
Lintuperspektiivi idästä. Viipurinkadun katutilaa.

Asemapiirros 1:750.

Rakeisuuskartta 1:5000.

Massoittelukaavio.
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Kaupunkikuvalliset ratkaisut

Ympäröivä kaupunkirakenne ja suunnittelualueen tontti muodostaa uudiskorttelille selkeän 
lähtökohdan, sillä tonttia ympäröivä kaupunkirakenne on vanhaa eikä tontin vierellä ole juu-
rikaan tilaa muille uudisrakennuksille. Suunniteltu kortteli muodostaa Alppilaan uuden ajal-
lisen kerrostuman, joka noudattaa olevan kaupunkirakenteen logiikkaa.

Vanhaan kaupunkirakenteeseen sopeutumisen lisäksi uudiskorttelin toinen, sekundääri-
nen tavoite on käyttää sille mahdollinen rakennusalue mahdollisimman tehokkaasti. Läh-
tökohta ei ole vain taloudellinen, sillä olevaan kaupunkirakenteeseen täydennysrakentami-
nen on ekologista, koska kunnallistekniikka on saatavilla tontille jo valmiina ja alueen hyvät 
julkisen liikenteen yhteydet voivat houkutella uusia asukkaita luopumaan yksityisautosta. 
Tavoite tehokkaasta rakentamisesta vaikuttaa rakennusalueen rajaukseen ja rakennusten 
korkeuteen.

Suunnitelmassa on pyritty luomaan kaupunkirakenteeseen sopiva kompromissi näiden 
kahden, osittain ristiriitaisen tavoitteen välillä. Massoittelun lähtökohdaksi muodostuivat 
ympäröivän kaupunkirakenteen linjat. Suunniteltu kortteli rajautuu Viipurinkadun varrella 
samaan linjaan viereisen korttelin 373 kanssa. Umpikorttelimuoto sopeutuu Alppilan mui-
den umpikorttelien joukkoon mahdollistaen samalla tehokkaan rakentamisen. Lisäksi 
umpikortteli luo meluisaan ympäristöön rauhallisen sisäpihan, jonka alle korttelin autopai-
kat kätkeytyvät. 

Alppipuiston puolella korttelia rajaavat tontin rajojen ohella puiston suojellut kalliot ja kau-
punkiluonto. Niihin ei haluttu suunnitelmassa kajota, vaikka puiston reuna ulottuu vähäi-
sesti suunnittelualueen tontin sisäpuolelle. Tontille jää siis myös rakentamatonta alaa. 
Kortteli poikkeaa ympäröivän kaupunkirakenteen linjoista etenkin suhteessa Vesilinnanka-
tuun, jolle se muodostaa päätepisteen sen sijaan että jatkaisi kadun muodostamaa linjaa. 
Tätä katkonaisesti rakennettua, tonttikadun muodostamaa linjaa ei pidetty suunnittelussa 
kaupunkikuvallisesti erityisen merkittävänä. Katulinjan ylittäminen mahdollisti korttelin 
suunnittelun umpikortteliksi ja kaksinkertaisti mahdollisen rakennusoikeuden määrän.

Suunniteltu kortteli poikkeaa vähäisesti myös Tivolitien ja Kotkankadun luoteispuoleisten 
rakennusten muodostamista linjoista. Tämä nähtiin mahdolliseksi siksi, etteivät nykyiset 
tai kadun varrella aiemmin sijainneet rakennukset ole muodostaneet kadun varrelle yhte-
näistä linjaa. Lisäksi bulevardimainen Kotkankatu nykyisinkin kapenee muuttuessaan Tivo-
litieksi. Uudiskorttelin linjaus korostaa tätä muutosta ja muodostaa katutilalle päätepis-
teen etenkin Kotkankadun kaakkoispuolella käveleville jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mikä 
korostaa katunäkymän kaupunkimaisuutta. 

Länsireunaltaan korttelin kulma rajautuu Alppilan kirkon ja sen koillispuoleisen korttelin 
muodostamaan linjaan. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen länsijulkisivun ja tontin 
rajan väliin jää tilaa, joka mahdollistaa jalankulkuyhteyden säilyttämisen Viipurinkadulta 
Alppipuistoon ja toisaalta tikasauton nostopaikan sijoittamisen rakennuksen länsipuolelle. 
Samalla rakennusten anturoita tai niiden vierellä kulkevia vesi-, lämpö- tai sähkölinjoja ei 
tarvitse rakentaa Alppipuiston puolelle.

Korttelin massan terävä kulma katkaistiin tylpäksi Viipurinkadun ja Tivolitien kulmassa. 
Tämä luo selkeämmän päätepisteen Kotkankadun näkymälle ja kunnioittaa Alppilan van-
hoissa kortteleissa vastaavissa tilanteissa tehtyjä ratkaisuja. Tylppä kulma on myös asun-
tojen pohjaratkaisujen kannalta otollisempi kuin terävä.

TILAVAMPIEN ASUNTOJEN AIKA?
– MUUNNELTAVA ASUINKORTTELI HELSINGIN ALPPILAAN

Korttelin kerrosluvun lähtökohtana oli neljä kerrosta, sillä se on ympäröivissä asuinkort-
teleissa yleisin kerrosluku. Niin ikään ympäröiviä kortteleita mukaillen korttelin kattomuo-
doksi valittiin harjakatto, jonka epäkeskeinen muoto mahdollisti viidennen asuinkerroksen 
luomisen sen alle räystäslinjan pysyessä kutakuinkin itäpuoleisen, entisen Neumannin 
makkaratehtaan tasolla. Vinokattoisiin tiloihin oli mahdollista luoda tilallisesti kiinnostavia, 
huonekorkeudeltaan korkeita ja parvellisia asuntoja.

Korttelin korkomaailma sopeutettiin ympäröivään maastoon siten, ettei maaston korkoja 
tarvitsisi muuttaa. Seurauksena rakennuksen kuuden porrashuoneen kerrostasoja poik-
keutettiin kolmeen tasoon siten, että rakennuksen matalin osa sijoittuu Viipurinkadun ja 
Tivolitien kulmaan ja korkein osa Alppipuiston laitaan. Tämä mahdollisti neljä asuinker-
rosta katujen varsille sijoittuviin porrashuoneisiin ja viisi asuinkerrosta puiston puolelle 
sijoittuviin porrashuoneisiin. Seurauksena korttelin räystäslinjasta muodostuu polveileva 
ja Alppipuistoa kohti rinteen mukana nouseva. Korttelin massa pilkkoutuu hienojakoisem-
maksi, mikä noudattaa mäkisessä Alppilassa jo lähes sadan vuoden ajan vallinnutta logiik-
kaa. Suunnitelmassa tiukkaa naapurirakennusten räystäslinjan noudattamista ei pidetty 
tärkeänä, sillä Alppilan rakennukset eivät yleensä muodosta kortteleissaan yhtenäisiä 
räystäslinjoja.

Katujen ja puistoon johtavan kävelytien varrella ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu 
liiketiloja, työtiloja ja yhteistiloja. Asuntojen varastotilat ulkoiluvälinevarastoista irtaimis-
tovarstoihin on sijoitettu sisäpihan puolelle, pihakannen alle. Puiston puolella aputilat 
sijoittuvat kellarikerrokseen, joka on puistoon päin nousevan maaston vuoksi kutakuinkin 
samassa korossa kuin ensimmäinen kerros kadun varressa. Ratkaisut minimoivat kaupun-
kikuvallisesti ongelmallisten, ikkunattomien tilojen määrän katutasossa. 

Myös korttelin 38 autopaikkaa sijaitsevat pihakannen alla autohallissa. Sen sisäänkäynti 
on Viipurinkadulta. Näiden autopaikkojen lisäksi suunnittelualueen viereiselle LPA-tontille 
on sijoitettu 21 autopaikan varaus, koska korttelin laskennallinen autopaikkatarve on Hel-
singin pysäköintinormien mukaan 59 autopaikkaa. LPA-tontin hyödyntämistä pysäköintiin 
perustelee se, että se oli käytetty kaavan luonnossuunnitelmassa rakentamiseen. Paikka 
on kuitenkin rakentamiselle vaikea, sillä sen vierellä kohoaa jyrkästi nouseva Lenininpuis-
ton kallio. LPA tontilla on nykyisin parkkipaikkoja.

Suunnittelualueen pohjoisnaapuri, Alppilan kirkko, muodostaa oman haasteensa uudis-
korttelin kaupunkikuvallisille ratkaisuille. Kirkko on matala, kahdesta kolmeen kerrosta kor-
kea. Sen asemaa julkisena rakennuksena on korostanut lähinnä sen sijainti kaupunkiraken-
teen reunalla. Uudiskortteli sulkee kirkon lähes kaupunkirakenteen keskelle. 

Kirkon matalan korkeuden olisi voinut suunnitelmassa nähdä rajoittavana tekijänä siten, 
että suunnittelualueen rakennustenkin tulisi olla matalia, kaupunkirivitalomaisia. Tämä olisi 
kuitenkin liittänyt suunniteltavan korttelin Alppilan julkisten rakennusten kontekstiin sen 
etelälaidan asuinkerrostalojen kontekstin sijaan. Kirkko on jo rakentamishetkellään ollut 
ympäröiviä 1920–1930-lukujen kivitaloja matalampi, mikä myös osaltaan perustelee sitä, 
että suunnittelualueelle voi rakentaa kirkkoa korkeamman rakennuksen. Kirkko ei valmis-
tuessaan tavoitellut monumentaalista asemaa, vaan siitä haluttiin tehdä käytännöllinen 
monitoimikeskus asuntoineen ja kerhotiloineen.

Laajuustietoja
Kerrosala 9 264 k-m2

asunnot 7 354 k-m2

porrashuoneet 1 455 k-m2

liiketilat 455 k-m2

Bruttoala 11 953 k-m2

Huoneistoala 7 144 hum2

asunnot 6 725 hum2

liiketilat 419 hum2

Huoneistoja yhteensä 119 kpl

Autopaikkoja  59 kpl
autohallissa 36 ap + 2 LE ap
LPA-tontilla (varaus) 21 ap

Väestönsuojia 3 kpl, 202 m2

varsinainen suojatila 185,5 m2



Huoneistot peruskerroksessa 1:400

1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2  6 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  2 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  2 kpl

Yhteensä   30 kpl

1–2H

≥3H

YHTEISTILAT

Yhdistetyt asunnot peruskerroksessa 1:400

3–4h+kt 85,5 m2  1 kpl

4–5h+kt 101,0 m2  1 kpl
4–5h+k 96 m2  1 kpl

5h+kt 93,0–112,5 m2  3 kpl

4–6h+k 109,0 m2  1 kpl
4–6h+kt 116,0 m2  1 kpl

5–6h+kt 116,0 m2  2 kpl

6h+kt 124,0–133,5 m2 4 kpl

7h+kt 137,0 m2  1 kpl

Yhteensä   15 kpl

RYHMÄASUNTO D
Yhteistilat 64,0 m2

Yksityisasunnot 124,5 m2

Yhteensä 188,5 m2

Yhteistilojen osuus 34,0%

RYHMÄASUNTO E
Yhteistilat 100,5 m2

Yksityisasunnot 194,0 m2

Yhteensä 294,5 m2

Yhteistilojen osuus 34,1%

RYHMÄASUNTO F
Yhteistilat 87,0 m2

Yksityisasunnot 145,5 m2

Yhteensä 232,5 m2

Yhteistilojen osuus 37,4%

RYHMÄASUNTO A
Yhteistilat 134,0 m2

Yksityisasunnot 239,5 m2

Yhteensä 373,5 m2

Yhteistilojen osuus 35,9%

RYHMÄASUNTO B
Yhteistilat 87,0 m2

Yksityisasunnot 145,5 m2

Yhteensä 232,5 m2

Yhteistilojen osuus 37,4%

RYHMÄASUNTO C
Yhteistilat 120,5 m2

Yksityisasunnot 202,5 m2

Yhteensä 323,0 m2

Yhteistilojen osuus 37,3%

YHTEENSÄ
Yhteistilat 115,5 m2

Yksityisasunnot 209,0 m2

Yhteensä 324,5 m2

Yhteistilojen osuus 35,6%

Ryhmäasunnot 1:400

Sivuasunnot peruskerroksessa1:400

1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2–38,5 m2 6 kpl

2h+kk 41–41,5 m2   2 kpl

2h+kt 48,0 m2  1 kpl

Pääasunnot peruskerroksessa

2h+kt 54,5 m2  1 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  2 kpl

Yhteensä   30 kpl

(sa = sivuasunto)

PRH A
Yhteistilat 112,0 m2

Yksityisasunnot 264,0 m2

Yhteensä 376,0 m2

Yhteistilojen osuus 29,8%

PRH B
Yhteistilat 69,5 m2

Yksityisasunnot 164,5 m2

Yhteensä 234,0 m2

Yhteistilojen osuus 29,7%

PRH C
Yhteistilat 115,5 m2

Yksityisasunnot 209,0 m2

Yhteensä 324,5 m2

Yhteistilojen osuus 35,6%

YHTEENSÄ
Yhteistilat 115,5 m2

Yksityisasunnot 209,0 m2

Yhteensä 324,5 m2

Yhteistilojen osuus 35,6%

Asuntoparit jaetuilla tiloilla 1:400

 PRH D
Yhteistilat 33,0 m2

Yksityisasunnot 166,0 m2

Yhteensä 199,0 m2

Yhteistilojen osuus 16,6%

PRH E
Yhteistilat 91,0 m2

Yksityisasunnot 206,0 m2

Yhteensä 297,0 m2

Yhteistilojen osuus 30,6%

PRH F
Yhteistilat 69,5 m2

Yksityisasunnot 164,5 m2

Yhteensä 234,0 m2

Yhteistilojen osuus 29,7%
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Tilalliset peruslähtökohdat

Korttelin sijainti Helsingin kantakaupungissa raitiovaunupysäkin vieressä asettaa rajoit-
teita sen toimintojen sijoittelulle. Liikennemelu ja Linnanmäellä vierailevat, korttelin ohi 
kulkevat ihmiset käytännössä estävät asuntojen suunnittelun katutasoon Viipurinkadun 
ja Tivolitien varrella. Katutaso on kuitenkin otollinen paikka liiketiloille, työtiloille ja yhteisti-
loille, jotka elävöittävät katukuvaa ja jotka osaltaan hyötyvät alueella vierailevista ihmisistä. 

Kortteli on ratkaistu kuudella porrashuoneella, jotka on pyritty sijoittamaan lähtökohtai-
sesti varjoisimmille itä- ja pohjoisjulkisivuille. Tämän myötä kaksi porrashuoneista sijoittuu 
katujen varrelle, mikä suojaa asuntoja melulta. Korttelin sisäkulmiin sijoitetut porrashuo-
neet estävät suoria näkymiä asunnosta toiseen.

Kunkin porrashuoneen peruskerroksessa on parillinen määrä asuntoja. Niitä on kerrosta-
soa kohti neljä tai kuusi. Tämä oli suunnitelman muunneltavan konseptin kannalta oleelli-
nen lähtökohta. Asunnoista muodostuu perheasuntojen ja pienasuntojen pareja, jotka ovat 
siten yhdistettävissä ja käytettävissä pääasuntoina ja sivuasuntoina. Asuntojakauman 
tärkeimpiä tavoitteita olivat miniasuntojen, alle 30-neliöisten yksiöiden ja alle 45-neliöisten 
kaksioiden, välttäminen sekä pinta-alaltaan huonelukuunsa nähden kohtuullisten asunto-
jen suunnitteleminen. Asuntojen parvekkeet sijoittuvat pääsääntöisesti etelään ja länteen 
suuntautuville julkisivuille. Parvekkeet ovat kaupunkikuvallisista syistä sisäänvedettyjä – 
Alppilan vanhoissa kortteleissa ei ulokeparvekkeita juurikaan näy. Sisäänvedetyt parvek-
keet myös usein mahdollistavat tilallisesti kiinnostavampien asuntojen suunnittelun. 

Suunnitelman muunneltava konsepti asetti rajoitteita märkätilojen sijoittelulle. Ne on sijoi-
tettu irralleen asuntojen porrashuoneen vastaisista seinistä, mikä mahdollistaa luontevia 
kulkuyhteyksiä vierekkäisten asuntojen eteisten välillä esimerkiksi, kun asuntoja yhdiste-
tään tai käytetään pää- ja sivuasuntoina. 

Muunneltava konsepti

Tilavien asuntojen asukkaiden hiilijalanjälki on suurempi kuin niukkojen asuntojen asuk-
kailla. Suunnitelmassa kestävän kehityksen lähtökohdat on huomioitu muunneltavalla 
konseptilla, joka joustaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tarjoaa asukkailleen lisäväljyyttä 
tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa korttelin säilymisen käyttötarkoitukseensa sopivana 
pitkään. 

Kunkin porrashuoneen peruskerrokselle on viisi vaihtoehtoista pohjaratkaisua. Ne ovat 
”tavalliset kerrostaloasunnot”, ”pää- ja sivuasuntoparit”, ”yhdistetyt asunnot”, ”asuntopa-
rit jaetuilla tiloilla” sekä ”ryhmäasunnot”. Ratkaisut edustavat pääasiassa kahta erilaista 
suhtautumista tilavampaan asumiseen: asuntoon on saatu lisätilaa joko yhteistiloilla tai 
laajentamalla asunnon pinta-alaa yhdistämällä kaksi vierekkäistä asuntoa eriasteisesti.

Jos kortteli toteutettaisiin lähtökohtaisesti tavallisilla kerrostaloasunnoilla, lisääntyy eri 
pohjaratkaisujen välillä vaadittavien rakenteellisten muutosten määrä edellä mainitussa 
järjestyksessä. Tavallisten asuntojen muuntaminen pää- ja sivuasunnoiksi vaatii suunnitel-
massa vähäisiä rakenteellisia muutoksia, kun niiden muuntaminen ryhmäasunnoiksi vaatii 
muutoksia lähes kaikkiin asuintiloihin. 

Koko korttelia ei ole lähtökohtaisesti pakko toteuttaa vain yhdellä ratkaisulla – viittä poh-
jaratkaisutyyppiä voidaan käyttää ristiin jopa saman porrashuoneen sisällä eri kerrok-
sissa. Ensimmäinen päätös siitä, missä suhteessa eri ratkaisuja käytetään, tehtäisiin 
toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Kantavat rakenteet ja useimmiten myös märkätilat säilyvät jokaisessa ratkaisussa muut-
tumattomina. Keittiöt kuitenkin siirtyvät ja muuttuvat, mikä on mahdollista esimerkiksi 
asennuslattiarakenteen avulla. Tällöin vesiputkia ja viemäreitä voidaan vetää jo rakennus-

vaiheessa useampaan potentiaaliseen keittiön paikkaan. Lisäksi välipohjarakenteeseen 
integroitu alakatto mahdollistaa ilmanvaihdon kätevän järjestämisen silloin, kun asuin-
huoneiden jako muuttuu. Tällöin alakattoja ei tarvitsisi pohjaratkaisun muuttuessa purkaa 
ja rakentaa uudelleen, kun koko huoneiston kattoa on laskettu ja alaslasku on toteutettu 
seinärakenteiden yläpuolella.

Muunneltavuuden vaatimat rakennustoimenpiteet ovat eri pohjaratkaisuvaihtoehdoissa 
eriasteisia. Tämän vuoksi osa vaihtoehdoista voi soveltua saman asuntokunnan toteutta-
miksi, kun niistä raskaimmat vaativat kokonaisvaltaisempaa rakentamista. Ne ovat mah-
dollisia vain, jos yhden porrashuoneen kerrostason kaikkia asuntoja muunnetaan kerralla. 
Kevyimpiä, yhdelle asuntokunnalle toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ovat tavallisten asun-
tojen muuntaminen pää- ja sivuasunnoiksi tai kahden asunnon yhdistäminen. Lähtökoh-
taisesti yhteistiloihin perustuvat ratkaisut – asuntoparit jaetuilla tiloilla ja ryhmäasunnot 
– vaativat yksittäiselle asuntokunnalle liian raskaita muutostoimenpiteitä.

Muunneltavien pohjaratkaisujen lähtökohdaksi otettiin se, ettei asuntojen märkätiloja tar-
vitse missään vaihtoehdossa kokonaan purkaa eikä niiden vaikeimmin siirrettäviä varus-
teita, kuten wc-istuinta, suihkua ja lattiakaivoa, tarvitse siirtää. Suurimmassa osassa asun-
totyypeistä märkätiloja ei tarvitse muuttaa lainkaan eri pohjaratkaisujen välillä. Suurin osa 
muutoksista on tarpeen vain silloin, kun kerrostason asunnot muunnetaan ryhmäasun-
noiksi. Muissa pohjaratkaisuissa pärjätään lähes täysin ilman märkätiloihin kohdistuvia 
muutoksia. 

Märkätilojen sijoittaminen oli yksi keskeisimmistä muunneltavien konseptien onnistumi-
seen vaikuttavista tekijöistä. Niiden sjjainti rakennuksen keskivyöhykkeelle porrashuonei-
den vastaisen seinän sijaan mahdollistaa luontevien reittien avaamisen asuntojen eteisten 
välille. Kylpyhuoneet on sijoitettu kunkin asuntotyypin kannalta optimaalisesti kaikki viisi 

pohjaratkaisuvaihtoehtoa huomioiden sen sijaan että niiden sijoittamiselle olisi kehitetty 
kokonaisvaltainen systeemi. Märkätilojen optimaalinen sijoittelu oli suunnitelmassa mah-
dollista, koska asunnot ovat hieman nykystandardia tilavampia. Jos asunnot olisivat pin-
ta-alaltaan niukkoja, rajoittaisi tämä märkätilojen sijoittelua ja siten muunneltavien pohja-
ratkaisujen suunnittelua. Tällöin märkätiloja ei välttämättä voisi sijoittaa porrashuoneiden 
kyljestä irralleen.

Vaikka tarve muuttaa kalliita märkätiloja on tässä suunnitelmassa vähäinen, edellyttävät 
myös kevyiden väliseinien muuntamiset sähkövetoineen rakennustoimenpiteitä, joihin vaa-
ditaan ammattirakentajia. Myös sähkösuunnittelussa voidaan kuitenkin joissain määrin 
varautua muutoksiin. Pistorasioita ja sähkökaappeja voi sijoittaa pääosin asennuslattiaan 
sekä niille väli- ja ulkoseinille, jotka muuntuvat vain harvoissa pohjaratkaisuvaihtoehdoissa. 
Valaisimien katkaisimet on nykyisin mahdollista toteuttaa siten, ettei niille vedetä sähkö-
johtoja. Valaistusta voi ohjata jopa älypuhelimella. 

Suurimman haasteen muunneltavuudelle aiheuttavat asuntojen hallintamuodot. Käytän-
nössä kaikki muunneltavat pohjaratkaisut ovat mahdollisia lähinnä silloin, kun koko kort-
teli tai ainakin kukin porrashuoneen kerrostaso on saman tahon, esimerkiksi kaupungin, 
omistuksessa. Kätevintä olisi siis, jos asukkaat asuisivat asunnoissa vuokralla. Toisaalta 
asuntoparien muunteluun perustuvat ratkaisut ovat mahdollisia myös, jos asukas omistaa 
kokonaisen perheasunnon ja pienasunnon muodostaman parin. Tällöin hän voi halutes-
saan vuokrata pienempää asuntoa ulkopuoliselle, ottaa sen perheen käyttöön sivuasun-
noksi tai yhdistää sen osaksi asuntoaan lisämakuuhuoneiksi.



Säilyvä rakenne

Säilyvä märkätila

Säilyvä märkätila, jonka ovi tai kalustus muuttuu

Muunneltavan konseptin mahdollistavat 
kulkuvyöhykkeet

Kaikissa pohjaratkaisuvaihtoehdoissa säilyvät rakenteet, 1:400

Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset 
kerrostaloasunnot muunnetaan pää- ja sivuasuntopareiksi, 1:400

Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset 
kerrostaloasunnot muunnetaan jaettujen tilojen yhdistämiksi 
pienasunnoiksi, 1:400

Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset 
kerrostaloasunnot muunnetaan ryhmäasunnoiksi, 1:400

Rakennustoimenpiteitä vaativat muutokset, kun tavalliset 
kerrostaloasunnot yhdistetään huoneluvultaan suuriksi asunnoiksi, 
1:400

Aukko asuntojen väliseen seinään

Aukon sulkeminen asunnon ja prh:n välillä

Säilyvä märkätila

Säilyvä märkätila, jonka ovi tai kalustus 
muuttuu

Muuttuva alue
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Tavalliset kerrostaloasunnot

Suunnitelman lähtökohta, tavalliset kerrostaloasunnot, eivät juurikaan poikkea 2010-luvulla 
yleisesti Suomessa toteutettavista asunnoista. Tämä tarkoittaa sitä, ettei muunneltavuu-
den huomioiminen tässä suunnitelmassa sulje pois korttelin toteuttamista tavanomaisina 
kerrostaloasuntoina. Muunneltavuutta ei esimerkiksi erityisesti huomioitu korttelin mas-
soittelussa, jonka ratkaisut tehtiin kaupunkikuvallisin perustein. 

Asuntojen suunnittelussa on pyritty välttämään pinta-alaltaan niukkojen asuntojen ominai-
suuksia – säilytystilan puutetta, tilojen ahtautta ja asumisen keskittymistä yhteen tilaan. 
Pienasunnoissa erityisen tärkeänä on pidetty nukkumapaikan sijoittamista erilliseen alko-
viin ja toisaalta erilliskeittiöiden suunnittelua ainakin joihinkin pienasuntotyypeihin. 

Yleisesti kaikissa asunnoissa on pyritty välttämään nykyisin yleistä tupakeittiötä, jossa keit-
tiökalusteet sijoittuvat rivistönä olohuoneen peräseinälle. Keittiöt ovat pienimpiä asunto-
tyyppejä lukuun ottamatta joko saarekkeellisia avokeittiöitä tai erilliskeittiöitä. Muunnelta-
vuuden helpottamiseksi asuntoihin on asuntosaunojen sijasta suunniteltu vaatehuoneita. 
Perheasuntojen kylpyhuoneisiin on varattu tila pyykkikaapille.

Yleisesti asuntosuunnittelussa on pyritty myös väljiin makuuhuoneisiin ja olohuoneisiin, 
joissa olisi tilaa paitsi oleskelulle ja levolle, myös työnteolle. Eteisille on pyritty luomaan 
oma soppensa asunnossa. Yleensä eteisestä joko avautuu näkymä oleskelutilojen läpi 
ikkunalliselle ulkoseinälle tai eteisessä itsessään on ikkuna. 

joka tarvitsee apua arkensa sujumiseen. Toisaalta asunto voi sopia myös itsenäistyvälle 
nuorelle, joka kaipaa omaa tilaansa, mutta voi silti olla tiiviissä yhteydessä perheensä 
kanssa. Ratkaisu vastaa siis paitsi ikääntyvän väestön, myös yhä aikaisemmin itsenäisty-
vien nuorten haasteisiin.

Koska sivuasunnon muuntaminen takaisin erilliseksi asunnoksi vaatii vähäisiä raken-
nustoimenpiteitä, on siitä luopuminen helppoa elämäntilanteen muuttuessa. Toisaalta 
sivuasunnon voi myös vuokrata ulkopuolisille tekemättä lainkaan rakenteellisia muutoksia 
kumpaankaan asunnoista. Ääntä eristävän välioven lukitseminen riittää erottamaan asun-
not toisistaan.

Yhdistetyt asunnot

Kun perheasunnoista ja pienasunnoista koostuvat asuntoparit yhdistetään, aiheutuu tästä 
muutoksia lähinnä pienasunnon puolella. Tässä pohjaratkaisussa pienasunnot jaetaan 
asunnon koosta riippuen yhdeksi tai kahdeksi makuuhuoneeksi pääasunnon tilojen säi-
lyessä ennallaan. Lopputuloksena on huoneluvultaan suuria asuntoja. Asuntojen väliseen 
seinään avataan aukko, josta kuljetaan uusiin makuuhuoneisiin johtavaan lyhyeen käytä-
vään. Pienasuntojen keittiöt puretaan, mutta märkätiloja ei yhdessäkään asuntotyypissä 
tarvitse muuttaa lainkaan. 

Ratkaisussa toisen asunnon sisäänkäynnistä on suunnitelmassa luovuttu silloin, kun 
samaan tilaan johtaisi kaksi vierekkäistä sisäänkäyntiä tai kun toisen sisäänkäynnin tuk-
kiminen parantaa asunnon kalustettavuutta. Monissa asuntotyypeissä luontevampi etei-
nen muodostuu makuuhuoneiksi muutetun pienasunnon puolelle, jolloin perheasunnon 
entisen eteisen voi purkaa ja hyödyntää esimerkiksi osaksi olohuonetta tai ruokailutilaa. 
Perheasuntojen väljä mitoitus takaa sen, että oleskelutilojen mitoitus riittää myös makuu-
huoneiden lukumäärän lisääntyessä.

Asuntojen yhdistäminen mahdollistaa jopa seitsemän asuinhuonetta käsittävä asun-
toja. Ratkaisu sopii etenkin suurille lapsiperheille, mutta myös esimerkiksi kommuuneille 
tai opiskelijoiden soluasunnoiksi. Käyttäjäryhmät eivät ole Suomessa kovin yleisiä, kun 
soluasuntojenkin suosio on laskussa. Ratkaisu kuitenkin osaltaan paikkaa tarvetta huo-
neluvultaan suurille asunnoille – niitä kaipaaville asukasryhmille on Helsingin kantakau-
pungissa kovin vähän vaihtoehtoja. Monihuoneinen asunto taipuu tarvittaessa tilojensa 
puolesta melko luontevasti myös toimistotilaksi. Tällöin olohuonetta ja keittiötä voi käyttää 
taukotilana tai kokoushuoneena, kun makuuhuoneista tulee työtiloja.

Asuntoparit jaetuilla tiloilla

Asuntojen muuntaminen lähtötilanteesta jaettuja olo- ja työhuoneita hyödyntäviksi asun-
topareiksi edellyttää astetta raskaampia rakennustoimenpiteitä. Toisin kuin yhdistetyissä 
asunnoissa, muutostoimenpiteet koskevat tässä ratkaisussa etenkin perheasuntoja, jotka 
jaetaan pienasunnoksi ja kahden pienasunnon jakamaksi yhteistilaksi. Asuntopari muun-
tuu siis kahdeksi pienasunnoksi, joihin kuljetaan porrashuoneesta yhteisen, jaetun tilan 
kautta. Tämä edellyttää asuntojen välisen seinän aukottamista, perheasuntojen kuivien 
tilojen väliseinien purkamista ja uudelleenrakentamista sekä ääntä eristävien seinien 
rakentamista syntyvän pienasunnon ja yhteistilan välille. 

Asuntojen kulun järjestäminen yhteistilan kautta vaatii joka toisen oviaukon sulkemista 
porrashuoneissa. Ratkaisu korostaa yhteistilan merkitystä asumisessa lisäämällä asuk-
kaiden kohtaamisten määrää. Yhteistilat ovat vaihtelevan kokoisia. Pienimmillään jaettu 
tila on kutakuinkin asuinhuoneen kokoinen, suurimmillaan pienasunnon kokoinen. Erikoko-
iset yhteistilat sopivat erilaisille asukkaille riippuen siitä, kuinka paljon ja millaisen tekemi-
sen merkeissä yhdessä halutaan viettää aikaa. Yhteistilojen osuus kerrostason asuinpin-
ta-alasta vaihtelee porrashuonekohtaisesti kuudesosasta kolmasosaan. 

Yksityiset asunnot on tässä pohjaratkaisussa suunniteltu huonelukuunsa nähden pin-
ta-alaltaan niukoiksi. Niissä on yksi tai kaksi asuinhuonetta. Kokonaisuudessaan kahden 
pienasunnon asukkailla on kuitenkin käytössään varsin laajat asuintilat, kun yhteistilan 

Asuntojen sisäänvedettyjen parvekkeiden ikkunat avautuvat kahdelle sivulle. Sisäänkäynti 
parvekkeelle on yleensä olohuoneesta, joskus makuuhuoneesta. Liittyminen asuntoon 
muuttaa hieman parvekkeen luonnetta – makuuhuoneeseen liittyvä parveke on selkeästi 
olohuoneeseen liittyvää parveketta yksityisempi. Joissakin asuntotyypeissä sisäänvedetty 
parveke muodostaa olohuoneeseen polveilevan, lasisen seinän, joka jakaa tilaa eri luontei-
siksi sopiksi.

Pää- ja sivuasuntoparit

Pohjaratkaisuvaihtoehdoista pää- ja sivuasuntoparit vaativat lähtökohtaan verrattuna kai-
kista kevyimpiä muutoksia asuntojen rakenteisiin. Niissä perheasuntojen ja pienasuntojen 
muodostamat parit linkittyvät toisiinsa sisäisellä kulkuyhteydellä. Tässä suunnitelmassa 
yhteys on luotu puhkaisemalla asuntojen väliseen seinään oviaukko yleensä asuntojen 
eteisten välille. 

Oviaukon puhkaiseminen edellyttää yleensä asunnoissa muutoksia lähinnä sivuasunnon 
puolelle – esimerkiksi vaatehuone tai eteiskomerot voidaan joutua purkamaan yhteyden 
mahdollistamiseksi. Ne voidaan asunnossa korvata joko uudella kiintokalusteella, vähem-
män tilaa vievillä irtokalusteilla tai hyödyntämällä suuremman asunnon säilytystiloja. Rat-
kaisu riippuu sitä käyttävän asuntokunnan mieltymyksistä ja tarpeista. 

Pää- ja sivuasuntoratkaisu tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden käyttää sivuasuntoa jous-
tavasti perheen tarkoituksiin. Sivuasunnossa voi asua esimerkiksi ikääntyvä isovanhempi, 

pinta-ala lasketaan yksityisen asunnon pinta-alaan mukaan. Yhteistila myös tarjoaa usein 
näkymiä ja valoa ilmansuuntiin, joihin yksityisen asunnon tilat eivät itsessään avaudu. 
Tämä lisää tilantuntua asumisessa. Yhteistiloja on suunnitelmassa käytetty jaettuina olo-
huoneina, työtiloina, keittiöinä ja ruokailutiloina.

Yhteisöllinen asuminen on Suomessa melko marginaalinen ilmiö. Kahden asunnon yhdis-
täminen jaetuilla tiloilla voisi kuitenkin sopia esimerkiksi ystäväporukalle, sillä asunnot ovat 
usein kutakuinkin samankokoisia. Aloittelevan startup-yrityksen perustajat voisivat asua 
vierekkäisissä asunnoissa ja tehdä töitä yhteisessä työtilassaan. Heille olisi hyötyä etenkin 
pienistä, työhuoneina käytettävistä jaetuista tiloista.

Jaetut olo- ja työhuoneet voivat sopia myös ikääntyneille, joille ystävien kanssa asuminen 
voi lisätä turvallisuudentunnetta arjessa. Ystävysten lisäksi myös perheet voisivat hyödyn-
tää asumisratkaisua, kun esimerkiksi ikääntyvät vanhemmat ja aikuiset lapset tai uudelle 
paikkakunnalle muuttavat sisarukset voisivat asua astetta yhteisöllisemmin ja tasa-arvoi-
semmin kuin pää- ja sivuasuntoratkaisussa.

Ryhmäasunnot

Tavallisista asunnoista koostuvan lähtötilanteen muuntaminen ryhmäasunnoiksi edel-
lyttää tämän suunnitelman pohjaratkaisuvaihtoehdoista eniten rakennustoimenpiteitä 
vaativia muutoksia. Ratkaisussa porrashuoneen koko kerrostason asunnot yhdistetään 
yhdeksi, yhteistiloilla varustetuksi ryhmäasunnoksi. Yksityisten asuntojen lukumäärä säi-
lyy lähtötilanteeseen verrattuna samana, mutta niiden erilliset sisäänkäynnit poistuvat. Sen 
sijaan yksityisiä asuntoja yhdistää polveileva yhteistila, johon on kulku porrashuoneesta.

Tässä ratkaisussa asuntojen lähes kaikki väliseinät ja keittiöt puretaan. Lisäksi vajaaseen 
puoleen märkätiloista kohdistuu vähäisiä muutoksia. Kokonaisia märkätiloja ei kuitenkaan 
tarvitse rakentaa lisää tai purkaa. Porrashuoneisiin johtavia oviaukkoja tukitaan silloin, 
kun useita vierekkäisiä oviaukkoja johtaisi samaan tilaan tai suoraan yksityisiin asuntoi-
hin. Useimmissa ryhmäasunnoissa yksityiset asunnot sijoittuvat siten, ettei niillä ole por-
rashuoneen kanssa yhteistä väliseinää. Yksityisten asuntojen erottaminen yhteistilasta 
edellyttää uusien ääntä eristävien seinärakenteiden rakentamista ryhmäasuntojen sisällä.

Polveilevat yhteistilat koostuvat vähintään yhteisestä ruokailutilasta, oleskelutilasta ja 
työtilasta. Suuremmissa ryhmäasunnoissa työtiloja ja oleskelupaikkoja voi olla useam-
pia. Yhteiset tilat on suunnitelmassa haluttu hajauttaa pieniksi sopiksi, joita lyhyet käytä-
vät yhdistävät. Tämä tarjoaa asukkaille monenlaisia, erihenkisiä tiloja, jotka avautuvat eri 
ilmansuuntiin. Suurimmissa ryhmäasunnoissa yhteistilat avautuvat kolmeen ilmansuun-
taan, pienemmissä kahteen. Monipuolisten näkymien ja valoisuuden lisäksi yhteistilojen 
hajauttamisella on pyritty kodinomaisuuteen. Yhteistilojen koko suhteessa yksityisiin 
asuntoihin on kuitenkin pyritty pitämään maltillisena taloudellisuuden ja kohtuuhintaisuu-
den nimissä. Ne muodostavat noin kolmasosan koko ryhmäasunnon huoneistoalasta.

Ryhmäasunnoissa sijaitsevat yksityiset asunnot ovat huonelukuunsa nähden pinta-alal-
taan niukkoja samoista syistä kuin jaettujen tilojen yhdistämissä asuntopareissakin. 
Yhteistiloilla kompensoidaan tilallisesti niukkaa yksityisasuntoa.  Asuntojen huoneluku 
vaihtelee yhdestä kolmeen huoneeseen, mikä mahdollistaa monenlaisten asuntokuntien 
asumisen ryhmäasunnossa. Yksiöt ovat noin 20–30-neliöisiä, kaksiot noin 40-neliöisiä ja 
kolmiot noin 45-neliöisiä. 

Ryhmäasunnot sopivat erityisesti yhden ja kahden hengen talouksille, mutta kolmiot mah-
dollistavat myös pienten ydinperheiden asumisen niissä. Asumismuoto voisi soveltua esi-
merkiksi ikääntyville, joille yhteisöllinen asuminen toisi turvaa arkeen ja lisäisi päivittäisiä 
sosiaalisia kontakteja. Kodinhoidon järjestäminen yksittäisten asuntojen sijasta keskite-
tysti ryhmäasuntoon voisi myös pienentää ikääntyneiden asumiskustannuksia. Ratkaisu 
on otollinen myös esimerkiksi suurehkoille kommuuneille ja opiskelijoille, joille ryhmäasun-
not mahdollistavat paitsi yhteisöllisen oleskelun yhteistiloissa myös yksityisen asumisen 
silloin, kun kaivataan omaa rauhaa. 



Yhteistilat

Irtaimistovarastot   437,5 m2

Ulkoiluvälinevarastot 228,5 m2

Lastenvaunuvarastot 85,0 m2

Pesulat   126,5 m2

Kuivaushuoneet  83,0 m2

Kerhotilat  (1-2. krs)  143,0 m2

Talovarastot  29,0 m2

Siivouskomerot  6 kpl
Saunaosastot (5. krs) 6 kpl

Pohjapiirustus 1:400
prh A, B, E, F 1. krs; 
prh C, D kellarikerros

Pohjapiirustus 1:400
prh A, B, E, F 2. krs; 
prh C, D 1. krs

Huoneistot pihakannen tasolla

1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2  4 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  2 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  1 kpl

Yhteensä   27 kpl

Näkymä Kotkankadulta. Näkymä Viipurinkadun ja Kotkankadun kulmasta.

Asuntojen välisen 
välipohjan periaateleikkaus 1:10. 
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Paikkaan sidottu pohjaratkaisu

Maantasokerroksen suunnittelun lähtökohtana oli luoda korttelin katujulkisivusta mahdol-
lisimman avoin miellyttävän jalankulkuympäristön varmistamiseksi. Kortteliin on sijoitettu 
liiketiloja, jotka keskittyvät Viipurinkadun ja Tivolitien varrelle. Suurimmat liiketilat sijaitse-
vat korttelin näkyvimmässä pisteessä, Viipurinkadun ja Tivolitien kulmassa. Korttelin län-
sipäätyyn Viipurinkadun varrelle on sijoitettu vuokrattavia työtiloja ja asukkaiden yhteisti-
loja. Niissä voi harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa, joka vaatii oman toimistotilansa. 
Yhteensä korttelissa on liiketilaa 419 neliötä, josta 61 neliötä on työtiloja. Lisäksi kaksi por-
rashuoneista sijoittuvat katujen varsille. Niiden ulkoseinää on aukotettu suurilla ikkunoilla.

Koska liiketilat vievät suurimman osan korttelin maantasokerroksen kadunvarrelle sijoittu-
vasta pinta-alasta, asuntojen aputilat – irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarastot ja lasten-
vaunuvarastot – on sijoitettu korttelin sisäkehälle autohallin ympärille ja porrashuoneiden 
C ja D kellaritiloihin. Ratkaisu minimoi ikkunattomien tilojen määrän katujulkisivulla. Kunkin 
porrashuoneen aputilat on sijoitettu saman porrashuoneen yhteyteen lukuun ottamatta 
liiketilavaltaista porrashuone A:ta, jonka irtaimistovarastot sijaitsevat porrashuone C:n kel-
larissa. Myös korttelin väestönsuojat on keskitetty kolmeksi erilliseksi tilaksi porrashuonei-
den C, D ja E yhteyteen. Varastotilojen lisäksi jokaisella porrashuoneella on ensimmäisessä 
kerroksessa tai kellarissa oma, yleensä ikkunallinen pesulansa. Aputilojen mitoitus on tehty 
pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisen ohjeen mukaisesti.

Korttelin kerhotilat sijoittuvat porrashuoneen E maantasokerrokseen ja porrashuoneiden B, 
C ja F pihakannen tasolle. Pihakannella on leikkualue, penkkejä istuskelua varten ja pyörä-
paikkoja vierailijoita ajatellen. Pihan istutusalueet ovat pohjamuodoltaan soikeita kumpa-
reita, jotka muodostavat pehmeän vastaparin sisäpihan kulmikkaille linjoille. Pihakannen 
rakenteessa on reilusti multatilaa, joka mahdollistaa suurtenkin puiden istuttamisen kan-
nelle. Pihalle on esteetön kulku Tivolitieltä kaarevaa ramppia pitkin. Tätä ramppia hyödyn-
netään myös tikasautojen kulkureittinä.

Kerhotilat ja porrashuoneiden kulkuyhteydet ehkäisevät joidenkin muunneltavien pohjarat-
kaisujen toteuttamisen pihakannen tasolla porrashuoneissa B, C, D ja F. Kaikki muunnelta-
vat pohjaratkaisut ovat siis mahdollisia porrashuoneissa A, C, D ja E toisessa, kolmannessa 
ja neljännessä kerroksessa sekä porrashuoneiden B ja F kolmannessa ja neljännessä ker-
roksessa. Porrashuoneissa C ja D ensimmäinen kerros on pihakannen tasolla, kun auto-
hallin tasolle sijoittuva kerros lasketaan maanalaiseksi kellarikerrokseksi. Näissä porras-
huoneissa on siis yksi asuinkerros muita porrashuoneita enemmän, vaikka kerrosluku on 
sama. 

Korttelin viidennen kerroksen vinokattoinen tila mahdollistaa parvellisten asuntojen suun-
nittelun. Kattoikkunat ja kattolyhtyjen korkeat ikkunat valaisevat parvellisten asuntojen kor-
keita, vinokattoisia tiloja. Viidennen kerroksen asuntoja ei ole suunniteltu peruskerrosten 
muunneltavan konseptin mukaisiksi, koska parville johtavat portaat ja viidenteen kerrok-
seen sijoittuvat porrashuonekohtaiset saunaosastot estävät muunneltavuuden luontevan 
toteutumisen. Saunaosastojen suuri lukumäärä ja helppo saavutettavuus kompensoi sitä, 
ettei asunnoissa ole asuntosaunoja. Saunaosastojen terasseilta avautuu komeita näkymiä 
Alppipuiston ja Alppilan ylle. 

Korttelin aukotuksella on pyritty paitsi valoisiin asuntoihin ja rauhalliseen julkisivusommi-
telmaan, myös siihen, ettei sisäpihalle avautuvista asuintiloista näkyisi liian suoraan toi-
sissa asunnoissa sijaitseviin tiloihin. Porrashuoneita on aukotettu reilusti, mikä tekee niistä 
valoisia. Asunnoissa viiteen eri ratkaisuun muuntuvat plaanit asettivat omanlaisensa haas-
teen ikkunoiden sommittelulle. 



Huoneistot prh C ja D 
5. kerroksessa

1h+kt 26,5–29,0 m2  2 kpl

2h+kt+parvi 61,0 m2  1 kpl

2–3h+kt+parvi 60,5 m2 1 kpl
2–3h+k+parvi 73,5 m2 1 kpl

3h+kt+parvi 82,5 m2  1 kpl

4h+kt+parvi 85,5 m2  1 kpl

Yhteensä   7 kpl

Asunnot koko korttelissa

1h+kt/k 26,5–31,0 m2 32 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2 16 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  6 kpl

3h+kt/k 62,5–70,5 m2 18 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 13 kpl

4h+kt/k 85,5–86,0 m2 9 kpl

5h+kt 95,0 m2  6 kpl

1h+k+parvi 38,5 m2  4 kpl

2h+kt+parvi 61,0–71,0 m2 5 kpl

2–3h+kt/k+parvi 60,5–73,5 m2 2 kpl

3h+kt/kk+parvi 70,0–82,5 m2 5 kpl

3–4h+kt+parvi 79,0 m2 1 kpl

4h+kt+parvi 85,5 m2  2 kpl

Yhteensä   119 kpl

Huoneistot peruskerroksissa 
(per kerros)

1h+kt 30,0–31,0 m2  6 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

1h+k/2h+kk 38,5–41,5 m2  6 kpl

2h+kt 48,0–54,5 m2  2 kpl

3h+kt 62,5–70,5 m2  4 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 77,5–84,5 m2 4 kpl

4h+kt 85,5–86 m2  2 kpl
4h+k 85,5 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  2 kpl

Yhteensä   30 kpl

Huoneistot 4–5. kerroksessa

1h+kt 29,0–31,0 m2  4 kpl
1h+k 30,0 m2   2 kpl

3h+kt 62,5–68,0 m2  2 kpl
3h+k 65,0 m2  1 kpl

3–4h+kt 78,0 m2  1 kpl

5h+kt 95,0 m2  1 kpl

1h+k+parvi 38,5 m2  4 kpl

2h+kt+parvi 62,5–71,0 m2 4 kpl

3h+kt+parvi 70,0–77,0 m2 2 kpl
3h+kk+parvi 77,0 m2 2 kpl

3–4h+kt+parvi 79,0 m2 1 kpl

4h+kt+parvi 85,5 m2  1 kpl

Yhteensä   25 kpl

Näkymä porrashuoneesta B, taustalla Lenininpuiston kalliot. Näkymä sisäpihalta.

Pohjapiirustus 1:400
prh A, B, E, F 5. krs; 
prh C, D 4. krs

Pohjapiirustus 1:400
prh C, D parvikrs

Pohjapiirustus 1:400
prh A, B, E, F 3–4. krs; 
prh C, D 2–3. krs

Pohjapiirustus 1:400
prh A, B, E, F parvikrs; 
prh C, D 5. krs
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Porrashuone E tavallisilla asunnoilla, 
1:200.

Porrashuone E pää- ja sivuasuntopareina, 
1:200.

Porrashuone E muunnettuna asuntopareiksi jaetuilla 
tiloilla, 1:200.

Porrashuone E yhdistettyinä asuntoina, 
1:200.

Porrashuone E yhtenäisenä ryhmäasuntona, 
1:200.

Porrashuone E:n 5. krs parviasunnot ja parvikerros, 
1:200.

Näkymä kolmiosta porrashuoneesta C. Näkymä yksiöstä porrashuoneesta B.
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Porrashuone BF tavallisilla asunnoilla, 1:200. Porrashuone BF yhdistetyillä asunnoilla, 1:200.

Porrashuone BF pää- ja sivuasuntopareina, 1:200. Porrashuone BF muunnettuna asuntopareiksi jaetuilla tiloilla, 1:200.

Porrashuone BF yhtenäisenä ryhmäasuntona, 1:200. Porrashuone BF 5. krs parviasunnot, 1:200.

Porrashuone BF parvikerros, 1:200.

Näkymä ryhmäasunnosta porrashuoneesta E. Näkymä parvellisesta asunnosta porrashuoneessa C.
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+19,3

+33,2

+38,2

+21,1

+34,9

+39,8

4.

1.

2.

3.

5.6.

6.

Julkisivu pohjoiseen Viipurinkadulle, 1:400.

Julkisivu kaakkoon Tivolitielle, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.

Julkisivu lounaaseen, 1:400.

Julkisivu länteen, 1:400.

Julkisivuote.
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Julkisivumateriaalit ja -detaljit

Suunnitellun uudiskorttelin massoittelun muodostama lähtökohta mukailee ympäröivää 
kaupunkirakennetta. Tällaisessa ratkaisussa on vaarana, että kortteli täydentää ympäris-
töään liian varovaisesti ja pastissinomaisesti. Tämä on suunnitelmassa estetty julkisivujen 
aukotuksella, materiaalivalinnoilla ja detaljeilla, jotka liittävät uudiskorttelin nykyarkkiteh-
tuurin kontekstiin.

Värien käyttö on Alppilan rakennuksissa varsin vaihtelevaa – julkisivujen sävyt vaihtelevat 
kirkkaasta vihreästä kirkkaisiin punaisen ja keltaisen sävyihin. Myös neutraalimpia valkoi-
sia, harmaita ja ruskeita sävyjä on käytetty runsaasti. Näin ollen Alppilan sävymaailma ei 
juurikaan aseta rajoitteita suunnittelualueen sävymaailmalle ainakaan, kun pitäydytään 
lämpimässä väriskaalassa. 

Selkeimmän rajoitteen värimaailmalle asettaa Alppilan kirkko, jonka tulee hahmottua sel-
keästi alueen julkisimpana ja erottuvimpana rakennuksena. Uudiskorttelin kadun puolella 
jyrkkä harjakatto luo kontrastin katutasosta lähes tasakattoiselta vaikuttavaan, modernis-
tiseen kirkkoon, mikä viittaa rakennusten varsin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Viipurinkadun 
puolella suunnitellun korttelin värisävyt ovat astetta Alppilan kirkon kirkkaanvalkoista julki-
sivua tummempia – hiekanruskean, punatiilen ja tummaharmaan sävyjä. Sävyvalinnoilla 
on pyritty tekemään tilaa kirkolle ja korostaamaan sen asemaa alueen merkittävimpänä 
julkisena rakennuksena.

Uudiskorttelin pääasiallinen julkisivumateriaali on tiili. Rakennuksen eri rappujen julkisivut 
on muurattu erisävyisillä tiilillä ja erilaisilla ladonnoilla. Sävyt ovat luonnollisia valkoisen, 
harmaan ja punatiilen sävyjä. Katutason ensimmäinen kerros erottuu hienovaraisesti muu-
ratusta julkisivusta. Sen materiaali on tiilimuurauksen sävyyn värjättyä, paikalla valettua 
betonia, jota on hyödynnetty myös pihakannen ja Alppipuistoon suuntautuvien julkisivu-
jen sokkeleissa. Korttelin jyrkkä lapekatto on tummaksi maalattua, konesaumattua peltiä.

Materiaalivalintojen ohella myös julkisivujen detaljiikka pyrkii erottumaan ympäröivistä 
klassistisista ja modernistisista asuinkortteleista. Muuraukseen on tehty julkisivua elävöit-
täviä syvennyksiä. Lisäksi julkisivulla on käytetty sisätiloihinkin ikkunoiden läpi näkyvää 
aukotettua muurausta. Viidennen kerroksen kattolyhdyt luovat vesikatolle suuria lasisia 
pintoja. Lasipinta saadaan aikaan tuomalla varsinaisen ikkunan eteen erillinen lasi, jota 
massiiviteräslevyt kehystävät. Myös alempien kerrosten ikkunat on kehystetty katujulki-
sivun puolella massiiviteräslevyillä, mikä luo visuaalisen yhteyden niiden ja kattolyhtyjen 
välille. 



Leikkaus C-C, 1:400.

Leikkaus D-D, 1:400.

1. Tiiliverhous, vaihtelevia sävyjä ja ladontoja.
2. Betoni, muottipinta, vaihtelevia sävyjä.
3. Konesaumattu peltikatto, sinkitty ja maalattu, tumma harmaa.
4. Pellitykset, maalattu, tumma harmaa.
5. Puuverhous, lämpökäsittely, luonnollinen sävy.
6. Lasi, kirkas.

Leikkaus A-A, 1:400. Leikkaus B-B, 1:400.

Leikkaus E-E, 1:400.

Näkymä Alppipuiston poluilta. Näkymä Linnanmäen ja Lenininpuiston kallioilta.
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Koontitaulukko asumis-
tason kehittymisestä 

Suomessa.
–1799 1800–1899 1900–1919 1920–1939 1940–1959 1960–1979 1980–

Yleiset trendit ja 
tapahtumat

Metsästys- ja keräilykult-
tuurista maanviljelyyn, 
Ruotsin vallan aika kes-
kiajalta alkaen

Teollistuminen,
Venäjän vallan aika,
sääty-yhteiskunnasta 
luokkayhteiskuntaan

Ensimmäinen maailman-
sota, Suomen itsenäisty-
minen, vuoden 1918 sota,
tyylisuuntana jugend

Sosiaalista asuntotuotan-
toa, talouskasvu 1920-lu-
vulla ja lama 1930-luvun 
alussa, tyylisuuntana 
kalssismi ja funktionalismi

Toinen maailmansota ja 
jälleenrakentamisajan ma-
teriaalipula, 1950-luvulla 
perhekeskeisyys, moder-
nien metsälähiöiden synty, 
keskiluokan synty

Kulutusyhteiskunta, suur-
ten ikäluokkien aikuistu-
minen, rakentamisessa 
massatuotannon vuosi-
kymmenet ja aluerakenta-
minen, kaupungistuminen

1980-luvulla nousukausi ja 
asuntojen hintojen nousu, 
1990-luvulla lama ja vuok-
ra-asumisen yleistyminen,
2000-luvun alussa nousu-
kausi ja 2008 taantuma

Miten asuminen muuttui?

Huoneluvun ja pinta-alan 
kasvaminen, liikkuvasta 
elämäntavasta pysyvään ja 
säädynmukaiseen asumi-
seen

Varakkaimmilla huonelu-
vun kasvaminen ja yksi-
tyisen ja julkisen puolen 
eriytyminen asunnoissa,
työväen asunnot

Käytännön toteutuksia 
paremmiksi työväenasun-
noiksi, huvilakaupungino-
sia, nykyaikaisia varusteita 
esim. sähkövalo myös 
työväen käyttöön

Suurpihakorttelit, 1920-lu-
vulla huomio arvokkaassa 
kaupunkikuvassa, 1930-lu-
vun funktionalismin myötä 
modernin asunnon tilaja-
ko olohuoneineen

Asuntopula, jälleenra-
kentamista rintamamies-
taloilla, asutustoiminta, 
asuntojen modernisaatio, 
uusia laitteita ja varusteita 
esim. keittiökalustus

Kerrostalovaltaisuus, tont-
tien ja pihojen pienentymi-
nen, 1970-luvulla asunnon 
pinta-alan pieneneminen 
suhteessa huonelukuun, 
pienasunnot

Asumisväljyyden kasvu, 
pientalorakentaminen, 
moderneja koteja yhä 
parempine varusteineen, 
esteettömyyyden huomi-
oiminen

Mikä asumisen 
muutoksen aiheutti?

Lamasalvostekniikan 
kehittyminen,
uudet pohjaratkaisumallit,
tekniikan kehittyminen 
esim. ikkunat ja savujohto

Sydänseinäisten hirsi-
rakennusten keksiminen, 
elintason paraneminen, 
tehtaiden asuntotuotanto 
työntekijöilleen

Puutarhakaupunkiaate, 
kiinnostuminen työväen 
asumisoloista, asunnon 
tilavuuteen perustuvat 
liika-asutusnormit

Työväen asumisen tukemi-
nen, tehdasyhdyskuntien 
laadukas asuntotuotanto, 
porvariston keskiluokkais-
tuminen ja palveluskun-
nan väheneminen

Omatoiminen rakenta-
minen, yhteiskunnan tuki 
ja pakkokeinot (asutus), 
Väestöliiton toimet metsä-
lähiöiden eteen, Aravalai-
nat ja asuntosäästäminen

Aravan laatuvaatimusten 
heikentyminen, kehitty-
mättömät asuntolainat, 
vanhan purkaminen, 
1970-luvun normipohjai-
nen asuntosuunnittelu

Taloudelliset nousukau-
det, elintason nousu, 
asuntolainojen saatavuu-
den paraneminen, voima-
kas asuntotuotanto jossa 
uudet asunnot tilavampia

Mitä asumisen muutos 
mahdollisti asukkaille?

Asumiskulttuurin kehit-
tyminen, asuintilojen 
eriytyminen, valoisammat 
asunnot

Yhä suurempi osa asuinti-
loista saman katon alla,
asumisen yhä voimak-
kaampi eriytyminen, 
työväen asumistason 
paraneminen hiljalleen

Normit jäivät lähinnä teo-
reettisiksi, uudet parem-
mat työväenasuinalueet 
olivat työväelle liian kalliita, 
yläluokan asunnot alkoivat 
pienentyä

Työväenasuntoihin km. 
yksin huone lisää (ahtaasti 
asuminen silti yleistä), ta-
voitteeksi perheenjästen-
ten yksityisyys, porvariston 
asuntojen pieneneminen

Asumisahtaus alkoi vähen-
tyä, asutustoiminnan luo-
mat tilat olivat liian pieniä 
pärjätäkseen, aravalaino-
jen pinta-alarajat rajoitti-
vat asuntotuotantoa

Asuminen kallistui, kolme 
huonetta ja keittiö vakiin-
tui yleisimmäksi asunto-
tyypiksi, kalliiden hintojen 
myötä pienasunnot yleisiä

Asukkaiden vaatimus-
tason nousu, elämänta-
pa-asuminen, lamojen 
myötä uusien asuntojen 
pinta-alan lasku, parempi 
varustetaso

Kenelle muutos kohdistui?

Uusimmat innovaatiot 
ensin varakkaimmilla, 
vanhat mallit säilyivät 
vähävaraisimmilla pitkään 
uusien rinnalla

Yhä suurempia eroja asu-
mistasossa kaupunkien/
maaseudun ja yhteiskun-
taluokkien välillä, tehdas-
yhdyskunnissa asuminen 
hierarkkista

Ahtaasti asumista etenkin 
maaseudulla ja työväen 
asunnoissa, uusia varus-
teita hiljalleen yhä laajem-
malle asukasjoukolle

Maaseudulla asumisolot 
yhä kurjat, asumistasoerot 
tasaantuivat porvariston 
asuntojen pienentyessä, 
funkiksen minimiasunnot 
eivät yleistyneet kaikille

Sodassa kotinsa menettä-
neet, keskittyminen lapsiin 
ja perheisiin, aravalainat 
kohdistuivat lähinnä va-
rakkaille ja keskiluokalle

Lapsiperheet asumistuen 
keskiössä, tuki kohdistui 
keskituloisille ja varakkail-
le, tavoitteena tasa-arvoi-
sempi asuminen

Asumistasoerot maaseu-
dun ja kaupungin välillä 
vähenivät, aiemmin porva-
rillinen, moderni asumista-
so kaikille, asumistasoerot 
varallisuuden mukaan
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Kolmio Kaksio Yksiö

Diplomityön kirjallisen osion johtopäätökset
Tämä diplomityö käsittelee asunnoille sopivaa pinta-alan ja huoneluvun suhdetta. 
Työssä on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin työssä pohditaan, tulisiko Suomessa 
rakentaa nykyistä tilavampia kerrostaloasuntoja. Toiseksi työssä pyritään löytämään 
arkkitehtonisia konsepteja, jotka mahdollistavat tilavaa asumista erilaisin tavoin. Tila-
valla asunnolla tarkoitetaan tässä työssä asuntoa, jonka pinta-ala on huonelukuun 
nähden suuri. Seuraavassa on esitelty diplomityön keskeisimmät johtopäätökset.

Asuntojen pinta-alojen historiallinen kehitys on taittunut 2010-luvulla

Historiallisesti aiempaa tilavampaa asumista ja parempaa asumistasoa ovat mahdollista-
neet rakennustekniset innovaatiot, vilkas asuntotuotanto, tehokas maankäyttö, vaurastu-
minen ja elintason kasvu, asumista sääntelevien normien asettaminen sekä yhteiskunnan 
tarjoama asumistuki. Arkkitehtisuunnittelulla voidaan vaikuttaa näistä lähinnä rakennus-
tekniikkaan ja maankäytön tehokkuuteen – tilavan asumisen problematiikan avaimet eivät 
ole yksin arkkitehtien käsissä.  

Perinteisesti elintason paraneminen on tarkoittanut asumisväljyyden kasvua ja suurem-
pien, paremmin varusteltujen asuntojen rakentamista. Vaikka suomalaisten elintaso on 
korkeammalla kuin koskaan aiemmin, 2010-luvulla lähtien on kuitenkin rakennettu vuosi 
vuodelta pienempiä asuntoja. Tämä herättää väistämättä kysymyksen, onko perusteltua 
olettaa, että tulevaisuudessa asuttaisiin yhä pienemmissä asunnoissa. Teknologian kehit-
tyminen ja urbaanin asumisen trendit voivat hillitä paineita tilavampaan asumiseen, vaikka 
elintaso kasvaakin. Lisäksi asuminen on 2010-luvulla eriarvoistunut – elintaso ei parane 
kaikissa väestöryhmissä tasaisesti, mikä luo tarpeen erikokoisille ja -hintaisille asunnoille. 
Perimmäinen kysymys on, kuinka perustavanlaatuisen tarpeena ihmisen yksityistä asuin-
tilaa ja sen laatua pidetään. Tämä ratkaisee suhtautumisen tulevaisuuden asumiseen. Jos 
yksityisen tilan merkitystä asukkaille pidetään suurena, ei ole perusteltua olettaa, että tule-
vaisuudessa tyydyttäisiin yhä pienempiin asuntoihin.

Asumisväljyyden kasvaminen vuosisatojen saatossa on mahdollistanut asuintilojen eriy-
tymisen ja asumiskulttuurin kehittymisen, asukkaiden ja asuntokuntien yksityisyyden 
lisääntymisen, asuntojen tilallisen avartumisen sekä asuntojen varustetason kehittymisen. 
Kehitys ei kuitenkaan ole ollut lineaarista. Yksi esimerkki tästä on asuntojen yksityisten ja 
julkisten tilojen eriytyminen. Se saavutti eräänlaisen huippunsa 1800-luvun lopun ja 1900-
luvun alun varakkaiden porvarien kaupunkikodeissa. Sittemmin porvariluokka keskiluok-
kaistui ja asunnot sen myötä pienenivät nykyasuntoja suuresti muistuttaviksi funktiona-
listisiksi kodeiksi ja myöhemmin moderneiksi asunnoiksi. Perheenjäsenten yksityisyys 
kuitenkin lisääntyi, kun 1960- ja 1970-lukujen lähiörakentamisen myötä makuuhuoneiden 
lukumäärä kasvoi vähävaraisempienkin perheiden asunnoissa. Nykyisin esimerkiksi urbaa-
nit lapsiperheet kuitenkin ovat jälleen palanneet lähiökoteja tiiviimpään asumiseen. Monet 
asumiseen liittyvät trendit ja ilmiöt ovat syklisiä.

Asuntojen varustetason paraneminen ei ole aina tarkoittanut asuntojen pinta-alan lisään-
tymistä – tilaa vieviä varusteita on toteutettu kasvattamatta asuntojen pinta-alaa. Esi-
merkiksi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa esteettömyyden huomioiminen asuntosuun-
nittelussa ja lisääntyvä säilytystilan tarve olisivat vaatineet asuntoihin enemmän tilaa. 
Asuntojen pinta-alat eivät kuitenkaan kasvaneet, minkä seurauksena asuinhuoneet joudut-
tiin suunnittelemaan yhä ahtaammiksi. Liian ahtaiksi rakennetut asunnot ovat johtaneet 
myös korjaaviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi Aravan lainoittamia omakotitaloja pidettiin 
1950–1960-lukujen taitteessa liian pieninä ja ahtaina perheasunnoiksi ja niitä laajennettiin 
tulevina vuosikymmeninä. Nykyisin suunniteltavat pienet kerrostaloasunnot eivät jousta 
samalla tavalla, jos tulevaisuudessa ilmenee tarvetta lisätilalle.

Suomalaiset asunnot ovat eurooppalaisittain pieniä

Suomalaiset asunnot ovat länsieurooppalaisiin ja pohjoismaalaisiin asuntoihin verrattuna 
pieniä etenkin tarkasteltaessa pienasuntoja. Erityisesti yksinasujat asuvat Suomessa 

Euroopan keskitasoa ahtaammin. Suomalaisissa asunnoissa on kuitenkin keskimääräistä 
enemmän asuinhuoneita, vaikka asuntokuntien keskikoko on sama kuin muissa Euroopan 
maissa. Asuinhuoneet ovat siis todennäköisesti pienempiä kuin keskimäärin Euroopassa. 
Asuntokunnan tulotaso vaikuttaa asunnon kokoon Suomessa enemmän kuin keskimää-
rin Euroopassa, mikä kuvaa asumisen eriarvoistumista Suomessa. Joissakin Euroopan 
maissa on eri tasoisilla määräyksillä kielletty Suomessa sallittujen pinta-alaltaan pienim-
pien asuntojen rakentaminen. 

Vaikka muissa maissa asetetut määräykset ovat itsessään huono peruste luoda Suo-
messa vastaavia määräyksiä, antavat ne kuitenkin käsitystä, millainen asunto muualla koe-
taan sopivankokoiseksi. Muihin maihin verrattuna on kyseenalaista, sopiiko suomalainen 
miniyksiö vakituiseksi asunnoksi kenellekään. Yksiöiden kategorinen kieltäminen esimer-
kiksi määräyksillä olisi kuitenkin epäviisasta, sillä tilava yksiö voi olla laadukkaampi asunto 
kuin pieni kaksio ja on myös asukastyyppejä, jotka asuvat pienissäkin yksiöissä mielellään. 
Suomalaisten pinta-alamääräysten tiukentaminen edellyttäisi kuitenkin uudenlaisia asu-
miskonsepteja tai tukimuotoja kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi. Yksin mää-
räyksiä kiristämällä ja suurempia asuntoja rakentamalla ei voida mahdollistaa tilavampaa 
asumista kaikille, sillä tämä nostaisi samalla asumiskustannuksia.

Asukkaat toivovat asuntoihinsa lisää tilaa

Pienasuntojen rakentamista perustellaan usein asukkaiden urbaaneilla mieltymyksillä ja 
keskusta-asumisen suosiolla. Asukkaat ovat kuitenkin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
keskimääräistä tyytymättömämpiä asuntojensa kokoon. Keskustojen palvelut eivät vält-
tämättä korvaa tilavan asunnon ominaisuuksia, esimerkiksi tilallisuutta tai kykyä joustaa 
erilaisiin elämäntilanteisiin. Palvelujen käyttäminen myös lisää elinkustannuksia, mikä ei 
välttämättä ole vaihtoehto vähävaraisimmille asujille.

Nuoret ja yksinasujat ovat asukasryhmistä urbaaneimpia. Myös ikääntyneet toivovat usein 
asuntoa keskustoista palvelujen ääreltä ja lapsiperheidenkin keskusta-asuminen on jälleen 
yleistynyt. Yksikään näistä asukasryhmistä ei kuitenkaan varsinaisesti toivo asumista pie-
nasunnoissa, vaan he toivovat koteihinsa lisää tilaa. Keskusta-asumisessa pienasunto on 
usein esimerkiksi asuntokannan tai asumisen hinnan sanelema pakko. Urbaanit asumis-
toiveet eivät ainakaan vielä ole valtavirtaa, sillä suurin osa suomalaisista toivoo rauhallista 
ja luonnonläheistä asumista pientaloissa. 

Suomalaisten keskimääräinen unelma-asunto on melko suuri, 114-neliöinen kolme tai 
neljä huonetta käsittävä asunto, joka on huonelukuunsa nähden varsin tilava. Myös varus-
tetasoon liittyvät toiveet esimerkiksi omasta saunasta, paremmasta kalustettavuudesta, 
esteettömyydestä, hyvistä säilytystiloista ja suuremmista keittiöistä piirtävät kuvaa tila-
vasta toiveasunnosta. Kaikille asukkaille tilava asuminen ei kuitenkaan ole yhtä oleellista. 
Esimerkiksi lapsuudenkodistaan muuttavat nuoret eivät tarvitse yhtä suurta asuntoa kuin 
perheenlisäystä odottava pariskunta.

Vaikka suuret asuntokunnat tarvitsevat luonnollisesti suuremman asunnon, on kyseen-
alaista ajatella, että asumisväljyyden perusteella voisi laskea kullekin asuntokunnalle sopi-
van asuntokoon. Neljän hengen asuessa 80-neliöisessä asunnossa yksittäisen asukkaan 
tilallinen kokemus on erilainen kuin yksinasujalla, joka asuu 20-neliöisessä yksiössä, sillä 
suuremmassa asunnossa tilat ovat yleensä avarampia ja monipuolisempia, kun jotkin asu-
mistoiminnot ovat asukkaille yhteisiä. Niukasti mitoitetussa asunnoissa joudutaan tyyty-
mättömään tilallisesti eriytymättömiin tai ahtaisiin asuintiloihin.

Asuminen eriarvoistuu Suomessa

Asukkaiden toiveista huolimatta uusien asuntojen keskipinta-ala kääntyi laskuun vuoden 
2008 taantuman jälkeen. Samalla asumisen hinta on noussut, eivätkä aiempaa pienemmät 
asunnot ole välttämättä pienentäneet asumiskustannuksia. Asumisväljyys on kuitenkin jat-

kanut kasvuaan asuntokuntien pienentymisen johdosta. Asuntokannassa pienet asunnot 
ovat yleistyneet keskikokoisten asuntojen kustannuksella, kun suurimpien asuntojen osuus 
on pysynyt ennallaan. Myös tämä kertoo asumisen eriarvoistumisesta. Ahtaasti asuminen 
on yleisintä suurilla asuntokunnilla, koska huoneluvultaan suuret asunnot ovat pienempiä 
kalliimpia. Asumistasoerot eri väestö- ja ikäryhmien välillä ovat Suomessa suuria. 

Tilastotiedot Suomen asumisen nykytilasta antavat varsin erilaisen kuvan asumisesta kuin 
asukkaiden asumistoiveet. Yleisimpiä ongelmia asumistoiveiden toteutumisen esteenä 
ovat taloudelliset syyt, asuntokantaan liittyvät syyt ja käytännön syyt. Taloudelliset syyt 
liittyvät asuntojen hintoihin ja asuntokunnan käytössä oleviin tuloihin ja varallisuuteen. 
Asuntokantaan liittyvät syyt estävät asumistoiveiden toteutumisen esimerkiksi silloin, kun 
toivotulta alueelta ei löydy asukkaan toiveiden mukaista asuntoa. Käytännön syyt liittyvät 
esimerkiksi asunnon ylläpitoon ja esteettömyyteen, jotka ovat haaste etenkin ikääntynei-
den asumistoiveiden toteutumiselle.

Tilavat asunnot ovat usein niukasti mitoitettuja 
laadukkaampia ja käytettävämpiä

Tilavilla asunnoilla on lukuisia toiminnallisia ja tilallisia etuja verrattuna niukasti mitoi-
tettuihin asuntoihin. Kerrostaloissa ne mahdollistavat luontevien läpitalonhuoneistojen 
suunnittelun. Niiden etuja ovat etenkin valoisuus ja mahdollisuus asuntoa viilentävään ja 
tuulettavaan läpivetoon. Lisätila myös lähes poikkeuksetta parantaa kaikkien asuintilojen 
toimivuutta tarjoamalla laajempia säilytystiloja, monipuolisempia kalustusvaihtoehtoja ja 
väljempiä liikennetiloja. Asuintilat on myös helpompi erottaa toisistaan huoneiksi, alko-
veiksi ja syvennyksiksi. Lisäksi esteettömyys toteutuu tilavassa asunnossa luontevammin 
kuin niukasti mitoitetussa. Tilavat asunnot ovat luonnollisesti pääsääntöisesti niukkoja 
asuntoja tilallisempia, kun asuintilat voidaan mitoittaa avarammiksi.

Tilava asunto ei kuitenkaan ole poikkeuksetta niukasti mitoitettua asuntoa laadukkaampi. 
Jos asuinrakennuksen runkosyvyys on syvä, voivat niihin muodostetut asunnot olla pimeitä 
– olivat ne tilavia tai eivät. Tilava asunto voi sisältää esimerkiksi käytäviin kuluvaa hukkati-
laa, josta ei ole asukkaille tilallista tai toiminnallista hyötyä. Laadukkaan asunnon suunnit-
teluun tarvitaan riittävän tilan lisäksi tasokasta asuntosuunnittelua ja sopivaa mitoitusta 
koko asuinrakennuksen ja -korttelin tasolla.

Tulevaisuudessa esteettömille asunnoille on yhä suurempi tarve, kun väestö ikääntyy ja 
asuntokannassa on esteettömien asuntojen vaje. Jos asuntotuotanto keskittyy enimmäk-
seen pieniin asuntoihin, osa esteetöntä asumista ehdottomasti tarvitsevista asukkaista 
joutuu tulevaisuudessa muuttamaan pieniin asuntoihin – oli se heidän toiveissaan tai ei. 
Yhdenkään asukasryhmän suora tai epäsuora pakottaminen heidän toiveidensa vastai-
seen asumiseen ei luo tasa-arvoista ja kestävää pohjaa asumiselle. On siis tärkeää, että 
rakennetaan myös tilavia asuntoja ja perheasuntoja.

Tilavat asunnot voivat olla kestäviä

Pienessä, niukasti mitoitetussa asunnossa asuminen on yksittäisen asukkaan tekemä 
ekoteko. Tämä ei kuitenkaan ole yleisesti asukkaiden toiveissa. Siksi pienasuntovaltainen 
rakentaminen on koko asuntokannan tasolla kestävän kehityksen näkökulmasta kyseen-
alaista. Jos asukkailla on tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet toteuttaa asumistoi-
veitaan, voidaan pienasuntoja joutua purkamaan, sillä niiden käyttötarkoituksen muuttami-
nen on usein vaikeaa. Tämä ei ole kestävän kehityksen mukaista. 

Asunnon joustavuudella voidaan lisätä sen käyttöikää ja siten parantaa sen kestävyyttä. 
Sekä tilavat että niukat asunnot voivat olla joustavia – asuntojen joustavuus riippuu suu-
relta osin asuinrakennuksen kokonaiskonseptista ja rakenteellisista ratkaisuista. Asunnon 
väljällä mitoituksella on kuitenkin merkitystä etenkin, kun suunnitellaan monikäyttöisyy-
teen perustuvaa joustavuutta. Muunneltavuuteen perustuva joustavuus liittyy yleensä 

lähinnä rakenteellisiin kysymyksiin. 

Pienimpiä, alle 30-neliöisiä asuntoja voi kuitenkin pitää joustavina vain harvoin, sillä asun-
non pienet tilat eivät juurikaan jätä mahdollisuuksia muuntelulle tai monipuoliselle kalus-
tamiselle. Jos kestävämmän asuntotuotannon keskeinen strategia on pienien asuntojen 
tuottaminen, voi ratkaisua pitää kunnianhimottomana ja näennäisenä, mikäli asuntoja silti 
tuotetaan ympäristölle epäedullisilla rakennustavoilla. Myös tilavia asuntoja voidaan raken-
taa kestävästi, kun ne suunnitellaan joustaviksi, asukkaiden toiveiden mukaisiksi ja kestä-
vistä rakennusmateriaaleista.

Muunneltava asuinkerrostalo voidaan suunnitella 
tavanomaisista lähtökohdista

Tämän diplomityön suunnitelmaosassa tilavien asuntojen kestävän kehityksen strate-
giaksi otettiin asuntojen porrashuonekohtainen muunneltavuus, joka mahdollisti muun-
telun viiden erilaisen pohjaratkaisun välillä jokaisessa peruskerroksessa ja siten korttelin 
säilymisen käytössään pitkään. Pohjaratkaisuissa tilava asuminen perustui maltillisesti 
tavanomaista suurempiin asuntojen pinta-aloihin, pää- ja sivuasuntopareihin, asuntojen 
yhdistettävyyteen, asuntojen jakamiin tiloihin sekä ryhmäasumiseen. Ratkaisuista kahta 
viimeistä edustavat tavanomaista yhteisöllisempiä asumismuotoja.

Suunnitelma osoitti, että joustavan asuinkerrostalon suunnittelu on mahdollista varsin 
tavanomaisista lähtökohdista. Suunnitelmassa joustavuuteen ei erityisesti varauduttu 
korttelin massoittelussa tai mitoituksessa – ne tehtiin kaupunkikuvan ehdoilla. Muunnel-
tavan kerrostalon toteuttaminen ei aina edellytä saman konseptin monistamista juuretto-
masti useaan paikkaan. 

Tässä työssä laaditussa suunnitelmassa muunneltavuuden toteutuminen edellytti aukko-
varauksia asuntojen välisiin seiniin sekä tavanomaisesta poikkeavaa märkätilojen sijoitte-
lua. Märkätilat sijoitettiin irti asuntojen porrashuoneen vastaisesta seinästä kulkureittien 
luomiseksi asuntojen välille. Märkätilojen sijoittamiseen ei tässä työssä luotu erillistä, 
kokonaisvaltaista systeemiä, joka olisi rajoittanut optimaalisen ratkaisun hakemista asun-
totyyppikohtaisesti. Märkätilojen optimaalinen sijoittelu on kuitenkin mahdollista vain, jos 
asunnot ovat kohtuullisen tilavia. Muutoin märkätilojen sijoitteluun on yleensä vain vähän 
vaihtoehtoja ja ne saatetaan joutua sijoittamaan asuntojen porrashuoneiden vastaisille sei-
nille, mikä tukkii luontevia reittejä asuntojen välillä muunneltavissa pohjaratkaisumalleissa. 
Joustavuuden huomioiminen laajemminkin asuntosuunnittelussa voisi olla mahdollista, 
vaikka tuotettavat asunnot olisivat lähtökohtaisesti tavanomaisia, kunhan asuntojen pin-
ta-alaa suhteessa huonelukuun ei ole tiivistetty minimiin.

On selvää, että tilavien asuntojen lisäksi myös pienasuntoja tarvitaan. Ahtaan asumisen 
ei kuitenkaan tulisi olla asukkaalle ainoa vaihtoehto – sen täytyy perustua asukkaan valin-
taan. Energiantuotanto ja rakentamistavat voivat kehittyä kestävämpään suuntaan, jolloin 
neliöistä tinkiminen kestävyyden nimissä ei ole välttämätöntä. Asukkaat saattavat joka 
tapauksessa valita pienten asuntojen sijaan heille mieluisampia tilavia asuntoja, jos se on 
heille mahdollista. Tällöin nykypäivänä tuotettu, joustamaton pienasuntokanta voi muo-
dostua tulevaisuudessa taakaksi. Asuntotuotannossa ei tulisi lähteä siitä, että asukkaat 
sopeutuvat asuntokannan asettamiin rajoitteisiin. Vaikka pienien ja niukkojen asuntojen 
tuottaminen palvelisi kestävää kehitystä nyt, voi ratkaisu kostautua myöhemmin. Olisi jär-
kevämpää pohtia, miten asukkaiden toiveisiin voitaisiin vastata kestävällä ja laadukkaalla 
asuntotuotannolla. Tässä diplomityössä tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta, että 
Suomessa aika olisi kypsä tilavammille asunnoille.

Asuntokunnat koon ja asunnon huoneluvun mukaan Suomessa 2017.Asunnon keskipinta-ala Euroopassa 2012
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Keskimääräinen huoneluku asukasta kohti asuntokunnan tyypin mukaan Euroopassa 2016.
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