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1 Tiivistelmä

PUUKERROSTALOALUE RAUMAN PAPINPELLOLLE

Diplomityöni aiheena on ideasuunnitelma puukerrostaloalueesta Rauman 
keskustan välittömässä läheisyydessä olevalle Papinpellolle. 

Työn kilpailuvaiheen (2011) fokuksena oli yhtäältä löytää ratkaisuja alueen 
kaavoituksen pohjaksi, ja toisaalta kartoittaa modernin suomalaisen 
puukerrostalon ilmettä. Alueen laajuus on 5,3 ha, johon tavoitteena oli 
korkeintaan nelikerroksisella rakentamisella toteuttaa 19000 k-m2 noin 
400:lle asukkaalle.

Työni jälkimmäinen vaihe sisältää korttelisuunnitelman, joka on laadittu 
aluesuunnitelman pohjalle. Suunnitelman fokus on omakotimaisessa, 
kuitenkin tiiviissä ja yhteisöllisyyteen kannustavassa kerrostaloasumisessa, 
sekä puisten tilaelementtien mahdollisuuksien visioinnissa.    

1.1 Extract

WOODEN MULTI-STOREY HOUSING ON PAPINPELTO, RAUMA

The topic of my work is a proposal plan for an area of wooden multi-storey 
housing on Papinpelto, located close to Rauma city center.

The focus in the competition phase (2011) was to find a solution for the urban 
design in order to construct a master plan for the area, while also coming up 
with a fresh view on how a modern wooden multi-storey housing would look 
like. The aim was to fit 19000 square meters for about 400 residents on the 
5,3 ha plot.

The latter phase of my work consists of a comprehensive design for one block 
chosen from the northernmost corner of the area. The design is laid out based 
on the ideas presented in the competition phase, but carried through with a 
motive to create single-family-house -type housing on a multi-story building. 
The design seeks density, encourages neigbourly interaction and envisions 
possibilities of spatial elements. 
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2. Alkusanat; miksi puiset tilaelementit ja suuret asunnot?

Puukerrostalorakentaminen on Suomessa vuoteen 2018 tultaessa ollut 
hämmentävän vähäistä. Ottaen huomioon maamme runsaat raaka-ainevarat, 
kookkaat ja varakkaat puuteollisuusyritykset, sekä pitkän ja arvostetun 
puurakentamisen perinteen, olemme moniin Euroopan maihin verrattuna 
takamatkalla sekä tuotekehityksessä, tuotantolaitoksissa että rakentajien ja 
suunnittelijoiden osaamisessa. 

Viime vuosina on kuitenkin ollut huomattavissa selkeitä merkkejä 
muutoksesta. Uusista puukerrostalokohteista on uutisoitu tihenevään 
tahtiin medioissa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on julkaistu ahkerasti, ja 
palo- sekä rakentamismääräyksiä on puurakentamisteollisuuden toimijoiden 
yhteisvoimin saatu muutettua vastaamaan paremmin nykytekniikan suomia 
mahdollisuuksia. 

Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osaston koordinoiman valtakunnallisen 
Moderni puukaupunki –hankkeen (1997-2011) myötävaikutuksella on 
maahamme rakennettu tiivis ja matala –periaatteella toteutettujen 
pien- ja pienkerrostaloalueiden lisäksi myös pilottikohdemaisia 
puukerrostalohankkeita 1990-luvulta lähtien, mutta todellinen murros on 
ollut havaittavissa vasta nykyisen vuosikymmenen kuluessa. 

Vuosina 1995 – 2009, eli viidentoista vuoden aikana, valmistuneita 
asuinpuukerrostalokohteita löytyy maastamme 33, mikä tarkoittaa noin 
kahden kohteen vuosivauhtia ajanjaksolla. Tätä tekstiä laadittaessa 
huhtikuussa 2018 on kaikkiaan valmistuneita kohteita Puuinfo Oy:n
verkkosivuilla listattuna 62 asuinkerrostaloa (joissa 1545 asuntoa) sekä 4 
toimistotaloa. Vuosina 2015-2017 kohteita valmistui 20, eli lukumääräisesti 
jopa kolmasosa Suomen puukerrostalokohteista on valmistunut noiden 
kolmen vuoden aikana. Asuntoja näissä kohteissa on yhteensä 684, joka 
on vajaa puolet kokonaismäärästä. Tästä  voidaan päätellä kohteiden 
kokoluokan kasvaneen. Vuodelle 2018 on vireillä jopa yli 1000 uutta 
puukerrostaloasuntoa1.

Perspektiivin säilyttämiseksi lienee syytä todeta, että kun maamme 
keskimääräinen kerrostaloasuntojen vuosituotanto on noin 15000 asuntoa, 
on mainitussa kolmen vuoden ajassa tuotettu noin 45000 asuntoa 
kokonaisuudessaan. Tällöin puukerrostalorakentamisen osuus 684:llä 
asunnolla on 1,5% näiden kolmen vuoden aikana. Vertailun vuoksi tilasto 
pääkaupunkiseudulta; vuonna 2016 Helsingissä valmistui 4395 asuntoa, 
joista 315 (eli 7,1%) puukerrostaloihin 2.

Alueleikkaus 1:500
(Korttelisuunnitelma)
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Tänä päivänä jo selkeästi heikompaa vahvemmat signaalit näyttävät 
puurakentamiselle valoisaa tulevaisuutta. Suomeen on synnytetty perinteisen 
vahvan metsäteollisuussektorin sekä myös uusien toimijoiden toimesta omaa 
CLT- ja LVL-elementtituotantoa ja puurakenteista tilaelementtituotantoa. 
Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan 
huomioon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä. 

Uusia puisia koulurakennuksia on rakenteilla ja vireillä noin kymmeneen 
kuntaan, ja tavoiteltaessa terveellistä ja viihtyisää sisäilmastoa ovat puun 
ominaisuudet ja imago vahvimmillaan. Kaavoituksen tasolla on laadittu 
aluesuunnitelmia kuten Tampereen Isokuusen alue, joissa osa tai jopa koko 
alue on osoitettu puukerrostalorakentamiselle. Poliittisessa ilmapiirissä 
vaikuttaa olevan tahtoa saada puurakentamisen osaamisesta synnytettyä 
myös vientituotteita.

Näyttäisi siltä, että asuinpuukerrostalokohteiden saatua medioissa 
enemmän näkyvyyttä, ekologisen trendin voimistuessa ja sisäilman 
terveellisyyden alettua saada ansaitsemaansa huomiota alkaa rakentajille 
käydä entistä houkuttelevammaksi tunnustella erilaisilla kokeiluhankkeilla 
puukerrostalotuotteen kiinnostavuutta markkinoilla, vertailla kustannuksia 
tavanomaisiin ratkaisuihin sekä hankkia kokemuksia alati kehittyvistä 
rakentamisprosesseista ja –tekniikoista. 

Suomen asuntojen keskipinta-ala on ennennäkemättömän rajussa laskussa. 
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 aloitettujen asuntojen keskipinta-
ala oli 91,9m2, kun vuonna 2016 se oli enää 63,1m2. 3  Pienten asuntojen 
valtavaan kysyntään lienee useita syitä alhaisista koroista kaupungistumiseen 

ja piensijoittajien rynnäkköön asuntosijoittajiksi. Selvää onkin, ettei 20-
30m2 yksiöitä osteta vallitsevaa tahtia ostajien omiksi asunnoiksi vaan suuri 
osa päätyy juuri sijoitusasunnoiksi. Yhtä selvää on, että harva kolmi- tai 
nelihenkinen perhe haluaa vapaaehtoisesti asua alle 50m2 kolmiossa. 

Toisin sanoen väitän, että nykyinen rakentamisen trendi kerää painetta 
suurempien uudisasuntojen kysyntään, ja erityisesti keskusta-alueilla. 
Esimerkiksi Helsingin keskusta on jo vuosia vetänyt lapsiperheitä puoleensa 4. 
Liekö osuutensa ilmiöön paikallisella, rakentajien usein parjaamalla säädöksellä 
asuntorakentamishankkeiden kohtuullisen suuresta keskipinta-alasta, joka on 
osaltaan ollut luomassa tarvittavaa asuntovalikoimaa markkinoille. 

Kaupunkien kaavoituksissa ollaankin innostuttu townhouse-talotyypistä, jossa 
omakotimaisen asumisen ominaisuuksia pakataan tiiviiseen, kaupunkimaiseen 
pakettiin. Tiivistä kaupunkirakennetta peräänkuulutetaan muun muassa 
ekologisuuden nimissä, ja samaan aikaan omakotimaisesta asumisesta 
haaveilevat joutuvat muuttamaan kauemmas sopivan asuntotuotteen 
puuttuessa keskusta-alueen valikoimasta. Asunto halutaan monesti alueelta, 
jonka tuntee entuudestaan �. Entä jos on asunut keskusta-alueella yksiössä 
tai kaksiossa, ja haluaisi perheellisenä asettua sinne edelleen?

Suunnitelmani pyrkii luomaan tällaisen tuotteen – mahdollisimman 
omakotimaisen kerrostaloasuntoalueen, jossa yhdistyisivät omakotiasujan 
elämänlaatu, taloyhtiön tuoma turva ja yhteisöllisyys, sekä pyrkimys 
aluerakenteen tiiveyteen.

Havainneluonnos
(Korttelisuunnitelma)

Havainneluonnos
(Korttelisuunnitelma)
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3. Aluesuunnitelma; lähtökohta, motiivit ja tavoitteet

Työni jakautuu kahteen osaan; kilpailuvaiheeseen, jossa painopiste on koko 
alueen suunnitteluratkaisussa, ja jälkityöstövaiheeseen, jossa olen yhden 
korttelin osalta keskittynyt tarkemmin rakennus- ja asuntosuunnitteluun. 
Järjestys vastaa sinänsä hyvin yleisesti käytettävää mallia uusien alueiden 
kaavoittamisessa, jossa alueelle laaditaan ensin viitesuunnitelma rakennus-
massoineen, autopaikoituksineen sekä viheralueineen. Tämän jälkeen 
suunnitellaan alueen asemakaava viitesuunnitelman pohjalta, ja alue 
rakennetaan viitesuunnitelmaan enemmän tai vähemmän tukeutuvilla 
rakennussuunnitelmilla vaiheittain valmiiksi. 

Aluesuunnitelmakilpailu järjestettiin Oulun Yliopiston Moderni puukaupunki 
-hankkeeseen liittyen diplomityökilpailuna, johon osallistujia valittiin yksi 
kustakin kolmesta arkkitehtuurin oppilaitoksesta. Työni jäi kilpailuvaiheen 
jälkeen jatkamatta diplomityöksi asti lähinnä kanditutkinnon keskeneräisyyk-
sien vuoksi, ja palasin työn ääreen 2014 saatuani muut opinnot päätökseen. 

Kilpailun annettuja lähtöarvoja 5,3:n hehtaarin kilpailualueelle olivat noin 
19000kem2 kokonaiskerrosala, autopaikoitus normilla 1ap/70kem2, neljän 
kerroksen maksimikorkeus sekä asuntojakauma noin 35% perheasuntoja ja 
65% pieniä ja keskisuuria asuntoja. Paikoituksen ehdottamista rakenteelliseksi 
kannustettiin, tosin huomioiden alin mahdollinen rakennettava korko 
merenpinnan läheisyydestä johtuen. Tehtävänantoon kuului olennaisena 
osana myös modernin puukerrostalon ilmeen visiointi.

Aluesuunnittelukisan 
lähtöaineistoja, 2011 

Rauman Kaupunki

Havainnekuva 
suunnitelmasta

Metsotien puolelta 
(Aluesuunnitelma)
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3.1 Alueen analyysi

Papinpelto sijaitsee Rauman varsinaisen keskusta-alueen reunalla, kaupungin 
suurimman sisäänajoväylän, Hakunintien, kupeessa. Suunnittelualuetta 
rajaavat etelässä mainittu Hakunintie ja sen Luoteisväylään yhdistävä 
ramppi, Luoteisväylä lännessä, sekä Metsotie, Sorkantie ja Itsenäisyydenkatu 
pohjoisessa ja idässä. Reitit keskustaan joutuvat kiertää Hakunintien ja 
Luoteisväylän  eritasoliittymäalueen, ja melusuojaus tuli ottaa suunnittelussa 
huomioon. Toisaalta keskustan läheisyys ja sijainti pääväylän varrella tekevät 
alueesta saavutettavuudeltaan erittäin hyvän.

Alue on alavaa peltomaata hyvin pienillä korkeusvaihteluilla. Alueen 
erityispiirre on sen läpi virtaava oja, joka on käytännössä merenpinnan 
tasossa. Etelänpuoleiset tiestöt on nostettu selvästi alueen maanpinnan 
tasosta, mikä tekee melusuojauksesta haastavaa. Pohjoisen puolella aluetta 
rajaavat tiet ovat noin kaksi metriä merenpinnan yläpuolella.

Rakennettu ympäristö alueen ympärillä on lännessä Luoteisväylän toisella 
puolella suurten kaupallisten rakennusten matalaa mattoa, ja pohjoisessa 
harvaan rakennettua 4-6 -kerroksista kerrostalorakentamista 70-90 -luvuilta.
Mitään luonteenomaista ilmettä alueen ympäristöstä on vaikea hahmottaa. 
Hakunintien ja Luoteisväylän yhdistävän rampin kupeessa on lisäksi 
suunnittelualueen maastoon nähden pari metriä ylempänä vanha 
tynnyritehtaan harjakattoinen rakennus. 

Suunnittelutehtävänannossa ohjeistettiin jatkamaan Metsotien katulinjaus 
liittymään Itsenäisyydenkatuun, jolloin suunnittelualueelle muodostuisi 
selkeä rajaus. Lisäksi Sorkantien suunnittelualueen läpi menevä osuus 
ohjeistettiin poistettavaksi, jolloin alueesta muodostuisi yhtenäisempi 
kokonaisuus. Alueella olevat rakennukset katsottiin kilpailussa voitavan 
purkaa. Tynnyritehdas on rajattu kilpailualueen ulkopuolelle.

Sorkantien katkaisu muodostaa Metsotiestä sisääntuloväylän alueelle. Alueen 
pitkänomaisuus helpottaa ajoja kadunvarren kortteleiden paikoitusalueille – 
toisaalta eteläreunaan sijoitetun rakentamisen autopaikat tuovat haastetta. 
Lisäksi vesiaihe halkaisee alueen voimakkaasti kahtia pitkittäissuunnassa. 

Ilmakuva alueesta,
aluesuunnittelukisan 
lähtöaineistoja, 2011 
Rauman Kaupunki

Aluesuunnittelukisan 
lähtöaineistoja, 2011 

Rauman Kaupunki
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Suunnitteluprosessin 
vaiheita kaavioina 
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3.2 Aluesuunnitelma

Suunnitteluratkaisussani päädyin sijoittamaan korkeimmat rakennukset 
Metsotien, Sorkantien ja Itsenäisyydenkadun suuntaan yhtäältä 
ilmansuunnallisista syistä, toisaalta rajaamaan katutilaa ja muodostamaan 
alueelle selkeän, omaleimaisen julkisivun. Kadunvarren kuuden 
kerrostalokorttelin kerrosluvut vaihtelevat kahden ja viiden välillä. 
Rakennusmassat madaltuvat kohti alueen keskustaa, jolloin tiiviisti 
rakennetuissa kortteleissa useammista asunnoista aukeaa pitkiä näkymiä 
suotuisiin ilmansuuntiin. Luoteisväylän ja Hakunintien suuntaan aluetta 
rajaavat melun torjuntaa varten tehdyt maavallitukset, joiden suojaan sijoitin 
omakotitalorivistöt. 

Suunnittelualueen liikennejärjestelyt on pidetty mahdollisimman vähäisinä 
ja kevyinä, jotta keskusalueen puistomaisuus  säilyisi ja toisaalta viihtyisien 
korttelipihojen suunnittelu tulisi mahdolliseksi.Lounaisreunan omakotitaloille 
on oma pihakatu koko alueen mitalta, mutta kerrostalokortteleiden 
paikoitukseen ajo tapahtuu suoraan Metsotieltä ja Itsenäisyydenkadulta. 

Kortteleiden paikoitus on rakenteellista. Tutkin erilaisia paikoitusmalleja 
myös pintapaikoitukseen painottuen, mutta päädyin lopulta malliin laajoista 
parkkikansista, näin mahdollistaen hyvinkin autottomalta vaikuttavan, 
puistomaisen aluekokonaisuuden.

Alueleikkaus 1:500
(kilpailuvaihe)

Havainnekuva 
aluesuunnitelmasta
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Aluetta kaakko-luode –suunnassa halkova, meren pinnan tasolla oleva 
ojanne on suunnitelmassani muokattu viihtyisäksi, alueen puistomaisuutta 
korostavaksi vesielementiksi. Puistomainen julkinen alue toimii kuin isona 
etupihana, joka muuttuu hienovaraisesti kortteleiden selkeästi astetta 
yksityisemmiksi sisäpihoiksi. Sisäpihat puolestaan muodostavat yhtenäisen 
verkoston, joka luo alueelle identiteettiä ja tunnelmaa, sekä puitteita 
yhteisöllisyydelle. 

Ajatus toisiinsa porttikongeilla yhdistyvistä sisäpihoista syntyi vanhojen 
puukaupunkien kujien innoittamana, ja sisäpihojen mitoitukseen käytin 
ohjenuorana sekä Christopher Alexanderin aukiotilojen mitoitusta, että 
vanhojen puukaupunkien korttelikokoja. 

Kevyen liikenteen väylillä on pyritty sitomaan paikka luontevasti ympäröivään 
rakenteeseen, ja keskellä aluetta on tunnistettu paikka mahdolliselle 
”noodille”, julkisempiluontoiselle kohtaamis- ja tapahtumapaikalle. Kevyen 
liikenteen väylästössä erottuvat julkinen osa, sekä puolijulkisen luonteinen 
”sisäpihareitti/-verkosto”, jonka voi hahmottaa kulkevan kaikkien pihojen 
läpi.

Sisäpihojen verkosto

Alueen reitistö

Havainnekuva sisäpihan 
mittakaavasta
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Korttelien rakennussuunnitteluun ja kerrostalojen ilmeeseen liittyen päädyin 
seuraamaan muutamaa ohjenuoraa; 2.kerroksen tasolla olevia pihakansia, 
rakennukset yhdistäviä katonlappeita, parvekkeiden suunnittelua suurimmaksi 
osaksi ulokkeellisiksi, sekä rakennuksissa noin 10:n metrin runkosyvyyttä. 

Ajatus talolamellien väliin jäävistä katetuista yhteispihakansista sopi 
hyvin yhteen kortteleita yhdistävien porttikongien kanssa. Jokaisesta 
porrashuoneesta on yhteys yhdelle tällaiselle pihalle. Yhteispihojen kehittely 
jäi aluesuunnitelmavaiheessa selvästi kesken, ja korttelisuunnitelmassa se 
onkin viety selvästi pidemmälle.

Katonlappeiden yhtenäisyys luo alueelle identiteettiä, korostaa ilmansuuntien 
mukaan pykällettyjä massoja, sekä vahvistaa Metsotien ja Itsenäisyydenkadun 
suuntaan katua rajaavan julkisivun ilmettä. Ulokeparvekkeet ovat ajatuksen 
tasolla lainaa vanhojen puutaloalueiden pienistä päätyparvekkeista. 10:n 
metrin runkosyvyyteen pyrkiminen oli esteettinen valinta, jotta rakennuksien 
päätyjen mittasuhteet pysyisivät kauniina.

Esimerkkikorttelin 
julkisivu metsotielle
(Aluesuunnitelma)

Esimerkkikorttelin 
julkisivu luoteeseen
(Aluesuunnitelma)

Esimerkkikorttelin 
julkisivu kaakkoon
(Aluesuunnitelma)
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4. Korttelisuunnitelma; lähtökohta, motiivit ja tavoitteet

Työni kilpailun jälkeinen osa koostuu alueen pohjoisimman korttelin 
rakennuksien, asuntojen ja pihan tarkemmasta suunnittelusta. 
Aluesuunnitteluvaiheessa syntyneet asuntopohjat, vaikka sinänsä vastasivatkin 
tasoltaan tehtävänantoa ja jopa ylittivät aluesuunnittelun viitesuunnitelmissa 
yleisesti käytettävän tarkkuustason, eivät mielestäni vastanneet diplomityön 
mielekkääseen mahdollisuuteen kehittää tavanomaisesta poikkeavia 
ratkaisuja. 

Esittämäni korttelisuunnitteluratkaisu seuraa alkuperäistä viitesuunnitelmaa 
melko tarkasti rakennusten sijoittelun, kerroskorkeuksien, sekä kattomaailman 
osalta. Viitesuunnitelmasta täysin poikkeavaa on asuntojen omakotitalomainen 
koko, sekä porrashuoneiden luonne ja suhde suunnitelman kokonaisuuteen. 
Viitesuunnitelmasta poikkeavia ovat myös tilaelementtitekniikan 
mahdollistamat reliefimäiset julkisivut suurine parvekkeineen.

Asuntokoko on suunnitelmassani keskimäärin suuri. Omakotimaisen 
kerrostaloasumisen teeman kautta sain myös mahdollisuuden virkistää  
ajatteluani suunniteltuani työelämässä vuosien ajan pääosin yksiöitä ja 
kaksioita jatkuvasti pienentyvien keskipinta-alatilausten paineessa.

Omakotitalomaisten piirteiden ja ominaisuuksien suunnittelu 
kerrostaloasuntoihin tuntuu olleen jo pitkään yhtenä teemana 
suunnittelijoiden keskuudessa, joskin taloudellisten realiteettien myötä 
se on teemana jäänyt selvästi minimiasumisen jalkoihin. Tästä huolimatta 
suunnittelijoiden ja asumistaan pohdiskelevien ihmisten mietteet 
omakotiasumisen ja kerrostaloasumisen hyvien puolien yhdistämisestä eivät 
varmasti katoa minnekään. Työssäni haluan esittää vision siitä, millaista 
laadukas, omakotimainen kerrostaloasuminen voisi esimerkiksi olla. 
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Kyseisestä teemasta löytyy toki toteutuksia maailmalta. Omina innoittajinani 
pidän tanskalaisen BIG –toimiston projekteja 8 Tallet (2010) sekä Mountain 
Dwellings (2008) Kööpenhaminan Örestadissa, sekä vanhemman (joskin 
visionäärisyydessään silti tuoreen tuntuisen) tuotannon edustajana 
Moshe Safdien suunnittelemaa Habitat ’67 -asuinkompleksia Montrealissa 
(1967). Habitat lienee kunnianhimoisuudessaan edelleen kaikkien 
tilaelementtirakennusten äiti, isä ja muusa.

Rakennustekniikaksi valitsin tilaelementit, koska ne mielestäni tarjoavat 
suunnittelijoille herkullisia mahdollisuuksia luoda kiinnostavaa rakennettua 
ympäristöä. Kotimaisista innoittajista Arkkitehtitoimisto Matti Iiramon 
suunnittelemat Eskolantien Haso & Heka -puukerrostalot (2015) Helsingin 
Pukinmäessä tuovat mielestäni hienolla tavalla näitä mahdollisuuksia esiin. 
Lisäksi näen tilaelementit todennäköisimpänä haastajana betonitekniikalle 
suuren luokan kerrostalorakentamisessa.

Jokaisella kerrostalo-
asunnolla on oma piha. 

Mountain Dwellings, 
Kööpenhamina.

Jokaisesta 
“rivitaloasunnosta” 
on suora yhteys 
“maantasoon”, eli 
rarakennuksen viertä 
ylöspäin kiipeävälle 
pihatielle. 8 Tallet, 
Kööpenhamina

Asunnoilla on terassi-
pihat, ja näkymiä 
asunnosta vähintään 
kolmeen ilmansuun-
taan. Habitat ´67, 

Montreal

Tilaelementtitekniik-
ka sekä perinteistä 
kolmea metriä suu-
rempi kerroskorkeus 
mahdollistavat relie-
fimäisen  julkisivun.
Eskolantie Haso & 

Heka, Helsinki

30 31



Pohdin tilaelementin käytön rajoituksia, ja samaan aikaan kiinnosti toteuttaa 
jotain, mitä kerrostaloissa harvemmin totetutetaan: tilallisuutta korkeilla 
tiloilla ja pienillä tasoeroilla. Aiemmin mainitsemieni esimerkkien lisäksi on 
teeman toteutuksista syytä mainita klassikkona Le Corbusierin Citè radieuse 
Marseillesisssa, jonka rakentaminen ajoittuu vuosiin 1947-52. Vanhasta ja 
suunnittelijoita monina eri aikoina  askarruttaneesta teemasta siis tässä on 
ilman muuta kyse.

Leikkaus A-A  1:100
(Korttelisuunnitelma)

Tilallisuutta 
kerrostaloasunnossa, 
Habitat ´67, 
Montreal

Korkeat tilat 
kerrostaloasunnossa, 
Citè radieuse, Marseille
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Asemapiirros 1:500
(Korttelisuunnitelma)
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Ote luonnoskirjasta



4.1 Omakotitalomaisuus 

Millaisia ominaisuuksia omakotitaloon päätyvät sitten mahdollisesti hakevat, 
mitä kerrostaloasunnoista yleensä ei löydy? Oma piha lienee yleisimpiä 
vastauksia. Ulko-ovi suoraan ulos on kiehtova ajatus kerrostalossa, ja BIG 
-toimiston suunnittelemassa 8 Talletissa tähän päästäänkin melkoisen 
innovatiivisesti. Maan tasosta lähtevä ”jalkakäytävä” kiipeää rakennuksen 
sivustassa kierrellen lähes talon ylimpiin kerroksiin asti, mahdollistaen oman 
sisäänkäynnin suoraan ”kadulta” jopa kahdeksannen kerroksen asunnoille. 

Suunnitelmassani ei ole aivan päästy tähän, mutta ulko-ovien eteen on 
jokaiselle asunnolle suunniteltu pieni ”etupiha” lasiliukuovilla käytävästä 
erotettuna. Tällä on pyritty huomioimaan monipuolista käyttöä esimerkiksi 
pulkan ja suksien talvenaikaisesta säilytyksestä pienen kalusteryhmän 
sijoitteluun tai pienimuotoiseen pihaviljelyyn.
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Jokaisesta 
“rivitaloasunnosta” 

on suora yhteys 
“maantasoon”, eli 

rarakennuksen viertä 
ylöspäin kiipeävälle 

pihatielle. 8 Tallet, 
Kööpenhamina

Ylimpienkin 
kerrosten 

rivitaloasunnoista 
on oma ulko-ovi 

“kadulle”. 8 Tallet, 
Kööpenhamina



Tilaa. Suunnitelmani asunnot ovat pääsääntöisesti 90-130m2 kokoisia. Tilavat 
kaksiot ovat 60-70m2 kokoisia, ja kahdessa päätyasunnossa on tilaa 168m2. 
Kodinhoitohuoneet, saunat ja erityisesti riittävä varastointitila kuuluvat 
omakotimaiseen varustelutasoon. 

Oma lupa ja rauha. Suunnitelmassani yhdelläkään asunnolla ei ole 
seinänaapureita, ja useampikerroksisissa asunnoissa on naapuri vain joko 
ylä- tai alapuolella. Asuntojen ympäri kierrettävyys ei luonnollisestikaan 
toteudu suurimmassa osassa asuntoja, mutta suurikokoisilla terasseilla on 
pyritty luomaan omakotitalomaista yhteyttä asuntojen ja ulkotilojen välille. 
Perusrakentamisessa parvekkeita yleensä varjostaa heti kerrosta ylempänä 
oleva parveke, kun taas suunnitelmani monet terassit ovat kahden kerroksen 
korkuisia, jolloin vaikutelma sisätiloista ulos katsottaessa on hyvinkin 
omakotitalomainen.

Tilavat terassit pyrkivät käytettävyydeltään vertautumaan pieneen pihaan, 
ja suuret ikkunapinnat liukuovineen luovat omakotitalomaista, välitöntä 
yhteyttä sisä- ja ulkotilojen välille. Tavallista korkeammat terassitilat 
häivyttävät kerrostalomaisuutta, kun ylemmän asunnon parvekelaatta ei ole 
heti yläpuolella rajoittamassa näkymää.
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Tilallisuutta. Suunnitelmani asunnoissa olen pyrkinyt kehittämään ratkaisuja 
omakotimaiseen tilallisuuteen tilaelementtikerrostalossa. Käytännössä 
olen esittänyt kolme keinoa; tilaelementin kääntäminen pystyyn jolloin 
korkeussuunta vapautuu tiukoista mitoituksen rajoitteista, kahden 
tilaelementin yhdistäminen korkeaksi tilaksi, sekä tasoeron käyttäminen 
asunnon sisällä vierekkäisiä elementtejä porrastamalla.

Monessa suunnitelmani kaksikerroksisessa asunnossa on myös käynti 
porrashuoneeseen kummastakin kerroksesta, joka puolestaan monipuolistaa 
asunnon käytön mahdollisuuksia esim. yhden makuuhuoneen ja pesutilan 
käyttämistä nuoren aikuisen tai isovanhemman ”miniasuntona”, jolloin sille 
saadaan oma sisäänkäynti. Toinen ovi mahdollistaa myös suoran yhteyden 
asunnosta pihakansitasolle, mikäli varsinainen sisäänkäynti on muussa 
kerroksessa. Suurimmissa asunnoissa toisella ovella on oma kuraeteinen.

Pohjapiirustusote,
1:200

(Korttelisuunnitelma)

Pohjapiirustusote,
1:200
(Korttelisuunnitelma)



4.2 Tilaelementit

Puurakenteisia tilaelementtejä valmistetaan sekä ranka- että 
massiivilevyrakenteisena. Koska suunnitelmani sisältää poikkeuksellista 
elementtien jäykistystä vaativia ratkaisuja, päädyin massiivilevyrakenteen 
kannalle. Myös haastavien ulokerakenteiden aikaansaaminen puoltaa 
massiivilevyjen käyttöä. 

Tilaelementtien asettelu ”päädylleen” tuottaa elementtien enimmäismittojen 
puitteissa teoriassa mahdollisuuden normaalia reilusti korkeampaan 
huonekorkeuteen. Suunnitelmassani esitän myös kaksi kerrosta korkeiden 
tilojen aikaansaamista kahden päällekkäisen tilaelementin avulla, joiden 
välinen välipohja on jätetty pois, ja elementtien jäykistys hoidettu 
kuljetuksenaikaisilla terästangoilla. 

Huonekorkeus on jo nyt asuntorakentamisessa nousemassa perinteikkäästä 
kolmesta metristä pikkuhiljaa ylöspäin.  Huonekorkeus on mielestäni 
alettu tiedostaa uudisrakentamisen osalta mahdollisena myyntivalttina 
kasvukeskuksien kilpailussa, sekä tarpeellisenakin vastauksena käyttäjien 
kasvaviin vaatimuksiin laadukkaammasta asumiskokemuksesta. 

Tilaelementtien enimmäismittojen suhteen olen ottanut vapauksia 
suhteessa maantiekuljetuksien realismiin; kuljetukset esittämilläni mitoilla 
olisivat luvanvaraisia erikoiskuljetuksia. Valinta on tehty asuntosuunnittelun 
tavoitteet edellä. Olen myös suhtautunut joustavasti tämän hetkiseen CLT-
levynvalmistustekniikan asettamiin mittarajoitteisiin - tekniikka on tiettävästi 
alue, joka kehittyy jatkuvasti. 

Hormit olen sijoittanut pääosin porrashuoneisiin, kuten esimerkiksi 
OOPEAA -toimiston suunnittelemassa, Finlandia-palkitussa Jyväskylän 
Puukuokassa (2015). Tämä helpottaa merkittävästi tilaelementtien 
suunnittelua sekä asennusta työmaalla. Porrashuoneet ovat lisäksi 
Puukuokan tapaan puolilämpimiä, mikä on mahdollista massiivipuulevyjen 
lämmöeristysominaisuuksien takia. 
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Puolilämmin CLT-
tilaelementti-
rakennuksen 

porraskäytävä,
Puukuokka, Jyväskylä

Havainnepiirros 
tilaelementeistä
(Korttelisuunnitelma)



4.3  Korttelisuunnitelma

Alkuperäinen ajatus porttikongien päälle nostetuista yhteisöpihoista jalostui 
edelleen. Kyseisten yhteisöpihojen kerros selkiytyi läpikuljettavaksi ratkaisuksi, 
jolloin pihat eivät jää ”pussinperiksi” kuten kilpailuvaiheen suunnitelmassa, 
vaan linkittyvät logiikaltaan porttikäytävien yhdistämiin sisäpihoihin. 
Näin alueelle syntyy rikas reitistö astevaihteluilla julkinen (kävelytiet) – 
puolijulkinen (toisiinsa linkittyvät sisäpihat) – yhteisötaso (yhteisöpihakerros). 
Lisäksi suunnittelin jokaiselle asunnolle ”etupihan” porraskäytävien varsille. 
Porraskäytävät ovat puolilämpimiä, ja etupihoille päästään liukulasiovien 
kautta. 
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Yhteisöpihakerros
1:500

(Korttelisuunnitelma)

Havainneluonnos 
alapihalta
(Korttelisuunnitelma)

Leikkaus B-B 1:200
Etupihat ja 
porrashuoneet
(Korttelisuunnitelma)
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Alin kerros sisältää 
rakenteellisen 

pysäköinnin. 
PuuMERA,  Vantaa

Rakenteellinen paikoitusratkaisu perustuu kantavaan min. 400mm betoniseen 
kansilaattaan sekä puurakenteiden keveyteen. Kansi pystyy kantaa päällä 
olevien rakennusten kuormia osittain, jolloin kaikkien kantavien linjojen ei 
tarvitse jatkua suoraan parkkihalliin. Referenssinä tähän on toteutus Vantaan 
asuntomessuille, Vuorelma Arkkitehtien suunnittelema PuuMERA (2015).

Pelastusreitteinä toimivat pääosin asuntojen parvekkeet. Kannella 
olevalle sisäpihalle ei ole tikasauton ajoyhteyttä, jolloin näiden asuntojen 
pelastusreittinä toimii kadun puolen etupiha. Pihoille on tällöin järjestetty 
porraskäytävästä osastoitu reitti.

Korttelin tiiveydestä huolimatta useimmista asunnoista avautuu pitkiä 
näkymiä, ja määräysten mukaiset valokulmat toteutuvat ongelmitta.

Kaksikerroksiset ja sisätiloissa tasoeroja sisältävät asunnot eivät ole täysin 
esteettömiä, kuten niiden ei määräysten kannalta oletetakaan olevan, mutta 
niihin on suunniteltu määräysten mukaisesti sisääntulokerrokseen esteetön 
wc ja peseytymistilat. Omakotitalomaisuutta tuovat tilallisuuteen liittyvien 
seikkojen lisäksi kodinhoitohuoneet, ruokailutilat/tilavat keittiöt, sekä tilavat 
säilytystilat asunnossa ja kellarissa.

Alin kerros ja parkkihalli
(Korttelisuunnitelma)
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Havainnekuva katujulkisivusta (yllä)
Julkisivuote etelään 1:200 (alla)
(Korttelisuunnitelma)

Havainnekuva 3.kerroksen asunnosta 
(Korttelisuunnitelma)
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