
PÄÄTILA

AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

C.

KOLMEN MODUULIN ASUNTO
Tutkielma monikäyttöisestö moduul iyhdistelmästä

Tutkielmassa on kaksi erilaista moduulia, 
pää- ja apumoduuli. Mallin asunnot 
muodostuvat kahdesta päämoduulista 
sekä niiden keskelle sijoittuvasta 
apumoduulista.
Keskelle sijoittuva apumoduuli, johon 
sijoittuvat eteis- keittiö- ja märkätilat, 
jakaa asunnon kahtia. Näin asunto 
voi toimia niin perheasuntona kuin 
yhteisasuntona.   Päämoduuli voidaan 
jakaa kahtia erillisiksi huoneiksi tai 
säilyttää vapaana tilana. Mallissa 

moduuleja on tutkittu sekä 2700 mm 
että 3700 mm huonekorkeudella. 
Parvi vapauttaa asunnon perustason 
tiloja esimerkiksi sängyn tai 
säilytyksen vaatimalta tilalta. Tämä 
lisää muodostuvien asuntojen 
mahdollisuuksia. Erkkerit elävoittävät 
sekä sisätiloja että mallin ulkoista 
ilmettä. Sisäänvedetyt parvekkeet 
sijoittuvat porrashuoneen päihin.

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)

1)  4600mm X 7000mm X 2700/3000mm 32m 2

2) 4000mm X 7000mm X 2700/3000mm 28m 2

+
+

1

1

1

2

2

?

?

AUKOTUS JA 
ULKOTILAT

JOUSTAVAT
ASUNNOT

1
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1

1

2

POHJAPIIRROSVARIAATIOITA 
1 :200
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POHJAVARIAATIO 1 :100
Perheasunnon pohjapiirros parvimahdollisuudella. Nukkumistilan 
sijoittuminen parvelle 
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POHJAPIRIROSVARIAATIOITA JA LEIKKAUSKAAVIO 
1 :200
Moduulien korkeus sallii parven.
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AVOIN TILA/
SUURHUONE

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

TEKNISTEN 
TILOJEN SIJAINTI

? ?
C.

VIIDEN MODUULIN LAMELLITALO

Tutkielma kokoaa viidestä erikokoisesta 
moduulista kolmen asunnon 
lamellimallin, joka on yhdeltä 
sivultaan suljettu.   Parvekevyöhyke 
voi suuntautua etelään ja  suojata 
asuntoja ylikuumenemiselta. Suurin 
asunto muodostuu kolmesta 
moduulista; kahdesta apu- ja yhdestä  
päämoduulista. Apumoduuleiihin 
sijottuvat eteis- ja märkätilat. Keittiö 
sijoittuu muodostuvan asunnon keskelle 
vapaan tilan moduuliin.

Pienin moduulikoko on yksiö. 
Sijoittamalla kylpyhuone ja keittiö 
yhdelle seinälle on muodostuvassa 
asunnossa mahdollisimman paljon 
vapaata tilaa, jota voidaan jakaa 
seinäkkeillä. Tehokas eteis-, keittiö- ja 
märkätilojen yhdistelmä jakaa asunnon 
kahteen osaan. Nämä osat voidaan 
jakaa kahtia pienemmiksi huoneiksi tai 
säilyttää yhteisenä tilana. 

ASUNTOPOHJA-
VARIAATIOT

AVAUTUMINEN 
KOLMELTA SIVULTA

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  3400mm x 6800mm x 2700mm 23m 2

2) 6800mm x 7500mm x 2700mm 50,5m 2

3) 3400mm x 5900mm x 2700mm 20m 2

4) 5000mm x 8400mm x 2700mm 42m 2

5) 6700mm x 11200mm x 2700mm 75m 2

Perinteis iä ratkaisuja moduleeil la

+

+

1

1

1

2

3

2

2

4

4

4

3

5

5

5
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POHJAPIIRROSVARIAATIOITA 1 :200
Asunto 1: Märkätilan paikkaa vaihtamalla voidaan muodostaa 
työtila sisäänkäynnin yhteyteen. 

Asuto 2: Kahden päällekkäisen moduulin  vertikaaliyhdistelmä voi 
toimia niin suurempana perheasuntona kuin kimppakämppänä. 
Kaksi moduulia jakavat asunnon selkeästi julkiseen ja yksityiseen 
puoleen. Sisäänkäynti voi sijaita molemmissa kerroksissa.

1

1

2

2
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?

?

AUKOTUS JA 
ULKOTILAT

AVOIN TILA/
SUURHUONE

?

?
?

APUTILA -
PÄÄTILA

AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

C.

VIIDEN MODUULIN PISTETALO

Pistetalomalli koostuu viidestä 
erikokoisesta moduulista, kolmesta 
päämoduulista sekä kahdesta 
apumoduulista. Suuret asunnot 
koostuvat kahdesta päämoduulista sekä 
yhdestä tai usemmasta apumoduulista. 
Päämoodulien keskellä sijaitseva 
apumoduuli jakaa asunnon julkiseen ja 
yksityiseen puoleen. Päämoduulit voivat 
toimia myös yksinään pieninä asuntoina, 
jolloin välissä oleva apumoduuli 
toimii asuntojen yhteisenä eteistilana. 

Eteistilan lisäksi apumoduulin voi 
sijoittua esimerkiksi asuntojen kesken 
jaettava keittiö tai työtila.
Märkätilat on sijoitettu pääasiassa 
porrashuoneen vastaisille 
seinille, paitsi asuntoesimerkissä, 
jossa märkätilapaketti erilaisine 
vaihtoehtoineen sijoittuu ulkoseinälle. 
Näin kaksi sitä reunustavaa pää-
moduulia jäävät vapaaksi tilaksi, 
ja niistä voidaan osoittaa erilaisia 
asuntopohjavariaatioita.

Keskit i lalla joustavuutta asuntoihin

+

ASUNTOJEN KESKEN 
JAETTAVA TILA

ASUNTOPOHJA-
VARIAATIOT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  5900mm x 6300mm x 2700mm 38m 2

2) 4763mm x 6300mm x 2700mm 30m 2

3) 3600mm x 5900mm x 2700mm 21,5m 2

4) 5400mm x 5900mm x 2700mm 31,5m 2

5) 4763mm x 3600mm x 2700mm 17,5m 2

1 12

33

5
44
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POHJAPIIRROS 1 :200

ateljee

toimisto

eteinen ja
yhteis-
keittiö

asunto

asunto

asunto

VILVOITTELUPARVEKE 
KYLPYHUONEEN JA
SAUNAN YHTEYDESSÄ
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TEKNISET 
MUUTOKSET

?

?
?

APUTILA -
PÄÄTILA

C.

YHDEKSÄN MODUULIN KULMATALO

Moduulirakenteinen kulmalamellimalli 
on kahdelta sivulta suljettu. Malli 
muodostuu pää- ja apumoduuleista. 
Päämoduuli on lähtökohtaisesti avointa 
tilaa, mutta suurimmassa asunnossa 
moduuliin voidaan myös sijoittaa 
märkätila. Apumoodulin avulla hissi 
voidaan upottaa osaksi seinälinjaa, jolloin 
porrashuoneesta saadaan tehokas. 
Pienimpien moduulien muodostamissa 
asunnoissa vapaan tilan määrä on 
mahdollisimman suuri. 

Pääosa asuntojen talotekniikkaa 
vaativista tiloista sijoittuu apumoduuliin. 
Rakennusmallin suurimman asunnon 
päämoduuliin voidaan sijoittaa tarpeen 
mukaan myös esimerkiksi märkätila tai 
keittiö. 

AVATUMINEN JOKA 
SIVULTA

AVOIN TILA/
SUURHUONE

HUONEIDEN 
RAJAAMINEN

ASUNTOPOHJA
VARIAATIOT/

JOUSTAVAT 
ASUNNOT

MODUULIEN SISÄMITAT
(leveys x pituus x korkeus)
1)  6300mm x 9600mm x 2700mm 60,5m 2

2) 2300mm x 9600mm x 2700mm 22m 2

3) 4200mm x 6900mm x 2700mm 29m 2

4) 1900mm x 5000mm x 2700mm 9,5m 2

5) 1900mm x 6400mm x 2700mm 12,5m 2

6) 5500mm x 8400mm x 2700mm 46m 2

7) 5500mm x 7600mm x 2700mm 42,5m 2

8) 6400mm x 7200mm x 2700mm 46m 2

9) 2900mm x 7400mm x 2700mm 21m 2

Apumoduul ien avulla suurempia asuntoja

1

1

1

2

2

3

4
3

3

4

45

5

5

6

6

6

7

7
78

9

8

8

2
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POHJAPIIRROS 1 :200
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ASUNTOVARIAATIO 1 :100
Pää- ja apumoduulin yhdistelmä mahdollistaa useita erilaisia asuntovariaatioita.
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2) Variaatiossa makuutilat ovat minimissään, ne 
sijaitsavat alkoveissa. Näin kaksio muuntuu pieneksi 
perheasunnoksi. Mahdolliset rakennuksen muut 
yhteistilat voivat täydentää asunnon toimintoja.  

ASUNTOVARIAATIOITA 1 :200
1) Keittiön sijoittuminen keskelle päämoduulia vapauttaa 
apumoduulista tilaa yhdelle makuhuoneelle.

3) Neljän moduulin muodsotamassa 
asunnossa on kaksi sisäänkäyntiä. 
Asuntoon muodostuu julkinen ja 
yksityinen oleskelutila.
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LOPPUSANAT
Moduulitutkielmissa on tarkasteltu asunnon ja moduulirakenteisen asuinkerrostalon 
yksittäisen kerroksen toimintaa. Tutkielmien rakennusmallit osoittavat erilaisia 
vaihtoehtoja, joilla voidaan muodostaa moduulirakenteinen kerrostalo sekä luoda 
asukaslähtöisempää asuntosuunnittelua ja -tuotantoa. 

Tutkielmat eivät sijoitu tontille. Olisikin mielenkiintoista testata rakennusmalleista 
tehtyjä havaintoja sijoittamalla ne olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Tällöin olisi 
mahdollista syventää moduulirakennuksen tutkimista sekä vahvistaa jo tehtyjä havaintoja. 
Myös asukaslähtöisyyden tavoitteet voisivat konkretisoitua.

Tässä työssä ei pyritty yleispätevän moduulimalliston luomiseen. Tietyt mitat toistuvat 
kuitenkin tutkielmissa. Tämä näkyy etenkin sellaisten moduulien kohdalla, jotka 
muodostavat yksittäisiä asuntoja, yksiöitä, kaksioita tai pieniä kolmioita.  Pienissä 
asunnoissa esimerkiksi esteettömyysvaatimukset yhtenäistävät mittamaailmaa. 
Yleispätevän moduulijärjestelmän moduulien mittojen tulisi seurata niin kuljetuksen 
rajoituksia, porrashuoneiden mittamaailmaa kuin asuntojenkin mitoituksen tarpeita. 
Lisäksi kaupunkiympäristö asettaa lukuisia vaatimuksia moduulien koolle ja ryhmittelylle, 
etenkin jos kyseessä ovat täydennysrakentamisen kohteet. 

Moduulirakennusmalleista yksinkertaisin on sivukäytävätalo, etenkin kun porrashuone 
sijoittuu varsinaisen moduulirakenteen ulkopuolelle. Tutkielmissa mallit vaativat 
useampia moduulikokoja, kun porrashuone sijoittuu osaksi rakennetta ja pyritään 
tehokkaaseen porrashuoneeseen. Tällöin tarvitaan porrashuoneen, portaan ja hissin 
mittoja vastaavia pienempiä moduulikokoja, jotka vastaavat sisäisen liikenteen vaatimia 
mittoja. Mitä tiiviimpään kaupunkiympäristöön moduulirakennus sijoittuu, sitä enemmän 
saatetaan tarvita rakennuspaikan mittoihin varta vasten suunniteltuja moduulikokoja.

  Modulaariseen rakennusjärjestelmään perustuvan asuinkerrostalon suunnitteluprosessissa 
on tärkeää hahmottaa asunto ja asuinkerrostalo moduulirakennejärjestelmän kautta. 
Yhdistämällä asukaslähtöisyyden tavoitteet, moduulirakenteen parhaat puolet sekä 
ennakkoluuloton asuntosuunnittelu, moduulirakenteinen kerrostalo voidaan todella 
nähdä vastauksena  kaupunkiasumisen ja asuntotuotannon kehittämisen haasteisiin.
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