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Diplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. 
Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 
1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän asemakaavaa ollaan uudistamassa, 
ja uuden kaavan rinnalle tullaan laatimaan kaavan määräyksiä tukevat ja tarkentavat 
rakentamistapaohje. Diplomityöni tarkoituksena on antaa lähtökohtia alueen tulevalle 
kaavoitukselle ja olla pohjana virallisille rakentamistapaohjeelle.

Diplomityöni keskittyy kaavamuutoksen alaiseen alueeseen. Työ koostuu kolmesta osasta. 
Ensimmäisessä osassa on laadittu kirjallisuuteen ja arkistomateriaaliin perustuva Hätilän 
paikallishistorian tutkimus. Osassa on pohdittu myös alueen arvoja ja uhkakuvia sekä tehtävän 
työn tavoitteita. Työn toinen osa on alueen nykytilan analyysi, joka pohjautuu kartta- ja 
tilastomateriaaliin sekä omakohtaisiin alueella tehtyihin maastokäynteihin. Analyysiosa esittää 
perusteet työn suunnitteluosan suosituksille. Työn kolmas osa koostuu suunnitelmasta, joka on 
valmisteltu analyysin ja työn tavoitteiden pohjalta. Suunnitelman kohteena on Hätilän alueen 
rakentamistapaohje. 

Rakentamistapaohje pyrkii esittämään miten aluetta tulisi tulevaisuudessa rakentaa, 
jotta alueelle asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa ja miten alueella esiintyviä ongelmia 
voidaan poistaa tai lieventää. Ohje käsittelee rakennusten sijoittelua tontilla sekä niiden 
ulkomuotoa, materiaaleja ja värejä. Lisäksi annetaan suosituksia siitä, miten rakennuksia 
tulisi korjata ja laajentaa, ja kerrotaan rakennuskannan eri aikakerrostumien ominaispiirteistä. 
Ohjeessa otetaan kantaa myös kortteli-, katu- ja piha-alueiden hoitoon ja kehittämiseen. 
Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja koko ympäristön kehitykselle 
sekä paikallisten ominaispiirteiden säilymiselle. Esitetyt toimenpiteet ovat enemmänkin 
suosituksia, kuin tiukkoja määräyksiä.

Hätilä on kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennushistoriallisesti rikas asuinalue. 
Alueen arvokkaat piirteet voidaan säilyttää rakennusmassojen tarkoituksen mukaisella 
sijoittelulla, vanhan rakennuskannan korjauksella ja huollolla sekä harkitulla vanhaan 
rakennuskantaan sopeutuvalla uudisrakentamisella. Päävastuu alueen arvojen säilymisestä 
on alueen asukkailla, jotka omilla valinnoillaan ja toimillaan pystyvät eniten vaikuttamaan 
Hätilän kokonaisvaltaiseen kaupunkikuvaan.
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The objective of this Master´s Thesis is to define the future construction methods of Hämeenlinna 
Hätilä residential area. Hätilä is an old residential area, which building stock has sediments 
from the late 1800s to the present day. Hätilä town plan is going to be reformed and the new 
plan is going to have building instructions alongside. The building instructions will support 
and specify the building regulations of the town plan. My thesis is intended to provide starting 
points for the future town plan and be the basis for the official building instructions. 

My thesis focuses on the area of the future town plan. The work consists of three parts. The 
first part is Hätilä local history research, which is based on literature and archival materials. 
In the first part there is also a consideration of the region’s values and threats, and goals for 
the work. The second part is the region’s current state analysis, which is based on the areal 
maps and statistical material, as well as subjective visits on the Hätilä area. The second part 
creates the basis for the design criteria of the building instructions. The third part consists 
of the planning section, which has been prepared for the analysis and work objectives. The 
planning section involves the building instructtions of Hätilä. 

The building instructions of Hätilä seek to present how the area should be built in the 
future, in order to implement the future goals of the area. The building principles deal with 
the placement of buildings on the site, as well as their external form, materials and colors. 
In addition there are recommendations on how buildings should be repaired and extended. 
There is also instructions on how to upkeep and develop the block, street and yard areas. 
The building instructions are intended to provide guidance of development and preservation 
of local characteristics throughout the whole Hätilä residential area. The measures suggested 
are more recommendations than strict regulations. 

Hätilä is rich for its cultural history, townscape and building stock. Valuable features of the 
region can be preserved by the appropriate placement of the buildings, by repairing and repair 
and maintenance of the old building stock as well as the well-deliberated new building, which 
is accustomed to the old building stock. Primary responsibility for maintaining the values of 
the Hätilä area is given to the region’s residents, who with their own choices and actions can 
influence the most on the comprehensive Hätilä townscape.
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Halusin diplomityölleni aiheen, jossa voisin mahdollisuuksien 
mukaan hyödyntää kaikkia arkkitehtikoulutukseen kuuluvia osa-
alueita. Aloittaessani työt Hämeenlinnan kaavoitustoimistossa 
kesällä 2007 yhdeksi työtehtävistäni oli määritelty Hätilän 
vanhan asuinalueen kaavanmuutostyön käynnistäminen. Olin 
asunut koko lapsuus- ja nuoruusaikani Hämeenlinnassa, mutta 
Hätilä, sijaitessaan kaupungin toisella laidalla lapsuudenkodistani 
katsottuna, oli silti hieman vierasta aluetta minulle. Kesän edetessä 
Hätilä tuli kuitenkin jo hyvin tutuksi, ja totesin että voisin saada 
Hätilästä aiheen diplomityölleni. Aluksi suunnittelin työn aiheeksi 
alueen uuden asemakaavan laadintaa, mutta koska kaavan 
laatimiseen vaikuttavat niin monet eri viranomais- ja omistajatahot, 
päädyin ehdottamaan että kaavaan liittyvät rakentamistapaohjeet 
olisivat minun diplomityöaiheeni.

Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka 
rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina 
nykypäivään saakka. Hätilän asuinalue muodostaa yhdessä Sairion 
ja Idänpään asuinalueiden kanssa yhden Suomen laajimmista 
yhtenäisistä pientaloalueista. Alueen sijainti suhteessa palveluihin, 
keskustaan, maisemaan ja virkistysalueisiin on erinomainen. 
Lisäksi alueelta on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Voimassa 
oleva asemakaava mahdollistaa alueelle lähes kaikenlaisen 
rakentamisen, ja alueen loistava sijainti luo paineita alueen 
täydennysrakentamiselle. Alueen arvokkaan kulttuuriperinnön ja 
voimakkaan rakentamispaineen yhteensovittaminen ainoastaan 
asemakaavan avulla olisi haastavaa, ja siksi kaava tarvitsee 
rinnalleen rakentamistapaohjeet.

Suomessa rakentamistapaohjeiden käyttö kaavoituksen tukena 
alkoi yleistyä 1970-luvulla. Rakentamistapaohjeiden ensimmäiset 
mallit otettiin Ruotsista. Rakentaminen oli aiemmin ollut alueilla 
hyvin yhtenäistä, koska käytössä oli vain rajallinen määrä työtapoja 
ja materiaaleja. Rakentamistapaohjeistot nähtiin tarpeellisena 
ohjauskeinona yhtenäisen kaupunkikuvan luomisessa, kun 
materiaalivalikoimat kasvoivat ja uudistuvat rakentamisen tavat 
yleistyivät.

Ensimmäinen ohjeisto laadittiin Porin Reposaareen Marita 
Hagnerin toimesta. Perinteisiä rakentamistapaohjeita 
laadittiin aluksi useimmiten suojelukaavojen yhteydessä. 
Perinteiset rakentamistapaohjeet keskittyvät lähinnä vanhojen 
kaupunkiemme puutalokortteleiden ominaispiirteiden suojeluun. 
Kyseisiä ohjeistoja on laadittu esimerkiksi Tammisaareen, 
Kristiinankaupunkiin, Porvooseen, Paraisille ja Forssaan. 

Johdanto
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Johdanto

Rakentamistapaohjeita käytetään nykyään myös uusien 
asuinalueiden kaavoituksen tukena. Näiden tarkoituksena on 
luoda uudesta asuinalueesta yhtenäinen, kerralla rakennettava 
kokonaisuus. Ohjeet voivat olla hyvinkin tarkkoja ja määritellä 
esimerkiksi tietyssä korttelissa käytettävät julkisivun värisävyt.

Oma diplomityöni pyrkii tasapainottelemaan perinteisenlaisen, 
rakennussuojelua korostavan ohjeiston, ja uudemman tyylisen 
uudisrakentamisen yleisilmeeseen keskittyvän ohjeiston välillä, 
painopisteen ollessa kuitenkin hieman perinteisen ohjeistuksen 
puolella. 

Diplomityöni keskittyy kaavamuutoksen alaiseen alueeseen. Koska 
kaavoituksen tarkoituksena on säilyttää alue omakotialueena, 
olen ohjeistuksessa keskittynyt kuvailemaan ainoastaan alueen 
erillispientalojen ominaisuuksia. Työn aluksi kuvataan Hätilän 
pientaloalueen kehityshistoriaa, pohditaan alueen arvoja ja uhkia 
sekä määritetään työn tavoitteet. Analyysiosassa on tarkasteltu 
alueen maisemakokonaisuutta, rakennetunympäristön suhteita 
sekä sosiaalisten verkostojen kattavuutta. Analyysiosa esittää 
perusteet rakentamistapaohjeen suosituksille. Varsinainen 
rakentamistapaohjeisto pyrkii osoittamaan mihin seikkoihin 
tulee kiinnittää huomiota alueen tulevassa rakentamisessa. 
Rakentamistapaohjeessa esitetyt toimenpiteet ovat enemmänkin 
suosituksia, kuin tiukkoja määräyksiä.

Työn tarkoituksena on antaa lähtökohtia alueen 
alkuvaiheessa olevalle kaavoitukselle ja olla pohjana virallisille 
rakentamistapaohjeille. Työn näkökulmana on luoda lukijalle 
kokonaiskuva Hätilän asuinalueen nykytilanteesta ja alueelle 
soveltuvasta rakentamistavasta. Yksityiskohtien sijaan työssä on 
keskitytty ensisijaisesti arvioimaan alueen yleisiä ominaisuuksia ja 
kartoittamaan rakennuskannan tyypillisimmät piirteet. 
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Varhaiset hämäläiset

Hämeenlinnan alueen asutuksella on pitkät juuret. Ensimmäiset 
hämäläiset saapuivat seudulle rautakaudella. Asutus keskittyi aluksi 
tärkeän Vanajaveden vesireitin molemmin puolin. Asumisen 
ja elämisen kannalta tärkeitä olivat myös pienemmät vesistöt 
kuten lännessä Alajärvi, idässä Katumajärvi ja kauempana idässä 
Kankaistenjärvi. Varhaisimmat kylät olivat melko pieniä, ne 
sijaitsivat lähellä toisiaan ja muodostivat yhtenäisiä kylien ketjuja. 
Hätilän kylä, kuten muutkin varhaisimmista kylistä, on aikanaan 
rakennettu viljelyn ja karjanhoidon kannalta suotuisalle paikalle, 
vesistön tuntumaan ja lämpimän harjun rinteelle. (Vilkuna 
2004: 13) Vanhimmat pellot ovat sijainneet lämpimillä loivilla 
rinteillä, joiden maaperässä on ollut runsaasti harjuista levinneitä 
hietamaakerrostumia. Alavat laaksot ja rannat, joiden maaperä on 
ollut turvetta tai savea, ovat olleet niittyinä ja laitumina. (Mikkola 
2002: 31) Voidaan olettaa, että Hätilän kylä on saanut nimensä, kun 
jokin Häti-niminen talonpoika on ryhtynyt asumaan ja viljelemään 
seutua, jota sitten on alettu kutsua Hätiläksi (Palmunen 1957: 8).

Linnan latokartanoksi

1200-luvulla Häme oli Novgorodin ja ruotsalaisten välisen 
valtataistelun keskeinen alue. Hämeen linnan perustaminen 
1200-luvun loppupuolella varmisti alueen ruotsalaisten 
valtapiiriin. Linnasta tuli Hämeen linnaläänin hallinnon keskus. 
Hallinnollisen ja sotilaallisen merkityksen lisäksi Hämeen linna 
muodostui merkittäväksi taloudelliseksi keskukseksi. Linnalla 
oli hallussaan laajat maa-alueet, jotta kruunun tukikohtaa 
voitiin ylläpitää. Linnalla oli keskiajalla myös kaksi latokartanoa, 
Ojoisten ja Saaristen kartanot. Latokartanoiden väki huolehti 
talonpoikien kanssa linnan peltoviljelystä ja karjan kasvatuksesta. 
(Vilkuna 1995: 43–56) Hätilän alue liitettiin linnan latokartanoksi 
1550-luvun lopulla ja se jäi pysyvästi kruunun haltuun. Hätilään 
lunastettiin lisämaata Idänpäästä ja Mierolasta. Uusien alueiden 
lisäksi vanhoja Hätilän niittyjä raivattiin voimallisesti, tuloksena 
niittyjen tuottavuus kasvoi moninkertaiseksi. (Hämeenlinna: 
luontoa 1938: 43)

1. Hätilä ennen, tänään ja huomenna    lähtökohdat ja tavoitteet

1.1 Hätilän paikallishistoria

▼ ► Hätilä esiintyy monessa varhaisen ajan 
kartassa, mikä osoittaa sen olevan tärkeä ja 
vakiintunut Hämeen linnan lähiympäristön kylä.
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Uusi kaupunki

Hätilä oli säilyttänyt alueellisen yhtenäisyytensä vuosisatoja, eikä 
sen rajoissa ollut tapahtunut suuria muutoksia. Kun vuonna 1639 
Hämeenlinna sai ensimmäisenä suomalaisena sisämaakaupunkina 
kaupunkioikeudet, merkitsi se myös alueellisia muutoksia 
Hätilään. Sairion torppa lohkaistiin Hätilästä ja se liitettiin 
vastaperustetun kaupungin porvarien viljelysmaiksi. Kaupungin 
perustamiskirjassa annettiin myös muille kaupungin asukkaille 
oikeus käyttää Hätilän metsiä ja kalavesiä. Lisäksi niittyjä sai käyttää 
karjalaitumena vuorotellen toisten latokartanoiden kanssa. Koska 
metsät olivat yhteiskäytössä, jokainen pyrki hyödyntämään niitä 
mahdollisimman paljon. Näin ollen kaskenpoltto oli 1600-luvulla 
sangen yleistä Hätilän mailla. (Palmunen 1957: 45–52)

Hätilän sotilasvirkatalo

Vuonna 1687 sotaväen otossa tuli voimaan ruotujakolaitos. 
Ruotuväen upseerit saivat entisiä kruununtiloja virkataloina 
asuttavakseen ja viljeltäväkseen. Talo muodosti osan upseerin 
palkasta ja loput maksettiin lähitalojen talonpoikien veroista. 
Hätilän latokartanosta muodostettiin Hämeen-Uudenmaan 
ratsurykmentin everstiluutnantin komppanian virkatalo. 
(Palmunen 1957: 58) Suomen sodan loputtua 1809 ruotujakolaitos 
hajotettiin ja Hätilän virkataloa anottiin liitettäväksi Hämeenlinnan 
kaupunkiin. Hätilän rakennuksia suunniteltiin käytettävän 
kasarmeiksi, jotta kaupunki vapautuisi raskaasta sotaväen 
majoitusvelvollisuudestaan. Kaupungin porvarit myös oivalsivat, 
että liitos tekisi kaupungin laajentamisen Vanajaveden itäpuolelle 
mahdolliseksi. Suunnitelmat kuitenkin raukesivat, kun anomus 
liittämisestä hylättiin maaherran toimesta. (Palmunen 1957: 95)

Hätilän kartano ja kylä

Valtion luopuessa virkataloista 1830-luvun lopussa Hätilä 
vuokrattiin yksityishenkilölle. Hätilän kartanon ja sen lähes 
100 hehtaarin peltoalueiden ensimmäisenä vuokraaja toimi 
lääninkirjuri Gustav Adolf  Aspelin. Kartanon ylläpitoon 
tarvittiin paljon palvelusväkeä sekä suuri karjamäärä. Kartanon 
vanhat rakennukset olivat pieniä ja hajallaan, joten Aspelin 
halusi rakennuttaa uuden päärakennuksen ja talousrakennukset. 
Kartanon uusi päärakennus valmistui vuonna 1843 
Hätilänmäelle, Hämeenlinna-Viipuri maantien varteen. Uuteen 
pihakokonaisuuteen kuului myös navetta, aitta sekä 14 hevosen 
tallirakennus. (Vilkuna 2004: 44)

Hätilän kylän tiheä asutusryhmittymä syntyi kartanon läheisyyteen, 
Viipurintien ja Ruutikellarintien risteyksen tienoille. Kylässä asui 
paljon käsityöläisiä, ja Hätilässä mainitaankin 1840-luvulla olleen 
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samanaikaisesti jopa kuusi suutaria. Lisäksi kylää asuttivat ainakin 
nikkari, kutoja ja mylläri. Hätilänmäen lisäksi asutusryhmiä syntyi 
Hämeenlinnan höyrysahan alueelle sekä rautatieaseman ympärille. 
Kylän sijainti Hämeenlinnan kaupungin kyljessä synnytti alueelle 
esikaupunkimaista asutusta, ja Hätilä oli 1800-luvun lopulla yksi 
Hämeenlinnan maalaiskunnan nopeimmin kasvavista kylistä. 
(Vilkuna 2004: 44)

Kasvun vuodet

Hätilän kasvu jatkui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin 
myös Hämeenlinnan kaupunkiin saapui paljon uusia asukkaita. 
Hätilässä asui vuosisadan vaihteessa lähes 500 henkeä (Vilkuna 
2004: 35). Kaksi vuosikymmentä myöhemmin asukkaita oli jo liki 
tuhat, joka oli lähes puolet koko maalaiskunnan väkiluvusta. Runsas 
asukaskunta veti alueelle myös kauppaliikkeitä ja pienteollisuutta. 
Kylästä muodostui Hämeenlinnan maalaiskunnan liike-elämän 
keskus. 1920-luvun tienoilla Hätilään avattiin Etelä-Hämeen 
Osuusliikkeen myymälä, lisäksi kylässä palvelivat Harjulan 
sekatavarakauppa, Kantolan puoti sekä Solojeffin kioski. (Vilkuna 
2004: 43)

Hätilän kartanon maiden viimeinen vuokraaja maanviljelijä 
Heikki Mikkola sai kartanon haltuunsa 1920-luvulla. Kartanon 
maista oli tuolloin lohkaistu 121 vuokratonttia. Vuokratontteja ja 
niille rakennettuja taloja oli eniten Viipurintien, Rautatienkadun 
ja Ruutikellarintien varsilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. 
Ruutikellarintien ja rautatieaseman ympärille kehittyneen 
asutuksen välinen alue oli tiheää metsää, jota kyläläiset hyödynsivät 
hakien sieltä saunavihtansa ja joulukuusensa. Metsän synkimpiä 
kohtia oli Pirunkallio, joka kohoaan vieläkin metsäisenä Viertotien 
varrella. (Vilkuna 2004: 44)

Ensimmäinen rakennuskaava

1930-luvun alussa kaupunkien ja maalaiskuntien asemakaava- 
ja rakennustoimea koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin koko 
Suomessa. Uusi asemakaavalaki velvoitti kaupunkeja teettämään 
virallisesti vahvistetut asemakaavat koko rakennusalueeltaan. 
Uusi laki antoi kaupungeille mahdollisuuden puuttua myös 
kuntien alueilla olevien esikaupunkiasutusten rakentamiseen. 
Lain ansiosta Hämeenlinnan kaupunki katsoi tarpeelliseksi laatia 
rakennuskaavan myös Hätilän alueelle. ( Hämeenlinnan kaupungin 
1966: 58) Ensimmäinen Hätilän rakennuskaava laadittiin 
konsulttityönä ja se vahvistui vuonna 1937. Rakennuskaavassa 
maaston mukaan sijoitetut kadut jakoivat alueen suorakaiteen 
muotoisiksi kortteleiksi ja isoiksi puutarhatonteiksi. Alue 
paalutettiin ja lohkottiin rakennussuunnitelman mukaisesti 
vuoteen 1942 mennessä.
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Asutusta Hätilän korpeen

Vuonna 1940 voimaan tullut pika-asutuslaki vaikutti laajasti 
erityisesti Hämeessä. Koska valtiolla oli laajoja maanomistuksia 
Hämeenlinnan maalaiskunnassa, aiottiin sinne perustaa yli 160 
pika-asutustilaa. Myös Hätilän kartanon maat olivat yhä valtion 
omistuksessa ja niille ehdittiinkin perustaa 44 pika-asutustilaa 
ennen jatkosodan syttymistä. Perustetuista tiloista kaksi oli 
suurempaa viljelystilaa ja loput pienempiä asuntotiloja. (Vilkuna 
2004: 394) 

Sotien jälkeisinä vuosina tärkein siirtoväen asutustoiminta 
sijoittui Hämeen lääniin. Kunnilla oli vaikeuksia osoittaa koti tai 
edes tilapäinen asunto kaikille siirtolaisille. Asuinkäyttöön otettiin 
kaikki mahdolliset tilat, vinttien kylmät huoneet, hellauunilla 
varustetut saunakamarit sekä kesähuvilat. Asuntopula koetteli 
myös Hätilää, jossa suurien perheiden oli asuttava pienissä 
yhden huoneen ja tupakeittiön asunnoissa. Helpotusta Hätilän 
asuntopulaan toi Ruotsin lahjoittamat parakkitalot, jotka 
pystytettiin Kaarlonkadun varteen. Parakkitalot sijaitsivat metsän 
siimeksessä. Sijaintia aikaisemman rakennuskaavan ulkopuolisella 
alueella pidettiin täysin sopimattomana asumiseen. (Vilkuna 2004: 
395–398)

◄ ▼ 1800-luvun lopulla monet Hätilän kylän 
asukkaista saivat työtä sotilasvirkatalon ja kartanon 
tiluksilta.  1900-luvun vaihteessa kylän asutus 
oli keskittynyt Aulangon metsässä sijaitsevalle 
ruutikellarille vievän tien varteen. Ruutikellarintien 
asutus ja itse tien linja toimivat alueen ensimmäisen 
rakennuskaavan runkona.
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Jälleenrakennustyö aloitettiin vaikeissa taloudellisissa oloissa. 
Pulaa oli kaikesta, myös välttämättömistä rakennustarvikkeista. 
Tontit olivat suuria, koska elintarvikkeet, kuten vihannekset, 
kasvikset, marjat ja hedelmät, oli saatava omasta takaa koko vuoden 
tarpeiksi. Tontilla olevat puut kaadettiin rakennustarpeiksi, joista 
hartiapankilla rakennettiin talo, useimmiten tyyppipiirustusten 
mukaan. Tyyppipiirustusten mukaisia rintamamiestaloja 
rakennettiin paljon myös Hätilän maille.

Hätilä liitetään Hämeenlinnan kaupunkiin

Hätilän sotilasvirkatalon yhdistäminen kaupunkiin oli jo 
1860-luvulla ollut kaupungin porvareiden ajatuksissa. Hätilän 
sekä Ojoisten kartanon maat liitettiin Hämeenlinnan kaupunkiin  
1.1.1948, kun Hämeenlinnan maalaiskunta lakkautettiin.Kartanon 
maista erotettujen vuokratonttien lunastus oli tullut mahdolliseksi 
jo 1920-luvun alussa ja vuoteen 1946 mennessä Hätilän 
kartanosta oli irrotettu yli 300 tonttia. (Vilkuna 2004: 47) Hätilä 
oli uutena kaupunkialueena keskeinen rakentamiskohde, kun 
Hämeenlinnaan laadittiin sotavuosien jälkeen uutta asemakaavaa. 
Vuoden 1949 lopulla vahvistui kaupungin asemakaava-arkkitehti 
Mika Ernon laatima Hätilän asemakaava. Kaavassa määritettiin 
tonteille rakennusoikeus, joka merkitsi 0,33 tonttitehokkuutta. 
Rakennusoikeus oli suuri, koska tonteille piti pystyä rakentamaan 
asuinrakennuksen lisäksi talousrakennus sekä usein myös navetta 
perheen karjaa varten. Rakennusoikeus oli porrastettu kahteen 

▼ ► Metsäalueen laitamilla sijaitseva Hätilä oli 
oiva kohde jälleenrakennuskauden pika-asutukselle. 
Tontilla sijainneet puut käytettiin rakentamiseen. 
Maisema oli huomattavasti avoimempi, kuin tämän 
päivän Hätilässä.
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kerrokseen, ensimmäiseen kerrokseen sai käyttää vain 1/5 tontin 
pinta-alasta ja loput rakennusoikeudesta piti sijoittaa ullakolle. 
Kaavan mukaan yhdellä tontilla sai sijaita kolme asuntoa.

Elinkeinorakenteen muutos

1960-luvulla Suomen elinkeinorakenne alkoi muuttua 
poikkeuksellisen nopeasti. Teollisuus- ja palveluelinkeinot loivat 
uusia työpaikkoja kaupunkeihin, jolloin muuttoliike työn perässä 
maalta asutuskeskuksiin voimistui. Kaupungeissa syntyi jälleen 
uusi asuntopula. Uusia asuntoja tuotettiin teollisesti, se oli nopeaa 
ja edullista. (Lehtovuori 1999: 100) Elementtirakentaminen 
rantautui Hätilän asuntoalueelle vuonna 1960, kun Viertokadun 
varrelle rakennettiin kaksikerroksinen pienkerrostalo. Jo 
aikaisemmin oli rakennettu muutamia kerrostaloja Hätilän 
keskuksen kulmaukseen. 

Suurta rakennuspainetta pyrittiin helpottamaan myös kaavoituksen 
keinoin. Hätilän alueelle laadittiin kaavamuutos vuonna 1970. 
Kaavassa varauduttiin alueen asukaskannan suureen kasvuun. 
Koko kolmen asunnon rakennusoikeuden sai tarvittaessa käyttää 
yhdessä kerroksessa. Muutoksen myötä alueelle sai rakentaa 
myös rivitaloja. Koska tontit olivat suuria, saattoi yhden tontin 
rakennusoikeus olla jopa yli 500 k-m². Suurten rakennusoikeuksien 
ja sallivien kaavamääräysten avustamana, alueelle saattoi rakentaa 
melkein mitä tahansa.

◄ Vuoden 1970 kaavassa oletettiin Hätilän 
asukasluvun lähtevän hurjaan kasvuun. Alueelle 
suunniteltiin jopa linja-autoliikennettä, jota varten 
Ruutikellarintietä laajennettiin 14 metrin levyiseksi. 
Nyt voidaan todeta, että 1970- luvun alussa 
vallinneeseen asuntopulaan vastattiin rakentamalla 
uusia kerrostalolähiöitä kauemmaksi keskustasta. 
Kaavamuutoksen luomat edellytykset rivitaloalueille 
ovat Hätilän kaltaisilla, jo valmiiksi rakennetuilla 
alueilla jääneet kokonaan tai osittain toteutumatta.

▲ ▲ Hätilästä ei ole koskaan puuttunut palveluita, 
on ollut kioskia ja kauppaa. Vuonna 1953 
ruokatavaramyymälöitä on ollut runsaasti, melkein 
joka kadun kulmassa. Nykyään myymälöitä ei ole 
enää lainkaan, mutta muutamissa rakennuksissa 
mainosikkunat ovat vielä jäljellä.
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Kerroksellisen Hätilän arvot

Hämeenlinnan Sairion, Hätilän ja Idänpään muodostama 
yhtenäinen asuinalue on arvotettu maakunnallisesti 
arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Rakennettu 
kulttuuriympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu 
yhdyskuntarakenteesta, rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, 
pihoista ja puistoista, teknisistä rakenteista kuten kaduista 
sekä muista ihmisen rakentamista kohteista ympäristössä. 
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 
sisältää maakunnallisesti tärkeiksi katsottuja ominaispiirteitä 
ja arvoja. Maakunnallisten rakennuskulttuuriselvitysten teosta 
vastaa maakuntaliitto, yhteistyössä Museoviraston ja alueellisen 
ympäristökeskuksen kanssa. (Putkonen et al. 2003)

Alueiden arvottamiseen on sovellettu Museoviraston 
arvottamismallia, joissa selvitetään alueen historiallisia, 
rakennushistoriallisia sekä maisemallisia arvoja. Kriteereinä alueen 
arvokkuudelle ovat esimerkiksi alueen edustavuus, tyypillisyys, 
harvinaisuus, alkuperäisyys, yhtenäisyys, kerroksisuus, vaikutus 
ympäristöön, liittyminen ympäristöön ja historiallinen merkitys.
(Putkonen et al. 2003) Hätilän alue liittyy kiinteästi Hämeen 
linnan historiaan ja on täten historiallisesti merkittävä. Lisäksi 
Hätilässä on rakennushistoriallisia arvoja alueen alkuperäisten 
talojen ja kerroksellisuuden muodossa.

Alueen asukkaiden lähiympäristön arvot ja arvostus voivat 
poiketa ulkopuolisen tarkastelijan tekemistä teknisistä tietoon 
pohjautuvista havainnoista. Asukkaan näkökulmasta alueen 

1.2 Hätilän arvot ja uhat

► Hätilässä vallitsee rauhallinen, jopa seesteinen 
tunnelma. Rakennukset rajaavat katutilaa ja 
peittävät taakseen suuret tontit. Suurilla tonteilla 
kasvillisuus on runsasta ja puutkin mahtuvat 
kasvamaan.

▼ Säilyneistä vanhoista rakennuksista on pidetty 
huolta. Huollettu rakennus on ilo ohikulkijalle ja 
tuo lisäksi säästöjä omistajalle.
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arvottamisen kriteerejä voisivat olla esimerkiksi sijainti, palvelut, 
sosiaalisuus, rakentamisen tapa, viihtyisyys ja turvallisuus. Hätilän 
asukkaat arvostavat alueensa väljyyttä, vehreyttä ja rauhallisuutta. 
Vanhat, kunnossa pidetyt rakennukset ja siistit pihapiirit koetaan 
miellyttävinä. Myös alueen hyvä sijainti sekä palvelujen läheisyys 
nousivat esiin alueen parhaita puolia nimettäessä.(Asukaskysely 
2007)

Alueen arvoa halutaan ehkä määrittää myös taloudelliselta 
kannalta. Maan arvoa määritellään usein alueen sijainnin ja sille 
myönnetyn rakennusoikeuden mukaan. Hätilän sijainti hyvien 
liikenneyhteyksien varrella ja lähellä kaupungin keskustaa 
on erinomainen. Alueen rakennusoikeus voimassa olevan 
asemakaavan mukaan on myös varsin suuri. Näin ollen maan arvo 
Hätilässä on hyvin korkealla. Tulee huomata, että taloudellista 
pääomaa on sitoutunut myös alueen rakennuskantaan.

Hätilän uhkakuvat

Korkea tonttimaan arvo luo painetta alueen 
täydennysrakentamisen lisäksi myös vanhan rakennuskannan 
purkamiseen ja uudisrakentamiseen. Vanha rakennuskanta ei 
tilavarauksiltaan tai toiminnoiltaan enää usein vastaa nykyaikaisiin 
vaatimuksiin. Muuttuneet asumistottumukset ovat muuttaneet 
myös rakentamisen tapaa. Uudisrakentaminen keskittyy 
tonttikohtaisesti usein yhteen, vanhoja perinteisiä rakennuksia 
kookkaampaan asuinrakennukseen. Muuttunut rakentamisen 
tapa vaikuttaa suoraan myös alueen pihatiloihin ja katunäkymiin. 
Uudistuva asuinrakentamisen tapa vaikuttaa välillisesti siis koko 
kulttuuriympäristön muodostumiseen ja muuttumiseen.

Alueen rakentamisen tapaan voidaan vaikuttaa eniten 
asemakaavalla. Hätilässä voimassa oleva asemakaava ohjaa 
rakentamista kulttuuriympäristön säilymisen kannalta huonoon 
suuntaan. Monet alueen arvoista menetetään, mikäli alueen 
kehitys jatkuu nykyisenlaisen asemakaavan mukaan. 

Alueen asukkaat näkevät liian suuret rakennusoikeudet ja 
niistä johtuvan tehokkaan rivitalorakentamisen heikentävän 
ympäristöä. Alueen lisääntyvä liikenne, liikennenopeuden 
kasvu, pysäköintijärjestelyt ja jalkakäytävien puuttuminen luovat 
turvattomuutta ja uhkaavat alueen viihtyisyyttä.(Asukaskysely 
2007)

Myös säilyttävä rakentaminen voi tuhota alueen arvoja.
Harkitsematon tai huonosti suunniteltu korjaus- tai laajennustyö 
saattaa pilata rakennuksen sopusuhtaiset mittasuhteet tai 
pahimmassa tapauksessa johtaa rakennuksen rakenteellisiin 
vaurioihin.

▲ ▲ Hätilän rivitalorakennukset ovat hyvin 
huollettuja ja kauniita. Tiivis rakentaminen ei 
kuitenkaan jätä tilaa kasvillisuudelle, etenkään 
puille. Jos joka tontti rakennettaisiin näin tiiviisti, 
alueen luonne muuttuisi hyvin olennaisesti.

▼ Laajennusosan suunnittelussa ei ole huomioitu 
alkuperäisen rakennuksen mittasuhteita. Hyvä 
laajennusosa liittyy saumattomasti vanhaan 
rakennukseen tai vaihtoehtoisesti synnyttää 
vuoropuhelun vanhemman ja uudemman 
arkkitehtuurinäkemyksen välille.
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Hätilän alueen nykyinen kolmenkymmenen vuoden takainen 
asemakaava on suurelta osin edelleen toteutumatta. Kunnalla 
on lakisääteinen velvollisuus kaavojen ajantasaisuuden 
seuraamiseen ja tarvittaessa kaavojen uudistamiseen, mikäli 
kunnan maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää (MRL). Hätilän 
kaavan uudelleenarviointi on arvioitu ajankohtaiseksi jo yli 
kymmenen vuotta sitten, mutta kaavan uusiminen ei ole  vieläkään 
edennyt merkittävästi. Hätilän alueen kaavallisen arvioinnin 
tarvetta tukevat alueella olevat rakennushistorialliset arvot, 
maisemallisesti arvokas sijainti sekä kasvaneesta liikenteestä 
aiheutuvat ympäristöhaitat. Kaavamuutos ja rakentamistapaohje 
vastaavat osittain myös alueen asukkaiden toiveisiin. Asukkaat 
haluavat säilyttää alueen omakotialueena sekä selkeyttää tilannetta 
rakentamisen ja maiseman osalta (Asukaskysely 2007).

Tulevan asemakaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää Hätilän 
alueen kaupunkikuva. Asemakaavan muutoksella pyritään 
säilyttämään alueen yleisilme omakotitalovaltaisena. Kaavalla ja 
siihen liittyvällä rakentamistapaohjeistolla pyritään ohjaamaan 
uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen alueelle sopivaksi, 
jolloin rakentaminen ei muuta alueen kortteli- tai tonttirakennetta. 
Kaavamuutoksen yhteydessä pyritään palauttamaan katualueet 
vastaamaan rakennettuja katuja, jolloin kadunvarsipuusto ja 
-pensaat pystytään säilyttämään.

Rakentamistapaohjeen tavoitteena on täydentää asemakaavan 
määräyksiä ja merkintöjä. Rakentamistapaohje ottaa kantaa uudis-, 
täydennys- ja korjausrakentamisen malleihin sekä piha-alueiden 
muodostumiseen siten, että alueesta muodostuu mahdollisimman 
sopusuhtainen ja viihtyisä kokonaisuus.

Rakentamistapaohjeen suositukset ovat ennen kaikkea tarkoitettu 
alueen asukkaille. Rakentamistapaohje kertoo miten alueen 
asukas voi itse omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa Hätilän 
alueen viihtyisyyteen ja hyvän asuinympäristön luomiseen. 
Rakentamistapaohjeen suosituksilla kiinteistöjä pystytään 
kehittämään ja samalla vaalimaan alueen ominaispiirteitä.

1.3 Uuden asemakaavan ja alueen rakentamistapaohjeen tavoitteet

► Visio tulevaisuuden Hätilästä. Hätilän 
rakentaminen voisi säilyä pienimittakaavaisena. 
Vision toteutuminen vaatii alueelle asemakaavan 
muutoksen.
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Hätilä sijaitsee Hämeenlinnan 15. kaupunginosassa, noin 1,6 
kilometriä keskustasta koilliseen. Työssä tarkasteltava alue rajautuu 
Sairionkadun, Viertokadun, Hätilänkadun, Papinniityntien 
ja Aulangon puistometsän väliselle alueelle. Alue on valittu 
koskemaan tontteja, joille nykyisen asemakaavan mukaan saa 
rakentaa kolme asuinrakennusta, rakennusalan ollessa koko tontin 
laajuinen.

 

Vanajaveden laakso on määritetty valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi ja on yksi maamme 27 kansallismaisemasta 
(Mikkola 2002: 135 ). Vanajaveden laakson kulttuurimaisemassa 
tiestö, asutus ja viljelykset sijoittuvat edelleenkin usein perinteisille 
paikoilleen. Laaksossa on vielä monia vanhoja kirkkoja, kartanoita, 
talonpoikaistaloja sekä kyliä, jotka kertovat alueen historiasta.

Rakentaminen on perinteisesti sijoittunut alueen topografian, 
maaperän ja luonnonolojen mukaan. Suomessa nämä olosuhteet 
ovat vaihtelevat ja muodostavat erilaisia maisemarakenteita. Suomi 
on jaettu erilaisten maisemarakenteiden mukaan kymmeneen eri 
maisemamaakuntaan. Jako ilmentää kulttuurimaisemalle ominaisia 
alueellisia piirteitä ja maisemien vaihtelevuutta. Vanajaveden 
laakso kuuluu Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun, johon kuuluu 
laajoja ja paksuja savikoita, jotka näkyvät paikoitellen laajoina 
peltoaukeina. Asutus on sijoittunut tyypillisesti moreenilaaksojen 
kumpareille ja harjujaksojen tuntumassa oleville tasangoille.

Hätilän asutus on rakentunut laaksoon, kohtalaisen lähelle 
Vanajaveden rantoja. Laakso on ollut suotuisa asuinpaikka 
rehevän ja monipuolisen luontonsa ansiosta. Runsas asutus 
sekä monipuolinen kulttuuri ovat vaikuttaneet vahvasti myös 
ympäristöön. Ihminen on toisaalta vähentänyt ja toisaalta 
lisännyt alueen luonnon monimuotoisuutta. Ihmisten viljely- 
ja koristekasvit ovat rikastuttaneet eliöstöä, toisaalta täysin 
luonnontilallisia biotooppeja ei  juuri esiinny. (Mikkola 2001)

2. Hätilän aluerakenne        analyysi

2.1 Sijainti ja rajaus

2.2 Maisema
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Topografia ja maaperä

Hätilän asuinalueen nykyinen kulttuurimaisema on 
muodostunut useiden vuosisatojen kuluessa. Vanhimmat 
kerrostumat kulttuurimaisemassa näkyvät maastonmuodoissa. 
Maastonmuodot ovat syntyneet ja muokkautuneet vallitsevien 
luonnonolojen ehdoilla, ja viimeisimpien vuosikymmenten 
saatossa myös ihmisen toimesta. Maiseman perusrungon muodon 
ja rytmin määrittää kallioperä, joka Vanajaveden laakson alueella 
on kovaa ja tasarakenteista granodioriittia. (Mikkola 2002: 10) 
Hätilän alueella on havaittavissa muutamia kalliopaljastumia.

Vanajaveden laakso on syntynyt kallioperän murroslaaksoon, 
jossa alavat tasangot sijaitsevat 80–90 metrin korkeusasteilla. 
Laakson perustason sisällä matalat moreenikumpareet ja -mäet 
kohoavat keskimäärin 40–50 metriä tasankoja ylemmäksi. Laakson 
maisematilaa kehystävät korkeat kallio- ja harjuselänteet. Hätilän 
vieressä kohoaa alueen korkeimmat selänteet, Aulangonvuori ja 
sen takana Linjamäki, jotka kohoavat jopa 70 metriä ympäristöään 
korkeammalle. (Mikkola 2002: 16)

Kallioperää peittävä maaperä koostuu kallioperästä irronneita 
kiviaineksista. Miljöömuodostuksessa maaperällä on tärkeä 
rooli, sillä eri maalajien ominaisuudet ohjaavat alueen 
käyttökäyttötarkoitusta, ne määrittelevät kasvillisuuden laadun 
sekä pinnanmuodot ja niiden käsittelymahdollisuudet. Hätilässä 
maaperä on pääosin moreenia, alavammilla tasaisilla alueilla 
maaperä on savista hiesua (Geokartta 2010).  +90 korkeustason 
alapuolella voidaan havaita Ancylus järven pohjaan kerrostuneita 
viettäviä savikkoja, kun taas +85 tason alapuolella sijaitsevat 
Yoldia-vaiheen kerrostumat, jotka ovat maastossa hyvin tasaisia. 
Rakennusalustana moreeni on kantavaa ja tiivistä, mutta samalla 
myös hyvin routivaa ja kivistä. Hiesumaa on heikon kantavuutensa 
sekä ruotimisen vuoksi epäedullista rakennusmaata. (Mikkola 
2002: 14)

◄ Hätilä sijaitsee Vanajaveden laakson 
suurmaisemassa. Hämeen linna on olennainen osa 
suurmaisemaa.

▲ Mänty kasvaa karussa moreenimaastossakin. 
Pihapiirissä pitää muistaa, että mänty ei siedä muita 
puita ympärillään. Koko ikänsä avoimella paikalla 
kasvanut mänty on vihreä ja tuuhea maahan asti, 
tällaiset puut ovatkin maiseman kannalta hyvin 
arvokkaita.
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Ilmasto ja kasvillisuus

Hätilän sijainti Vanajaveden läheisyydessä tasaa lämpötilaeroja. 
Kesällä ilman lämpötilaa kylmempi vesistö viilentää 
paikallisilmastoa, kun taas loppukesällä vesistö varastoi lämpöä, 
jota se luovuttaa pitkälle syksyyn ja jatkaa siten kasvukauden 
pituutta. Asutuksen kannalta edullisimpia paikkoja ovat päivä-, 
iltapäivä-, ja ilta-aurinkoon suuntautuvat etelä-, lounas- ja 
länsirinteet. Hätilässä vallitsevia ovat lounaisrinteet, jotka 
ovat kaikkein lämpimimpiä. Kasvillisuus tasaa alueen ilmasto-
olosuhteita muodostamalla tuulensuojaa, rajoittamalla paahdetta 
sekä käyttämällä ja sitomalla kosteutta.

Hätilässä kasvillisuuden runko muodostuu tonttipuustosta ja 
-pensaista. Alueen sisällä ei ole juurikaan yleisiä puistoalueita, 
eikä metsiköitä. Vuosien kuluessa pihojen ja puutarhojen puusto 
ja muu kasvillisuus on lisääntynyt ja rehevöitynyt. Maisemat 
ja näkymät, jotka vielä 1900-luvun puolenvälin jälkeen olivat 
huomattavan avoimia, ovat nyt etenkin kesällä ummessa. Puusto 
sijoittuu tontilla usein kadunvarteen tai pihan perälle. Puusto on 
lehtipuuvaltaista, mutta alueen kuivemmilla kumpareilla kasvaa 
myös vanhoja ja korkeita mäntyjä. Piha-alueet ovat avoimempia 
ja niiden kasvillisuus muodostuukin enimmäkseen pienemmistä 
hedelmäpuista, pensaista, kukkaistutuksista sekä lyhtenäisistä 
nurmialueista. Hätilän alue rajoittuu pohjoisessa laajaan 
Aulangon puistometsään, jota alueen asukkaat käyttävät usein 
virkistysalueenaan.

▼ Hedelmäpuut ja marjoja kasvattavat pensaat 
viihtyvät hyvin Hätilässä. Vesistön läheisyyden 
ansiosta kasvukausi on pidempi, lisäksi suurin osa 
tonteista sijaitsee ihanteellisesti lounaisrinteessä.

► Hätilän maisemarakenteen hallitsevin elementti 
on alueen takana kohoava harju, joka liittyy laajaan 
Aulangon puistometsään.
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alueen rajaus  merkittävä havupuu  merkittävä lehtipuu  tonttipuustoa

metsävyöhyke  avoin maisematila  rajaamaton katutila  avokallio
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Kaavoitustilanne

29.11.2004 hyväksytyssä Hämeen maakuntakaavassa 
Sairion, Hätilän ja Idänpään muodostama alue on merkitty 
asuntovaltaiseksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla arvokkaan 
rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään (As). 
Maakuntakaavassa As-alueille on annettu suunnittelumääräys, 
jonka mukaan alueen suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa 
on otettava huomioon arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön 
arvot. Maakuntakaavan tavoitteena on sovittaa yhteen 
valtakunnallisia ja alueellisia suunnitelmia sekä edistää muun 
muassa vanhan ja uuden rakentamisen kulttuurisesti kestävää 
yhteensovittamista ja kulttuuriympäristön hoitoa.

Hämeenlinnan yleiskaavassa Hätilä on merkitty pientalovaltaiseksi 
alueeksi (AP). Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan 
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen 
sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava on hyväksytty 
11.1.1984.

Hätilän alueella on voimassa yksitoista eri asemakaavaa. Suurin 
osa alueesta on vuonna 1970 valmistuneen asemakaavan alaista. 
Tonttialueista suurin osa on määritelty omakotirakennusten 
ja enintään kolmen perheen talojen korttelialueeksi (AO3) 
tai erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Muutama tontti 
on osoitettu liike- ja asuinkerrostalo käyttöön (AL ja ALK). 
Lisäksi muutama tontti kuuluu omakotirakennusten, rivitalojen 
ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeseen (AOR). 
Alueen uusimmissa kaavoissa rakentamista on ohjattu 
tarkemmin määräämällä esimerkiksi rakennuksen kattokulma ja 
julkisivumateriaalit.

Korttelit ja tontit

Hätilän kaupunkirakenteen perusolemus pohjautuu 
maalaiskunnan aikaiseen, vuonna 1937 vahvistettuun 
rakennuskaavaan. Kadut jakavat alueen pääosin suorakaiteen 
muotoisiksi kortteleiksi ja isoiksi puutarhatonteiksi. Aluetta 
alettiin tiivistää 1970-luvulla vahvistetulla asemakaavalla, joka 
sallii kolmen asunnon yksikerroksisen talon rakentamisen tontille. 
Kaavan toteutuminen on ollut hidasta, sillä yhtiömuotoisia 
useamman perheen asuinrakennuksia on 30 tontilla, kun tontteja 
on alueella kaikkiaan 183.  Aluetta on tiivistetty myös jakamalla 
joitakin tontteja kahdeksi pienemmäksi omakotitontiksi.

2.3 Rakennettu ympäristö
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Pitkät suorat kadut ja niitä reunustavat rakennukset ovat tyypillisiä 
Hätilässä. Kaduilla on hyvin niukasti kadunpääteaiheita, jos 
lainkaan. Alueen luonteesta johtuen asuinrakennukset ja niiden 
piha-alueet ovat merkittäviä katseen kohteita. On huomioitava että 
yksittäisiin rakennuksiin puuttuminen merkitsee myös suoraan 
kokonaisuuteen vaikuttamista. Katualue ja tontit ovat pensas- 
tai puuaidoilla rajattuja. Rehevää kasvillisuutta ja kookkaita puita 
on koko alueella. Pääosa puustosta on sijoittunut kortteleiden 
sisäisille alueille, tonttien välisille rajoille. 

Hätilän tontit ovat pinta-alaltaan isoja, keskimäärin noin 1400 m². 
Isot tontit luovat alueelle väljyyttä. Asukkaat kokevat tontit sopivan 
kokoisiksi ja niiden väljyyttä arvostetaan (Asukaskysely 2007). 
Rakennukset on sijoitettu tonttien kadun puoleisille laidoille, ja 
kaduilta avautuu näkymiä pihapiireihin. Asuintalojen sijoitus 
tontilla pysyy kutakuinkin samana korttelista toiseen. Kaikki tontit 
ovat joko yksityisessä tai yhtiömuotoisessa omistuksessa. Alueen 
katu- ja viheralueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaupungin 
omistus suunnittelualueen maa-alasta on noin 14 %.

Hätilän alueen tonteilla on varsin paljon rakennusoikeutta. Vuoden 
1970 asemakaavan mukaisten tonttien sallittu tonttitehokkuus 
on 0,33. Suurin osa alueen omakotitonteista ei kuitenkaan ole 
käyttänyt koko rakennusoikeutta ja osa asukkaista toivookin, että 
tonttien sallittua rakennusoikeutta vähennettäisiin (Asukaskysely 
2007). Alueella on pientalojen osalta käytetty tonttikohtaista 
rakennusoikeutta keskimäärin noin 30 %. Valtaosalla tonteista 
sijaitsee omakotitalo (85 %), lopuilla tonteista on rivi- tai 
pienkerrostalo.

Rakennuskanta

Hätilän rakennuskannasta on nähtävissä laaja historiallinen 
kerroksellisuus ja asumiskulttuurin muutokset, siitä huolimatta 
alueen ilme on säilynyt melko yhtenäisenä. Rakennusten koossa 
ja yksityiskohdissa on paljon vaihtelevuutta, mutta tonttikoon 
samankaltaisuus ja runsas kasvillisuus luovat alueelle säännöllisen 
rytmin.

Hätilässä rakennuskannan ikäjakauma on laaja. Alueen 
vanhimmat rakennukset ovat 1900-luvun vaihteesta ja uusimpien 
rakennus on parasta aikaa käynnissä. Vanhimmat rakennukset 
sijaitsevat Ruutikellarintien alkupäässä ja 1920–30-lukujen 
rakennuksetkin ovat sijoittuneet alueen pääkadun varrelle. 
Valtaosa alueen rakennuskannasta on 1940–50-lukujen 
jälleenrakennuskaudelta, jolloin Hätilään raivattiin runsaasti 
uutta tonttimaata. Jälleenrakennuskauden rakennuskanta on yli 
puolet alueen pientalokannasta. 1960–70-luvuilla uuden kaavan 
sallimana alueelle rakentuivat ensimmäiset rivitalot ja Viertotien 

◄ Eri kaavatasot ohjaavat rakentamista 
kaupunkialueella. Maakuntakaava säätelee 
seudullisia kokonaisuuksia. Kaupungin sisäiset 
aluesuunnitelmat esitetään yleiskaavassa. 
Asemakaava ohjaa rakentamista kortteli- ja 
tonttikohtaisesti.

▲ Ruutikellarintie on alueen pääkatu. Se on pitkä, 
suora ja kohtalaisen leveä. Tämän tyyppisillä kaduilla 
ajetaan usein vauhdikkaasti, jopa kovempaa kuin 
nopeusrajoitukset sallisivat.
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varrella sijaitseva pienkerrostalo. Alueen rivitalokanta sai lisäystä 
1980–90-luvulla, jolloin pääosa alueen rivitaloista on rakentunut. 
Viime vuosina Hätilässä, kuten muuallakin, rakennusten ja 
ympäristön välinen suhde on tiivistynyt, myös rakennusten 
yksikkökoko on suurentunut. 1990-luvun lopulla ja uuden 
vuosituhannen alussa alueelle on rakennettu suurehkoja uusia 
omakotitaloja ja muutamia rivitaloja. Lisäksi alueelle on rakennettu 
uusia paritaloja tonteille, joissa myös vanha asuinrakennus on 
säilytetty. Koko alueen rakennuskannan kunto on pääsääntöisesti 
hyvä.

Hätilässä useimmat asuinrakennuksista ovat malliltaan 
puolitoistakerroksisia rakennuksia. Alueella on myös muutamia 
yksikerroksisia, kaksikerroksisia sekä rinteeseen sijoitettuja 
rakennuksia. Lähes jokaisella tontilla piharakennus on sijoitettu 
tontin perälle. Vain parilla tontilla autotalli tai varastorakennukset 
on sijoitettu kadun varteen. Uudemmissa rakennushankkeissa 
näkyy asuintapojen muutos kohti yksityisempää asumista 
– julkisivut ovat kadulle päin suljetumpia ja pihat ovat 
muuttuneet vehreistä sora- ja nurmipintaisista hyötypuutarhoista 
huolitellummiksi ja helppohoitoisemmiksi virkistyspihoiksi.

Yksittäiset merkittävät arkkitehtoniset monumentit puuttuvat. 
Rakennustaiteellisesti alueelta voidaan nostaa esiin muutamia 
yksittäisiä aikakautensa edustavia rakennuksia. Näistä osa 
on kärsinyt julkisivumuutoksista ja olisi enemmän edukseen 
alkuperäisen mukaisessa julkisivussa. Alueen rakennuskanta on 
ajallisesti pirstoutunutta. Muutama yhtenäisenä hahmotettava 
osakokonaisuus on vielä säilynyt.
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► ▼ Suomessa rakennuskanta on Euroopan 
nuorinta. Suomessa alle 2 % kaikista rakennuksista 
on rakennettu ennen vuotta 1920, kun muissa 
Euroopan maissa luku on 10- 20 % tienoilla 
(Housing 2003). Hätilän alue on kehittynyt 
vilkkaimmin jälleenrakennuskaudella. Hätilän 
olemassa olevat rakennuspaikat on käytetty, joten 
viime aikoina Hätilän rakennustoiminta on ollut 
vähäisempää, kuin Hämeenlinnan alueella yleisesti.

▲ Kotkankadun pohjoispuolella on hyvin säilynyt 
jälleenrakennuskauden talojen rivistö. Rivistö 
muodostaa rytmitetyn katunäkymän. Rytmin 
säilyttäminen katunäkymissä on yksi alueen 
yhtenäisyyteen vaikuttava tekijä.

► Hätilässä on paljon käyttämätöntä 
rakennusoikeutta. Kaavan sallima rakennusoikeus 
on käytetty yleisesti vain rivitalotonteilla sekä 
tonteilla, joihin on aivan viime aikoina rakennettu 
uusi omakotitalo. Hätilän väljä ja vehreä luonne 
muuttuisi todella tiiviiksi, mikäli kaikki kaavan 
sallima rakennusoikeus rakennettaisiin tonteille.
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Liikenne

Hätilän kadut ovat pääasiassa asuntokatuja. Alueen keskellä 
sijaitsee kokoojakatuna toimiva Ruutikellarintie, joka johtaa 
alueen liikenteen edelleen Viipurintielle. Ruutikellarintietä 
käyttävät jonkin verran myös viereisen Sairion alueen asukkaat. 
Viertokatu alueen eteläreunassa johtaa liikennettä Aulangontielle. 
Notkotie ja Ajurintie keräävät jonkin verran läpiajoliikennettä 
Papinniityntieltä Aulangontielle. Myös Tuomelankadulla on 
varsin vilkas liikenne. Alueen vilkkaimmat kadut on huomioitu 
alueen yleiskaavassa.

Hätilän katulinjaukset kulkevat pääasiassa topografikäyrien 
suuntaisesti sekä kohtisuoraan käyriä vastaan. Ruutikellarintie on 
kokoojakatuna muita katuja leveämpi, nykyisellään noin 12 metriä. 
Muut kadut ovat noin kahdeksan metriä leveitä. Katunäkymiä 
rajaavat tonteilla kasvavat puut ja pensaat. Alueen kadut ovat 
pääosin asvaltoituja. Muutama kävelytienä toimiva väylä on 
hiekkapintainen. Katujen reunoilla ei ole reunakiviä. Pihlajakuja, 
Laihonkuja ja Lähdekuja ovat jalankulku- ja pyöräilyteitä, joilla 
tontille ajo on sallittu. Ne ovat alueen ainoat viralliset kevyen 
liikenteen väylät, muutoin kulkeminen tapahtuu tienreunassa 
ilman erillisiä jalkakäytäviä.

Alueen asukkaille tehdyn kyselyn (Asukaskysely 2007) 
mukaan alueen liikenteessä olisi parantamisen varaa. Alueen 
nopeutusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitusta 
rikotaan kuitenkin usein pitkillä suorilla katuosuuksilla. 
Risteysalueet tuntuvat turvattomilta ja asukkaat toivoisivat 
alueelle hidasteita. Katujen molemminpuolinen pysäköinti ja 
läpiajoliikenne häiritsevät jonkin verran alueen asukkaita. Osa 
vastaajista toivoisi kaduille jalkakäytäviä ja osa on niitä vastaan.

Palvelut

Hätilän palvelurakenne on muuttunut paljon vuosien saatossa. 
1950-luvulla alueen sisällä oli monta maitokauppaa, sekä leipä- 
ja ruokatarvikekauppa. Nykyään alueen sisällä ei ole lainkaan 
myymälöitä. Lähiympäristön palvelutarjonta on kuitenkin erittäin 
kattava. Elintarvikemyymälät ovat keskittyneet Viipurintien 
varteen, aivan tarkasteltavan asuinalueen eteläkulman viereen. 
Koulu, päiväkoti, kirjasto ja kirkko sijaitsevat alueen välittömässä 
läheisyydessä. Rautatieasema ja terveyskeskus ovat reilun 
kilometrin etäisyydellä ja kaupungin keskustaan on matkaa 
alle kaksi kilometriä. Paikallisliikenteen yhteydet kulkevat 
Aulangontietä ja Viipurintietä pitkin.

2.4 Sosiaaliset verkostot

▲ Hätilässä kevyttä liikennettä ei ole erotettu 
ajoneuvoliikenteestä. Osa asukkaista kokee tilanteen 
vaarallisena, etenkin ruuhka-aikoina, jolloin pieniä 
katuja käytetään myös läpiajoliikenteeseen.

▼ Hätilästä on lyhyt matka keskustaan, matka 
kulkee joutuisasti vaikka polkupyörällä.
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Asukkaat

Hätilässä asukkaiden keski-ikä on 38 vuotta. Alueella asuu 
paljon työikäistä väestöä ja monet perheistä ovat lapsiperheitä. 
Lapsiperheet ovat tyypillisin asukasryhmä omakotitaloalueilla. 
Lapsiperheiden tarvitsemat palvelut löytyvät läheltä, joten Hätilä 
tarjoaa perheille hyvän asumisympäristön.

Hätilän asukaskunnassa on luultavasti  muutamia alueelle 
jälleenrakennusaikana muuttaneita, tai siellä lapsuutensa 
viettäneitä eläkeikäisiä ihmisiä. Nuoria perheettömiä aikuisia asuu 
todennäköisimmin alueen rivitaloasuinnoissa.

Asukkailla on muistoja ja paikkatietämystä alueesta. Tieto siitä, 
että tuntee ympäristönsä, välittyy kulttuurisena sitoutumisena 
asuinpaikkaan. Yksi alueiden identiteetin muodostajista syntyy 
alueella elävien ihmisten välityksellä. (Rakennusperinnön 
tulevaisuus 2004: 42)

▲ Bussilinjat ohittavat Hätilän vain muutaman 
sadan metrin päästä. Joukkoliikenneyhteydet ovat 
kaupungin kokoon ja asukaslukuun verrattuina 
kohtuulliset.

▼ Hätilän väestön ikäjakauma. Hätilässä asuu 
paljon lapsiperheitä. Omakotitaloasuminen ja suuret 
tontit ovat houkuttelevia, lisäksi aivan alueen vieressä 
sijaitsee päiväkoti ja koulu.
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Asemakaavamuutoksen tulisi pyrkiä säilyttämään alueen 
kaupunkikuvan niin katu-, kuin pihanäkymienkin puolesta. 
Asemakaavan tulee ohjaata koko alueen ja yksittäisten kohteiden 
suunnittelua siten, että muutokset sopivat luontevasti olemassa 
olevaan ympäristöön ja muodostavat hyvää kaupunkikuvaa. 
Alueen omaleimaisen ilmeen säilyttämiseksi on tärkeää 
säilyttää ne piirteet, jotka tekevät kaupunkikuvasta yhtenäisen 
ja tunnistettavan. Niitä piirteitä ovat rakennusten yhtenäinen 
mittakaava ja perusmuoto, rakennusten säännöllinen sijoitus 
tontilla sekä katunäkymien viihtyisyys.

Omakotitontit merkitään erillispientalojen korttelialueeksi. Pien- 
ja rivitalorakentamista osoitetaan niille tonteille, joilla kyseisiä 
rakennuksia on jo rakennettu Tontille saa sijoittaa enintään kolme 
asuntoa. Kaikilla korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota 
uudisrakennusten ja olemassa olevaan rakennukseen tehtävien 
muutosten sopeutumiseen katu-, kortteli- ja pihakokonaisuuteen. 
Rakennusten ja niiden laajennusten tulee olla sopusoinnussa 
ympäristön rakennusten kanssa kattokaltevuuden, julkisivun 
mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen.

Rakennukset rajaavat katutilaa. Kaavassa päärakennuksen 
rakennusala tulee sijoittaa kadun varteen. Rakennus tulee sijoittaa 
kiinni rakennusalan kadunpuoleiseen sivuun. Päärakennuksen 
rakennusa jätetään tarpeeksi väljäksi, jotta rakennuksia voidaan 
laajentaa ja näin säilyttää alueen ajallista kerroksisuutta.

Tonteilla sijaitsevat pienet sivu- ja talousrakennukset ovat tyypillisiä 
Hätilässä, joten yksi täydennysrakentamisen perusperiaate on, että 
lisärakentaminen sijoitetaan nykyisten tonttien takaosiin erillisinä 
sivuasuntoina tai talousrakennuksina.

Sivuasunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka liittyy toiminnallisesti 
pääasuntoon. Edellytyksenä on, että sivuasunto rakennetaan 
pääasunnon yhteyteen tai sivu- ja talousrakennuksen rakennusalalle 
siten, että kaikilla tontin rakennuksilla on yhteinen vesihuolto, 
tieliittymä ja piha-alue. Sivuasunnon ja pääasunnon tulee 
muodostaa kokonaisuus, joita ei saa maanmittaustoimituksella 

3. Uusi asemakaava ja rakentamistapaohje    suunnitelma

3.1 Esitys uuden asemakaavan lähtökohdiksi
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erottaa itsenäisiksi tiloiksi. Talousrakennusten rakennusalalla 
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m² ja 
yhteenlaskettu pohjan pinta-ala enintään 120 m².

Osan tontin rakennusoikeudesta voi käyttää rakennusalojen 
ulkopuolelle rakennettavaan talousrakennukseen. Rakennusalan 
ulkopuolelle rakennettava kevytrakenteinen talousrakennus 
on runkosyvyydeltään enintään viisi metriä ja kokonaisalaltaan 
kohtuullisen pieni. Tämän rakennuksen kokonaisalaan luetaan 
rakennuksen ala katoksineen.

Alueen kerrosala pienenee suhteellisen vähän, jos omakotitonteille  
osoitetaan päärakennusten lisäksi rakennusoikeutta sivu- ja 
talousrakennuksille.

Hätilässä keskimääräinen tonttikoko on suurempi, kuin nykyisillä 
uudisrakennusalueilla. Hämeenlinnassa ei ole sallittu tonttien jakoa 
niin sanotuiksi kaula- tai kirvesvarsitonteiksi. Kirvesvarsitontteja 
muodostaessa ympäristö muuttuu paljon, tonttikoko pienenee 
ja rakennusmassa tiivistyy. Jako kirvesvarsitonteiksi muuttaisi 
perinteistä asetelmaa, jossa isompi ja korkeampi päärakennus 
luo tontin katujulkisivun ja pienempi, vaatimattomampi 
talousrakennus rajaa tontin takaosaa. Kirvesvarsitontit eivät 
sovellu Hätilän alueelle.

Jotta tonttijako Hätilässä olisi mahdollinen, tulee tontin olla 
kadun suuntaan vähintään 40 metriä leveä tai kulmatontti. 
Suurehkoja, jakovaatimukset täyttäviä, tontteja voidaan jakaa 
kahdeksi pienehköksi omakotitontiksi, mikäli jo olemassa olevien 
rakennusten ja kasvillisuuden sijainti sen mahdollistaa.

Tontit on rajattava puu- tai pensasaidoin. Rakentamatta 
jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualueina, 
leikkipaikkoina tai pysäköimiseen, on istutettava käyttäen myös 
puita ja pensaita.

Asemakaava luo ensisijaisesti juridiset edellytykset ympäristön 
säilyttämiselle ja määrittelee perusteet rakennusten muutoksille, 
korjauksille ja lisärakentamiselle (Aarrevaara 1995: 62). 

▲  Uudella kaavalla tulee lähtökohtaisesti pyrkiä 
suojelemaan Hätilän ominaispiirteet.

1) Rakennusperinnön säilyminen
Alue pyritään säilyttämään omakotitalovaltaisena 
alueena. Rakennusala on tarpeeksi väljä olemassa 
olevien rakennusten laajentamiseen.

2) Maiseman rytmin säilyminen
Päärakennus sijaitsee tontin kadunpuoleisella rajalla.
Talousrakennukset ja sivurakennukset sijoitetaan 
tontin pihanpuoleiselle takarajalle. Talousrakennus 
on selkeästi alisteinen päärakennukselle.
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Rakentamistapaohje täydentää ja tarkentaa asemakaavan 
määräyksiä. Ohje edistää kaavallisten tavoitteiden siirtymistä 
rakennussuunnitteluun ja toimii linkkinä kaavoittajan ja 
rakennussuunnittelijan välillä. Ohjeessa kerrotaan alueelle 
sopivista korjaus- ja rakentamisperiaatteista, sekä piha-alueiden 
toteutuksista. Rakentamistapaohjeen sisältämien suositusten, 
avulla Hätilän alueen ominaispiirteitä voidaan ylläpitää ja kehittää.

Rakennus ja pihapiiri ovat aina osa ympäristöään. Toistensa rinnalle 
hyvin sopivat talot tontteineen muodostavat kokonaisuuden, jossa 
on miellyttävää liikkua ja elää. Hyvästä asuinympäristöstä ollaan 
kiinnostuneita ja siitä halutaan huolehtia. Asukkaidensa arvostama 
asuinympäristö on kulttuurisesti kestävän kaupunkisuunnittelun 
tavoitetila (Halme et al. 2004: 74), sillä alueen asukkailla ja 
kiinteistönomistajilla on ratkaiseva rooli alueen miljöön ja 
rakennusten vaalimisessa.

Kaupunkikuvalliset lähtökohdat asettavat kiinteistön 
haltijoille erilaisia vaatimuksia riippuen muun muassa tontin 
sijainnista, maaston muodoista, maaperästä ja ympäröivästä 
kaupunkirakenteesta. Ratkaisu, joka toimii naapurilla, ei 
välttämättä ole sovelias toistettavaksi omassa hankkeessa. Jokainen 
suunnittelutehtävä on ainutlaatuinen ja hyvä lopputulos alueen 
kokonaisuuden kannalta voidaan saavuttaa monella eri tavalla.

Korttelit

Hätilän kortteli- ja tonttirakenne on yksi alueen historiallisista 
kerrostumista. Alueen tonttijako on säilynyt lähes 
muuttumattomana alueen ensimmäisestä rakennuskaavasta 
lähtien. Kaduilta aukeavat näkymät korttelien sisäosiin ovat 

3.2 Rakentamistapaohje

3.2.1 Korttelit ja katualueet

▼ Korttelin selkeä tilahierarkia luo rungon 
toimintojen sijoittumiselle. Julkisen katualueen ja 
yksityisen piha-alueen välille muodostuu puolijulkinen 
vyöhyke.
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tärkeitä. Omakotialue muodostuu yksityisten pihojen ja julkisten 
katutilojen kokonaisuudesta. Puolijulkinen alue sijoittuu kadun ja 
yksityisen pihan väliin, rakennusten etupihoille. Omakotialueiden 
viehätys perustuu paljolti puolijulkisiin tiloihin.

Pihan käytön yleisyydellä ja asuinympäristön viihtyisyydellä on 
yhteys. Myös katuverkolla ja puistoilla voi olla samankaltainen 
sosiaalistava merkitys kuin pihalla silloin kun niitä käytetään paljon 
ihmisten kohtaamispaikkoina. Tässä mielessä lähiympäristö voi 
toimia pihan jatkeena.(Kestävän kehityksen 2006: 43)

Katualueet

Katujen selkeät roolit auttavat asuinalueen hahmottamista 
kokonaisuutena. Hätilässä kadut on jaoteltu hierarkkisesti 
kolmeen eriarvoiseen luokkaan.

Ruutikellarintie toimii Hätilässä alueellisena kokoojakatuna. Se 
palvelee kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä 
päätieverkkoon, Viipurintielle ja Aulangontielle. Ruutikellarintiellä 
kadunvarsipysäköinti on kielletty. Jalankulkuliikenne on erotettu 
ajoradasta, pyöräily tapahtuu ajoradan reunassa.

Tuomelankatu toimii paikallisena kokoojakatuna. Se palvelee 
Hätilän sisäistä liikennettä ja yhdistää tonttikadut pääkatuihin. 
Kadunvarsipysäköinti on sallittua. Jalankululle on erotettu 
ajoradasta Tuomelankadun alkupäässä Ruutikellarintien 
risteykseen saakka. Pyöräily tapahtuu ajoradan reunassa.

Muut alueen kadut ovat mitoitukseltaan tonttikatuja, jotka 
palvelevat ensisijaisesti kadun varressa sijaitsevien tonttien 
liikennettä. Kadunvarsipysäköinti on sallittua. Kevyttä liikennettä 
ei ole erotettu ajoradasta, kävely ja pyöräily tapahtuvat ajoradan 
reunustoilla.

Pihlajakatu, Laihonkuja ja Lähdekuja on varattu kevyelle 
liikenteelle, tonteille ajo on kuitenkin sallittua.

Ruutikellarintie
Ajurinkatu
Tuomelankadun länsipää

Normaali tonttikatu

Ruutikellarintie
Ajurinkatu
Tuomelankadun länsipää

Normaali tonttikatu

▲ Puut ja pensaat katualueiden reunoilla 
kätkevät taakseen eri aikakausien rakennukset. 
Kokonaissilmäyksellä katunäkymä on hyvin 
yhtenäinen. Katutilassa edettäessä avautuu uusia 
mielenkiintoisia näkymiä.

▼ Jalkakäytävät tuovat katukuvaan uuden 
elementin. Vanhoilla alueilla jalkakäytäviä ei 
perinteisesti ole ollut. Liikenteen vaaratilanteiden 
välttämiseksi alueen vilkkaimmille kaduille voisi 
kuitenkin rakentaa jalkakäytävät. Normaalit 
tonttikadut voivat säilyä nykyisen, kohtalaisen 
kapean mitoituksen mukaisina.

26

Ajurintie



Hätilässä pihoilla on tärkeä merkitys kaupunkikuvan 
muodostumisessa. Piha-alueet ilmentävät paikallisia alueen 
ominaispiirteitä ja kulttuurihistoriaa, aivan kuten rakennuksetkin. 
Pihapiirit ovat muotoutuneet paikallisten olosuhteiden, 
käyttötarkoituksen, harjoitettujen elinkeinojen, perhemuotojen 
sekä elintapojen vaikutuksesta. Hätilässä pihapiirien 
rakentamistapa on melko yhtenäinen ja tästä johtuen tärkeä osa 
alueen paikallisidentiteettiä.

Vanhat pihat ovat monimuotoisia, vaihtelevia ja niiden kasvillisuus 
on rikasta ja täysikasvuista. Muuttuneet elintavat ja arvot näkyvät 
piha-alueilla. Pihat ovat muuttuneet yksityisimmiksi ja pihaa 
suunnitellaan ja hoidetaan omistajien harrastuneisuuden mukaan. 

Pihan merkitys näkyy kiinteistön arvossa. Piha nähdään talosta 
ensimmäisenä. Jos piha on epäsiisti tai kokonaan tekemättä, itse 
kiinteistö ei ehkä tunnu kiinnostavalta, vaikkei siinä mitään vikaa 
olisikaan. Sen sijaan, jos piha on hoidettu ja viihtyisä, antaa se 
ensivaikutelman kiinnostavasta kohteesta. Erityisesti tontilla ja 
sen läheisyydessä olevat puut kasvattavat kiinteistön arvoa. Myös 
tontilla oleva muu kasvillisuus koetaan arvokkaaksi. Ensimmäinen 
edellytys on kuitenkin, että piha on hoidettu.(Kalima 2010: 13) 
Pihat vaikuttavat myös lähiympäristön ekologiseen laatuun.

Suunnittelu

Pihat ovat erilaisia eri käyttötarkoituksiin varatuilla tonteilla 
ja ne suunnitellaan käyttötarkoitukseensa sopiviksi ja 
tarkoituksenmukaisiksi. Tätä näkökulmaa tukevat piha-alueen 

3.2.2 Tontin jäsentely

► Kortteleiden keskivyöhyke on tärkeä maiseman 
osatekijä Hätilässä. Näkymät keskialueelle tuovat 
katutilaan avoimuutta ja mielenkiintoista vaihtelua.
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edellytysten hyväksikäyttö ja tontin arvokkaiden ominaisuuksien 
säilyttäminen ja kehittäminen. Suunnittelun perustana on eri 
toimintojen oikea mitoitus ja sijoitus. Pihan keskeiset toiminnot 
liittyvät nykyisin ulko-oleskeluun, vapaa-ajan harrastuksiin ja 
lasten leikkeihin sekä pihan huoltoon ja paikoitukseen. (Pihojen 
2000)

Pihaympäristön kauneus perustuu rakennetun ympäristön 
ja luonnon muodostamasta esteettisestä kokonaisuudesta. 
Suunnittelussa tulee huomioida pihan tekniset vaatimukset, 
kuten sopiva valaistus sekä sadevesien viemäröinti ja imeytys. 
Kauneutta ja viihtyisyyttä pihatilaan luovat toiminnallisesti 
hyvä jäsentely, pihatilaa vehreyttävä ja vuoden aikojen mukaan 
muuttuva kasvillisuus sekä kauniisti ikääntyvät pinnoitteet ja 
rakenteet. Paikkaan sopivat ja tarkoituksenmukaiset kalusteet 
ja varusteet sekä hyvä kunnossapidon laatutaso viimeistelevät 
pihatilan kokonaisuuden. (Pihojen 2000: 8)

▲ Maakellari kertoo ajasta, jolloin Hätilän tonteilla 
elettiin vielä vahvasti omavaraisen ravinnontuotannon 
aikaa. Kaupunki tonteilla ei kovin usein näe 
maakellareita. Hätilässä maakellareita on jäljellä 
vielä useita. Vanha maakellari on käytännöllinen 
tämänkin päivän puutarhurille.

◄ Pihamaan suunnittelussa tulee huomioida monta 
seikkaa. Piha tarjoaa paljon vaihtoehtoja, etenkin 
Hätilässä, jossa tonttikoko on suuri. Piha on 
viihtyisä, kun toiminnot ovat oikeilla paikoillaan. 
Etenkin kesällä rakennuksen sisätiloja voi laajentaa 
pihapiiriin. Piha voi toimia vaikkapa keittiönä, 
ruokailutilana, olohuoneena ja leikkihuoneena.

▼ Myös yksityiskohdista tulee huolehtia. Jätesäiliön 
suoja-aita avautuu suoraan kadulle. Parempi 
järjestely olisi, eavata suoja-aita pihan puolelta.
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Aidat ja portit

Aita on näkyvä osa ympäristöä ja se antaa ensivaikutelman pihaan 
tulijalle koko pihapiiristä. Aidan suunnittelu ja rakentaminen vaatii 
perusteellista harkintaa. Huolellinen rakentaminen kannattaa, 
sillä se antaa koko tontin ympäristölle viimeistellyn vaikutelman.
(Pasanen 2002: 5)

Aitoja käytetään ensisijaisesti rajaamaan pihatilaa. Aidat kertovat 
missä kulkee yksityisen ja julkisen alueen raja. Toissijaisesti aidat 
voivat toimia myös kulkuesteinä, näkö-, melu- ja tuulensuojana. 
Hätilässä tontit on useimmiten rajattu pensasaidalla, myös 
puisia rakenteellisia aitoja voidaan käyttää. Muurimaisia kivi- tai 
tiiliaidanteita tai metallisia verkkoaitoja tulisi välttää.

Aita sovitetaan tontin kokoon ja rakennuksiin sopivaksi, aita 
seuraa usein asuinrakennuksen tyyliä. Aidalla on suuri merkitys 
koko katunäkymälle, joten viereisten tonttien aitaamistapa tulisi 
huomioida suunniteltaessa uutta aitaa. Hyvin suunniteltu aita 
sulautuu ja sopii ympäristöön. Hätilässä aidan korkeuden tulee 
aitamateriaalista riippumatta olla kadun puolella 0,8-1,2 metrin 
välillä, tonttien raja-aidat voivat rakentamistavasta riippuen olla 
matalampia tai korkeampiakin. Jos aidasta tulee yhteinen naapurin 
kanssa, on valinnasta syytä päästä yhteisymmärrykseen.

Pensasaita sopii Hätilän vehreään kokonaisuuteen parhaiten. 
Pensasaita voi olla joko muotoon leikattava tai vapaasti 
kasvava aidanne. Orapihlaja on eniten käytetty kasvi leikatuissa 
pensasaidoissa. Se on erittäin kestävä ja sopii hyvin aitakasviksi 
tiheän kasvutapansa vuoksi. Muita leikattavia lajikkeita ovat 
esimerkiksi siperianhernepensas ja valkolumimarja. Vapaasti 
kasvaviksi aidanteiksi sopii esimerkiksi aronia, pihasyreeni, pihlaja-
angervo ja lehtokuusama. Pensasaitalajikkeita valitessa tulee 
huomioida lajin vaatimat kasvupaikka ja maaperä vaatimukset.

Mikäli piha halutaan aidata tiiviisti, esimerkiksi lemmikkieläimille 
sopivaksi, voi pensasaidan taustalle pystyttää kevyen, 
kapearakenteisen ja kasvillisuuteen sopivin värein maalatun, 
pensaaseen sulautuvan metalliverkkoaidan. Pensasaidan tulee 
ehdottomasti olla vähintään yhtä korkea tai korkeampi kuin 
teräsverkkoaita.

Erilaisia puuaitamalleja on tarjolla runsaasti. Hätilään 
rakennettavan puuaidan ei tule olla liian tiivis. Parhaiten alueelle 
sopii harvahko säleaita. Puuaita sopeutuu ympäristöön parhaiten 
peittomaalattuna. Aidan värin voi ottaa tontin rakennuksissa 
käytetystä väripaletista, näin aidasta tulee hallittu, eikä liikaa 
huomiota herättävä.
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▲ Harvat säleaidat ovat sopivia puuaitavaihtoehtoja.

▼ Pensasaita on Hätilässä yleisin ja suositeltavin 
aitaamistapa. Pensasaitaa tulee leikata, jotta se ei 
muodosta liian korkeaa seinämää katunäkymässä.
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Perinteisesti aitaan on aina liittynyt portti. Nykyään portteja näkee 
enää harvemmin. Hätilässäkin porttien määrä on vähentynyt, 
joitakin portteja on kuitenkin vielä jäljellä. Portit sopivat Hätilään 
ja niitä voi rakentaa sekä uuden, että vanhan aidan yhteyteen. Portin 
ei aina tarvitse liittyä rakennettuun aitaan, vaan sen voi yhdistää 
myös pensasaitaan. Säle ja pensasaidoissa käytetyt portit ovat 
yksinkertaisia, mutta pienillä muotomuunnelmilla ja värityksellä 
niihin saadaan muusta aidasta poikkeava persoonallinen ilme. 
Kaunis portti antaa mielikuvan viehättävästä pihapiiristä ja viestii 
myös talon asukkaista, onhan portti ensimmäisenä tulijaa vastassa.

Kasvillisuus

Piha-alueiden jäsentely vaikuttaa suuresti koko alueen luonteeseen. 
Suureksi kasvaneet puut ja muu kasvillisuus sekä riittävän suuret 
tontit ovat etuja, jotka hiljattain rakennetuilta alueilta puuttuvat.

Pihan kasvillisuudella yhdistetään rakennukset luontoon, jaotellaan 
pihatilaa ja rajataan pihan eri toimintoja. Kasvillisuus vaikuttaa 
merkittävästi pihan viihtyisyyteen. Vihreät pihat parantavat 
kaupunkiympäristön vesitaloutta ja ilmanlaatua. Kasvit sitovat 
ilman epäpuhtauksia ja tuottavat happea, viilentävät kaupunki-
ilmaa, vaimentavat melua ja tuulisuutta sekä vähentävät kaikua. 
Pihoilla on keskeinen tehtävä pienilmaston parantamisessa ja 
elinympäristöjen, jopa ekologisten käytävien, tarjoamisessa eri 
eläinlajeille. Pihojen kasvillisuus ilmentää vuodenaikojen vaihtelua 
ja synnyttää esteettisiä kauneuselämyksiä pihojen käyttäjille.

▲ ▼ Portti voi olla yksinkertainen tai hieman 
koristeellisempi. Portin tulisi olla samanhenkinen, 
kuin siihen liittyvä aita. Sirot metalliportit sopivat 
erityisen hyvin pensasaidan pariksi.

◄ Istutetun pensasaidan taakse on rakennettu 
kevyt metalliverkkoaita. Pensaiden kasvaessa 
metalliverkko sulautuu kasvillisuuden sekaan.
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Kasvillisuuden suunnittelussa tulee huomioida kasvien 
ominaisuudet ja luontaiset kasvuolosuhteet rakennuspaikalla. 
Ekologisesti kestävää on valita kasvit kasvupaikan mukaan. 
Suurissa pihoissa on luontaisesti erilaisia kasvupaikkoja 
eri kasvillisuustyypeille. Täysin rakennetussa ympäristössä 
tai kasvupaikoissa, jotka eivät vastaa kasvin luontaisia 
kasvuolosuhteita, kasveille on luotava menestymisedellytykset.
(Pihojen 2000)

Hätilässä on paljon arvokasta vanhaa puustoa, joka on pyrittävä 
säilyttämään. Vanha ja täyskasvuinen puusto antaa pihatilaan 
ajallista kerroksellisuutta ja varjostusta. Tontilla voi olla myös 
muita arvokkaita luontoelementtejä kuten kallioalueita tai 
perinnekasvillisuutta, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan 
säilyttämään.

Uutta kasvillisuutta suunniteltaessa osakokonaisuuksista tulisi 
tehdä tarpeeksi suuria. Suuren alueen hoito on helpompaa ja 
keskittyneempää kuin erillisten pienten maakaistaleiden. Kasvilajit 
valitaan omien mieltymysten sekä kasvupaikan mukaan, vanhat 
perinnelajikkeet ovat suositeltavia. Monia luonnonvaraisiakin 
kasveja voi kasvattaa kukkapenkissä, luonnonkannat ovat 
helppohoitoisia ja sopeutuneet hyvin ilmastoomme. Pihamaan 
nurmikon voi korvata kauniilla kukkaniityllä, tulee kuitenkin 
muistaa, että niitty vaatii hoitoa siinä missä muukin puutarha.

Pihan kulkuväylät ja pintamateriaalit

Pääkulkuväylät rakennetaan yleensä esteettömiksi ja 
huoltoliikenteen ja kunnossapidon takia vähintään kolme 
metriä leveiksi. Esteettömyyden perustasolla kulkuväylien 
enimmäiskaltevuus on 8 %. Kääntö- ja peruutuspaikoille varataan 
riittävät tilat siten, etteivät ne hallitse pihatilaa tarpeettomasti.
(Pihojen 2000)

Käytävien ja kulkuväylien pintamateriaalina on suositeltavaa 
käyttää hiekkaa tai soraa. Pieniä alueita pihasta voidaan päällystää 
myös kiveyksellä. Pihamaat ovat perinteisesti olleet nurmea ja se on 
edelleenkin suositeltava pintamateriaali. Pihan nurmialueet voivat 
olla hoitonurmikoita, luonnonnurmikoita tai luonnonmukaisia 
ketoja. Nurmikoista olisi hyvä muodostaa mahdollisimman 
yhtenäisiä alueita.

Rakennuksen seinänvierusta on suositeltavaa kivetä tai päällystää 
sepeli- tai murskepinnalla, jotta rakennuksen perustustukset 
pysyisivät kuivina. Kasvillisuutta ei suositella kovin lähelle 
rakennuksen seinää, koska juuristot voivat vahingoittaa 
rakennuksen perustuksia.

▲ Kedon tyyppinen pihanurmi on hyvä vaihtoehto, 
jos ei halua laajaa leikattavaa nurmea.

▼ Hyvin hoidettu piha on ilo silmälle. Hiekkaisen 
kulkuväylän ja tasaisen nurmen tarkka rajaus antaa 
huolitellun ilmeen.
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Hyvin vanhoille pihoille sopivia perinnekasveja (Alanko 1994)

Istutettavia puita
koivu, pihlaja, vaahtera, hedelmäpuut

Keväällä kukkivia kasveja
tulppaani, narsissi, helmililja, sinililja, kevätesikko, sammalleimu

Kesällä kukkivia kasveja
kurjenmiekka, keltapäivänlilja, ruskopäivänlilja, varjo-, rusko- ja tiikerililja, 
ukonhattu, ritarinkannus, lupiini, lehtoakileija, pioni, kevätvuohenjuuri, 
kurjenkello, vuohenkello, palavarakkaus, päivänkakkara, rohtosuopayrtti, 
särkynytsydän, lemmikki, kielo

Syksyllä kukkivia kasveja
isohirvenjuuri, kultapallo, kultapiisku, syysleimu

Köynnöksiä
humala, villiviini

Pensaita
isotuomipihlaja, lehtokuusama, pihlaja-angervo, pihajasmike, orapihlaja, 
siperianhernepensas, syreeni, marjapensaat

Ruusuja
juhannusruusu, suviruusu, valamonruusu

▲ Runsas perennapenkki tuo pihaan upean 
kukkaloiston. Monivuotiset perennat ovat 
helppohoitoisia. Mikäli kasvit istuttaa tarpeeksi 
tiheään, rikkakasvit eivät pääse valtaamaan alaa 
kukilta.
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Hätilässä rakennuksilla on selkeä hierarkkia. Kookkaammat 
päärakennukset rajaavat katutilaa ja luovat yksityisyyttä 
piha-alueille. Päärakennuksille selkeästi alisteiset talous- ja 
sivurakennukset muodostavat piha-alueelle taustan ja luovat rajaa 
naapuritonteille päin.

Suunnittelu

Uudistuvan elämisen tavan ja jatkuvasti tiukkenevien 
rakennusten teknisien vaatimusten vuoksi rakennusten 
ja rakenteiden toteutustavat ja tuotantotekniikat ovat 
muuttumassa. Nopeasti muuttuvat rakenneratkaisut ja 
rakennustekniikat lisäävät rakennusten suunnittelun ja 
rakentamisen vaativuutta. Rakennustyömailla havaitaan paljon 
määräysten tai hyvän rakentamistavan vastaisia ratkaisuja (Hassi 
2008). Rakennushankkeeseen ryhtyjän kannattaa panostaa 
asiantuntevaan suunnitteluun ja erityisesti laadukkaaseen 
rakentamisen valvontaan. Useimmille oma koti on elämän suurin 
investointi.

Uudisrakentamisen lukuisat eri mahdollisuudet muuttavat 
rakennettua ympäristöä monimuotoisemmaksi ja alueelliset 
erityispiirteet katoavat. Uudisrakennuksesta ei tule tehdä vanhan 

3.2.3 Rakennukset

▼ Alueen vanhoista rakennuksista voi ottaa 
viitteitä uudisrakentamisen pohjaksi. Korkeat 
kaksikerroksiset rakennukset poikkeavat Hätilän 
rakenteesta. Taitekatolla ja siihen sopivilla 
kattoikkunoilla voidaan talon ylempään kerrokseen 
saada toimivia asuintiloja myös uudisrkaennuksissa.
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tyylin jäljitelmää. Vanhoista taloista voidaan ottaa viitteitä 
rakennuksen massoitteluun ja ulkomuotoon. Parhaimmillaan uusi 
rakennus on oman aikansa tuote, joka kunnioittaa ympäristön 
ominaisarvoja.

Suunnittelussa tulisi huomioida rakennuksen pitkän elinkaaren 
aikana mahdollisesti tapahtuvat muutokset, esimerkiksi 
esteettömyys ja energiansäästötavoitteiden tiukentuminen. 
muuntojoustavuus on rakennuksen pitkän elinkaaren tärkein 
ominaisuus.

Rakennusten sijoittuminen tontille

Rakennusten sijoittelulla sekä aidoilla ja kasvillisuudella 
rajataan katutilaa ja samalla luodaan viihtyisää ja suojaisaa 
pihatilaa. Rakennukset tulee sijoittaa tontille siten, että nykyistä 
luonnonympäristöä, eli kasvillisuutta sekä maanpinnan luonnollisia 
muotoja ja korkeusasemia muutetaan mahdollisimman vähän. 
Mikäli tontilta puretaan vanha rakennus, tulee uusi rakennus 
sijoittaa suurin piiretein vanhan rakennuksen paikalle.

Rakennusten välisen etäisyyden tulee estää palon helppo 
leviäminen naapurirakennuksiin. Yleisenä määräyksenä on, että 
rakennusten välin tulee olla vähintään kahdeksan metriä. Mikäli 
etäisyys on alle kahdeksan metriä, tulee huolehtia palon leviämisen 
rajoittamisesta rakenteellisin keinoin.

Rakennusalan ulkopuolelle rakennettavan talousrakennuksen 
etäisyys päärakennuksesta tulee olla vähintään neljä metriä ja 
etäisyyden kadun puoleisen istutusalueen pihan puoleisesta 
reunasta vähintään 14 metriä.

Rakennusten mittasuhteet ja koko

Hätilässä päärakennukset ovat muodoltaan pelkistettyjä, 
suorakaiteen muotoisia tai noppamaisia. Rakennukset ovat 
pääsääntöisesti puolitoistakerroksisia. Rakennuksen pituuden ja 
leveyden suhde on keskimäärin 4:5. Rakennusten räystäskorkeus 
on viiden ja puolen metrin paikkeilla. Vanhoja rakennuksia 
korjattaessa tulee talon alkuperäiset mittasuhteet säilyttää.

Uudisrakennusten tulee mittasuhteiltaan ja kooltaan sopeutua 
Hätilän rakennuskantaan. Päärakennuksen runkosyvyyden 
tulisi olla alle yhdeksän metriä ja julkisivun yhtenäinen pituus 
korkeintaan 14 metriä. Suuri talo voidaan jäsennellä siten, ettei 
synny pitkiä seinäpintoja. Uuudisrakennettava päärakennus tulisi 
olla pääsääntöisesti puolitoistakerroksinen. Rakennuksen toiseen 
kerrokseen voidaan halutessa sijoittaa myös pelkkiä ullakkotiloja. 
Räystäskorkeus tulee sovittaa ympäröiviin rakennuksiin.

▲ Rakennuksen pääsisäänkäynti on perinteisesti 
sijoitettu pihan puolelle.

▼ Uudisrakennukset ovat kääntäneet perinteisen 
tilahierarkkian nurin niskoin. Yksityisiksi tiloiksi 
luonnehdittavat parvekkeet on sijoitettu talon 
katujulkisivulle. Samoin pääsisäänkäynti avautuu 
suoraan kadulle. Piha-alueet muodostuvat suojatulle 
rakennuksen takapihalle. Puolijulkinen tila puuttuu 
julkisen katualueen ja yksityisen piha-alueen väliltä.
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Rakennusten ulokkeet

Rakennusten pääsisäänkäynnit ja kuistit sijaitsevat Hätilässä 
perinteisesti pihan puolella. Kuistien, terassien, parvekkeiden tai 
muiden ulokkeiden rakentaminen rakennuksen katujulkisivulle ei 
ole suotavaa, sillä ulokkeet rikkovat katutilan rytmiä.

Parvekkeen luontevin paikka on rakennuksen pihan puolella, 
kuistin päällä. Parvekkeen tulee olla mittasuhteiltaan siro ja 
pienikokoinen, mikäli se rakennetaan talon päätyyn.

Rakennukseen lisättävät ulokkeet muuttavat merkittävästi 
rakennuksen mittasuhteita ja ulkonäköä. Vanhoihin rakennuksiin ei 
ole suositeltavaa lisätä ulokkeita ilman asiantuntevaa suunnittelua.

Julkisivumateriaalit

Vanhoissa rakennuksissa käytetään talon rakennusaikakauden 
mukaisia julkisivumateriaaleja ja -tyylejä. Levytyksillä verhoillun 
julkisivun voi halutessaan vaihtaa laudoitukseen tai rappaukseen.

Uudisrakennuksissa julkisivumateriaaleina voi käyttää 
peittomaalattua puuverhousta tai rappausta. Puu- tai muuta 
materiaalia jäljittelevän metalli-, muovi- tai teräslevyjen käyttö ei 
ole suositeltavaa. Hirsipintaiset uudisrakennukset eivät sovellu 
Hätilän alueelle.

Julkisivussa tulee käyttää samaa materiaalia selkeänä yhtenäisenä 
pintana koko julkisivun korkeudelta. Lautaverhouksen tulee olla 
yhdensuuntainen, eikä sitä saa jakaa vaaka- tai pystylistoilla erillisiin 
osiin. Puuverhouksen suositeltava verhouspaneelin paksuus on 
23 mm. Katokset, erkkerit ja kuistit tulee olla materiaaleiltaan ja 
väreiltään yhteneviä niitä ympäröivien julkisivupintojen kanssa. 
Rakennusten yksityiskohdat kuten vuorilaudat listoitukset ja 
kaiteet ovat tyyliltään yksinkertaisia ja selkeitä. Uusvanhoja 
yksityiskohtia, kuten muotosahattuja vuorilautoja ja irrallisia 
koristeita tulee välttää uudisrakentamisessa.

Aukotus

Ikkunoiden muotokieli on yksi tärkeimmistä rakennuksen 
ulkonäköön vaikuttavista tekijöistä. Vanhojen, ennen 
1960-lukua rakennettujen, rakennusten alkuperäiset ikkunat 
tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja korjata. Vanhojen 
ikkunoiden kunnollinen korjaus ja tiivistäminen on usein 
taloudellisesti kannattavampaa, kuin kaikkien ikkunoiden 
uusiminen kokonaan. Tulevien muutostöiden yhteydessä voidaan 
aiemmin vaihdetut, rakennuksen aikakaudelle sopimattomat 
ikkunat palauttaa rakentamisajankohdan mukaiseen malliin.

▼ Julkisivumateriaalit muuttavat talon ulkonäköä. 
Rakennuksen yleisilme kevenee vaihdettaessa 
raskaat kivirouhelevyt 1930-luvun rakennukselle 
ominaisempaan puuverhoiluun. Ikkunan puitejako 
tukee kapean pystyikkunan muotoa ja mukailee 
talon siroa ulkoasua.
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Uudisrakennusten aukotuksen tulee olla tarkoituksenmukaista ja 
selkeää. Johdonmukainen aukotus viestii rakennuksen sisäpuolella 
olevien tilojen luonteesta. Vaikka rakennus pääsääntöisesti 
avautuu pihan puolelle, tulee myös katujulkisivulle sijoittaa 
huoneiden pääikkunoita.

Niin vanhoissa kuin uusissa rakennuksissa ikkunan lasipinta tulee 
sijoittaa niin lähelle julkisivun ulkopintaa kun rakennusteknisesti on 
mahdollista. Ikkunoiden puitejaon tulee noudattaa rakenteellista 
puitejakoa. Erilliset irtoristikot ovat Hämeenlinnassa kiellettyjä.

Kattomuoto ja materiaalit

Vanhan rakennuskannan kattomuodot vaihtelevat 
rakennusaikakausittain. Aikakaudelle ominainen kattomuoto 
ja -materiaali tukee rakennuksen kokonaisilmettä. Tasakatto 
voidaan korottaa loivaksi auma- tai harjakatoksi, jos alkuperäisen 
katon tekniset ominaisuudet aiheuttavat ongelmia. Räystään 
yksityiskohdat määräytyvät kunkin rakennusaikakauden mukaan.

Rakennuksen kattopinta muodostaa osan katutilan rajauksesta, 
jonka vuoksi uudisrakennuksen kattomuodoksi suositellaan 
harja- tai taitekattoa. Pulpetti-, tasa- tai aumakatto ei ole 
suositeltava. Harjakatolle sopiva kattokulma on 25–34 
astetta. Uudisrakennuksissa tulisi käyttää alapuolelta avointa 
räystäsrakennetta. Sopivia kattomateriaaleja ovat tiili tai sileä 
konesaumattu pelti.

▲ Jälleenrakennuskauden talo on poikkeuksellisesti 
vuorattu levyverhouksella, paanumainen pinta on 
mielenkiintoinen. Verhousmalli on Hätilässä ainoa 
laatuaan. Useimmat Hätilän rakennuksista on 
verhoiltu puulla.

▼ Yhtenäisellä kattomuodolla uudisrakennus 
voidaan helposti liittää vanhojen rakennusten rivistöön. 
Kokonaisuus ei häiriinny edes uudisrakennuksen 
pienestä erkkeristä.
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Rakennusten väritys

Värihavainto on osa kulttuuria ja opittua väriperintöä. 
Rakennuksissa käytetyt värit muodostavat kokonaisuuden 
taustavärien kanssa. Luonto muodostaa taustan monelle talolle 
myös kaupunkiympäristössä. Olemme tottuneet ympäristömme 
väriskaalaan ja siihen miltä rakennukset näyttävät. Perinteisten 
värien pigmentit ovat olleet maavärejä. Väriperinnettämme 
dominoi siten keltaisen, ruskean ja punaisen sävyt. Näiden lisäksi 
on valkoisen, mustan ja harmaan vivahteita. Väriskaalassa on vain 
vähän kirkkaita ja puhtaita värejä.(Fridell 2004: 20)

Rakennuksissa käytetyt värit kertovat talojen historiasta, 
käyttötarkoituksesta, rakennustavasta ja asemasta. Rakennuksen 
värin valinta on tärkeä osa suunnitteluprosessia. Valittu väri 
vaikuttaa suuresti rakennuksen lopulliseen ulkonäköön. Värien 
avulla voidaan tuoda esille asioita joita halutaan korostaa ja 
häivyttää niitä joita ei haluta näyttää. Tulee huomioida että 
rakennuksen havaittu väri vaihtelee tarkkailutilanteen mukaan.

Hätilässä puuverhous tulee maalata peittomaalilla. Pintakäsittely 
on osa seinän rakennetta, joten oikeiden materiaalien valinta 
on tärkeää. Puuverhouksen maaliksi suositellaan perinteistä 
pellavaöljymaalia. Pellavaöljymaali liituuntuu ja himmenee 
vanhetessaan. Rakennuksen julkisivun päässävyn tulee olla vaalea 
ja taitettu.

► Talon väritys muodostaa harmonisen 
kokonaisuuden. Julkisivuvärejä valitessa tulisi 
muistaa, että värisävy elää vuorokauden ja 
vuodenajan mukaan. Värin rinnalle valittavat värit 
muuttavat havaittavaa sävyä. Pienessä värilastussa 
sävy saattaa näyttää aivan erilaiselta, kuin suurella 
seinäpinnalla.
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Rakennuksen listoitukset, vuorilaudat sekä ikkunoiden ja ovien 
puitteet ja karmit maalataan pääsääntöisesti taitetulla valkoisella. 
Muita sävyjä tulee käyttää vain tarkkaan harkituissa kohteissa.

Rappauksen värisävyn tulee olla vaalea. Puhtaanvalkoista 
rappausta ei suositella. Rapatuissa rakennuksissa listoitukset, 
puitteet ja vuorilaudat voivat olla valkeita tai tummanvärisiä. 
Ikkuna- ja oviaukoissa voidaan vuorilautojen sijasta käyttää 
punatiilireunusta.

Rakennuksen katon ja sokkelin värin tulisi olla sopusoinnussa 
seinäpinnan värisävyn kanssa. Rakennuksesta muodostuu 
yhtenäinen kokonaisuus, kun käytetään samaa sävyä sekä 
sokkelissa että katolla.

Rakennuskannan korjaus ja huolto

Uudisrakentamisen lisäksi myös rakennusten korjauksen 
yhteydessä tehdään valintoja, jotka vaikuttavat koko alueen 
ilmeeseen. Nykyaikaisen rakennustavan mukaiset rakenteet, 
rakennusmateriaalit ja työtavat eivät välttämättä sovellu 
suoraan käytettäviksi vanhoja rakennuksia uudistettaessa. 
Rakennuksissa käytetyt alkuperäiset materiaalit ja työtavat ovat 
osa kulttuurihistoriallista perintöä, joka kertoo aikaisempien 
sukupolvien elämäntavoista ja arvoista. Rakennuksiin tallentunut 
kulttuurihistoriallinen perintö saadaan säilytettyä parhaiten 
säästämällä mahdollisimman paljon vanhan rakennuksen 
alkuperäisistä materiaaleista ja rakenteista. Tällainen vanhaa 
kunnioittava korjaus on usein myös taloudellisin vaihtoehto.

Liian perusteellinen korjaus ei säilytä rakennuksen arvoa vaan 
pikemminkin laskee sitä. Vanhaa taloa ei ole järkevää muuttaa 
kaikilta ominaisuuksiltaan uutta vastaavaksi. Luonnollinen 
kuluminen saa kertoa rakennuksen iästä, kunhan haitalliset vauriot 
korjataan. Korjausten vaikutus rakennuksen ulkonäköön tulee 
huomioida suunnittelussa. Korjaustoimenpiteet tulisi suunnitella 
siten, että rakennuksen ominaispiirteet säilyvät

Rakennuksen korjausta suunniteltaessa rakennusfysiikan 
tunteminen on välttämätöntä. Huonosti suunnitellussa 
korjauksessa rakenteisiin syntyy helposti kylmäsiltoja ja kosteuden 
tiivistymiselle otollisia paikkoja. Kosteusteknisiä ongelmia 
syntyy erityisesti väärän rakennemallin mukaan tehdyistä 
lisälämmöneristyksistä (Matalaenergia, 2010) Suunnittelussa 
pitää huomioida, että rakennus muodostaa aina kokonaisuuden. 
Kokonaisuuden yhtä rakenneosaa muuttamalla voidaan 
epähuomiossa estää toisen rakenteen oikea toimiminen.

▲ Villiviini on vallannut piharakennuksen. 
Rakennuksen kattokin on sammaloitunut. Runsas 
kasvillisuus rakennuksen seinustoilla ja katolla voi 
aiheuttaa vaurioita rakenteille. Talousrakennuksia 
tulee myös pitää kunnossa, joten villiviini ja sammal 
tulisi poistaa rakennuksen pinnoilta ainakin 
muutaman vuoden välein.

▼ Vanha piharakennus saa sympaattisen ilmeen 
pienestä tyyliin sopivasta ovesta. Rakennukset 
säilyttävät arvonsa, kun huolehditaan myös pienistä 
yksityiskohdista.
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Tuoreen tutkimuksen (Raksystems 2010) mukaan suomalaisissa 
omakotikiinteistöissä on huomattavan paljon vaurioituneita 
rakenteita, puutteita ja eriaikakausien rakennustavoista 
johtuvia riskirakenteita. Yhteistä lähes kaikille vaurioille ja 
ongelmarakenteille on se, että ne aiheuttavat korjaamattomina 
monia vakavia ongelmia. Yhteistä vaurioille ja puutteille 
on myös se, että pääosin ne olisi voitu estää säännöllisin 
tarkastuksin. Omakotikiinteistöjen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota rakennusten ja piharakenteiden säännöllisiin huolto- ja 
kunnostustöihin.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus on nykyään yksi rakennussuunnittelun 
tärkeimmistä osa-alueista. Ympäristöministeriön uudet 
energiamääräykset astuivat voimaan vuoden 2010 alusta. 
Määräykset koskevat uudisrakennuksia ja antavat velvoitteita 
muun muassa rakennusten eriste- ja ilmanpitävyysarvoista sekä 
ilmanvaihdon ominaisuuksista. Lähivuosina energiamääräykset 
uudistuvat vielä tiukempaan muotoon. Rakennusinsinööriliiton 
julkaisussa (Matalaenergia, 2010) arvellaan, että 2020-luvulla 
kaikki rakennettavat uudisrakennukset ovat vähintään 
matalaenergiataloja.

Valtakunnallisesti vanhojen rakennusten energiakorjauksilla 
on lähes yhtä suuri merkitys, kuin uudisrakentamisen 
energiatehokkuuden parantamisella. Korjausrakentamisessa 
matalaenergiatason saavuttaminen on usein taloudellisin perustein 
epärealistista, etenkin pientaloissa. Pientalon energiakorjauksen 
ensisijaisena tavoitteena tulisi olla talon energiatarpeen 
vähentäminen, ei niinkään matalaenergiatasoon pääseminen. 
Rakennuksen korjauksessa keskitytään kosteus-, ilma-, ja 
lämpövuotojen rajoittamiseen. Paksuistakaan eristekerroksista 
ei ole iloa, jos kylmä ilma pääsee kulkeutumaan rakenteiden 
vuotokohdista sisään. Talotekniikassa ilmanvaihdon uusiminen 
on usein ensisijaisin korjaustoimenpide. (Matalaenergia, 2010)

Viime vuosina rakennuksiin liitettävät erilaisia energiasäästöjä 
tuovat tekniset laitteet ovat nostaneet suosiotaan. Energiasäästöjä 
tuovien tai uusiutuvaa energiaa keräävien laitteiden asentaminen 
vanhaankin rakennuskantaan on mahdollista ja jopa suositeltavaa. 
Asennuksessa ja sijoittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
siihen, miten laitteet istuvatt talon ulkonäköön.

▼ Lämpöpumppu ei istu vanhan rakennuksen 
katujulkisivuun. Tilannetta ei voi korjata edes 
suojakotelon asentamisella. Ulkonäöllisesti laitteen 
paikka olisi ollut talon pihan puoleisella seinällä. 
Pihanpuolella laitteen tekniset vaatimukset eivät 
ehkä ole täyttyneet ja on päädytty ratkaisuun, jossa 
laite on sijoitettu katujulkisivulle.

▲ Säännöllisellä rakennuksen huollolla 
ja tarkastuksilla voi estää mahdollisten 
rakennevaurioiden syntymisen. Piharakennukset, 
aidat ja portit kaipaavat myös säännöllistä huoltoa.
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Laajentaminen

Rakennuksen laajennus muuttaa aina talon alkuperäistä muotoa 
ja mittasuhteita. Ennen laajennushankkeeseen ryhtymistä 
tulee tarkastella voisiko lisätilaa saada jo olemassa olevan 
rakennusrungon sisältä. Lisätilaa voi järjestyä huonejaon uudelleen 
suunnittelulla, ullakolta tai kellarista. Lisätilaa voi rakentaa myös 
talousrakennuksen yhteyteen.

Rakennuksen laajentaminen rakennusrungon sisällä on hyvin 
suunniteltuna edullinen ja luonnollinen tapa saada lisätiloja 
käyttöön. Huonejaon muutoksella voidaan asunnon tiloja 
järjestellä paremmin tarpeita vastaaviksi, voidaan esimerkiksi 
yhdistää kaksi pienempää huonetta suuremmaksi yhtenäiseksi 
tilaksi. Huonejakoa muutettaessa suunnittelussa on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota kantavien rakenteiden säilyttämiseen.

Mataliin ja pimeisiin ullakkotiloihin saadaan lisää asumiseen 
käyvää tilaa rakentamalla katolle poikkipääty. Poikkipääty tulee 
sijoittaa rakennuksen pihan puoleiselle sivustalle. Kadun puolelle 
voi lisätä rakennuksen tyyliin sopivia kattoikkunoita. Kellareihin 
on luontevinta sijoittaa asumista palvelevia tiloja, kuten sauna- ja 
pesuhuonetiloja tai työ- ja harrastetiloja. Asumishuonekäyttöön 
soveltumattomista tiloista, voidaan muokata käyttökelpoista 
varastotilaa. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi matalat 
ullakkotilat, kellareiden käyttämättömät nurkkaukset ja portaiden 
alaosat. Hätilässä rakennusten ullakko- ja kellaritilat on monesti 
otettu käyttöön jo aiemmin.

Asuintiloja voidaan sijoittaa päärakennuksen lisäksi myös tontin 
muihin rakennuksiin. Tontille on mahdollista rakentaa kookas 
talousrakennus tai sivuasunto. Erityisesti saunan ja märkätilojen 
sijoittaminen talousrakennukseen on suositeltavaa, sillä 
märkätilojen sijoittaminen vanhaan rakennukseen tuo mukanaan 
merkittäviä kosteusteknisiä riskejä.

Päärakennuksen suurempi laajennus tulisi olla vasta viimeinen 
keino lisätilan hankkimiselle. Vanhoihin rakenteisiin teknisesti 
oikein liittyvän ja samalla ulkonäöltään vanhan rakennuksen 
tyyliin istuvan laajennusosan suunnittelu on erittäin haastavaa. 
Sopiva laajennustapa riippuu laajennettavan rakennuksen 
tyylistä ja mittasuhteista. Laajennusosa on suositeltavaa sijoittaa 
rakennuksen pihan puolelle.

Laajennuksen tulee suuruudeltaan ja ulkoasultaan liittyä olemassa 
olevien rakennusten kokonaisuuteen. Laajennuksessa tulee käyttää 
laajennettavan rakennuksen aikakaudelle tyypillisiä materiaaleja ja 
detaljeja.

▲ Rakennuksen laajentamisen viisi eri päätyyppiä.

1) Rakennuksen asuintiloja voidaan laajentaa 
ullakkotiloihin. Lisävaloa tiloihin saadaan 
kattoikkunoilla. Pääasiallisesti kattoikkunat 
tulisi sijoittaa kattopinnalle niin, ettei rakennuksen 
räystäslinja rikkoudu.

2) Rakennuksen kuistiosan laajennuksella tai 
kokonaan uudella kuistilla voidaan asuintiloja 
laajentaa pienialaisesti. Avonaisen kuistin voi 
muuttaa umpinaiseksi lämmitettäväksi tilaksi. 
Vaikka kuistilaajennus on tilallisesti pieni, 
niin senkin ulkonäkö vaikuttaa huomattavasti 
rakennukseen. Pienissäkin muutostöissä tarkat 
suunnitelmat ovat välttämättömät.

3) Rakennuksen jatkaminen päädystä on 
yksinkertaisin, ja monesti myös rakennuksen 
ulkonäön kannalta onnistunein ratkaisu. Sopivan 
laajennusosan pituus on noin puolet alkuperäisen 
rakennuksen pituudesta.

4) Laajennusosan voi sijoittaa rakennuksen 
nurkkaan. Tällä sijoitustavalla rakennuksen 
alkuperäiset mittasuhteet pystytään osittain 
säilyttämään. Tämä laajennustapa sopii erityisen 
hyvin noppamaisen perusmuodon omaaville 
jälleenrakennuskaudentaloille.

5) Rakennukseen voidaan rakentaa kohtisuoraan 
rakennusrunkoa vastaan oleva vinkkeli. Vinkkeli 
voidaan rakentaa joko kaksi- tai yksikerroksisena.

40



Piharakennukset

Vanhoja piharakennuksia tulee hoitaa ja kunnostaa, sillä ne 
kertovat alueen historiasta ja ovat arvokkaita omalla paikallaan 
ja omannäköisinään. Hätilässä piharakennuksilla on pitkä 
rakennusperinne, lähes jokaisella tontilla on jonkun kokoinen 
piharakennus. Pihan erillisiä rakennuksia on aikaisemmin käytetty 
talous-, varasto- ja käymälätiloina, nykyisin yleisin piharakennelma 
on autotalli.

Piharakennus on päärakennusta pienempi ja luonteeltaan 
vaatimattomampi. Piharakennuksen suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon päärakennuksen arkkitehtuuri. Piharakennuksessa voi 
sijaita esimerkiksi sauna, pesu- ja pukutiloineen, autotalli tai -katos, 
työ- ja harrastetiloja, varasto tai sivuasunto. Tontilla voi sijaita 
useita piharakennuksia. Piharakennusten tulee olla sopusoinnussa 
pihatilan ja muun rakennetun ympäristön kanssa.

Uusissa piharakennuksissa voi hyödyntää tontin päärakennusten 
tyylisuuntaa. Piharakennuksen tulee olla ulkoasultaan 
yksinkertainen ja pelkistetty, joten päärakennuksen hienoja 
detaljeja ei kannata kopioida piharakennuksiin. Autokatokset, 
-tallit ja muut piharakennukset eivät saa olla kooltaan hallitsevia. 
Niiden on oltava selvästi päärakennusta matalampia ja 
runkosyvyydeltään kapeampia. Piharakennukset toteutetaan 
puupintaisina tai rapattuina. Katon tulee olla harjakatto. 
Pulpettikatto sallitaan rakennuksissa, joiden runkosyvyys on 
alle viisi metriä. Piharakennusten väritys seuraa päärakennuksen 
värisommitelmaa.

Tontille tule rakentaa kahden auton autotallia eikä -katosta. 
Mikäli halutaan rakentaa katettu autopaikka kahdelle autolle, tulee 
rakennelmassa olla yksi tallipaikka ja yksi katospaikka. Autotallia 
ei saa rakentaa päärakennuksen yhteyteen.

Jäteastioille sopiva sijoituspaikka on tonttia rajaavan aidan 
yhteyteen rakennettavassa omassa pienessä kattamattomassa 
suoja-aitauksessa.

▲ Talousrakennuksia on laajennettu tarpeen 
vaatiessa. Pitkät talousrakennukset, jotka rajaavat 
tontin takalaitaa ovat tyypillisiä Hätilässä.

▼ Rivitalon autotalli on sijoitettu katujulkisivun 
puolelle. Ovet eivät kuitenkaan avaudu suoraan 
kadulle.  Ovet on maalattu seinän värisiksi ja 
sulautuvat näin hyvin maisemaan.
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Sivuasunnot

Sivuasunto voi sijaita päärakennuksen yhteydessä. Sivuasunto on 
mahdollista rakentaa myös erilliseksi rakennukseksi. Sivuasunto 
on ajateltu tilaksi, jota voidaan hyödyntää monimuotoisesti eri 
elämänvaiheissa. Sivuasunnossa voisi asua vaikkapa perheen 
iäkkäät isovanhemmat tai perheen aikuistuva lapsi. Sivuasunnon 
tilaa voi hyödyntää myös työ- tai vierashuoneena. Asunnon 
voi myös antaa vuokralle. Luontevin käyttö sivuasunnolle on 
kuitenkin perheen keskuudessa.

Erillinen sivuasunto rakennetaan yksikerroksisena ja ulkoasultaan 
pelkistettynä. Sivuasunnon tulee olla selvästi alisteinen 
päärakennukselle ja se sijoitetaan talousrakennusten tapaan pihan 
perälle. Autotallin voi sijoittaa sivuasunnon yhteyteen.

◄ Sivuasunto on rakennettu talousrakennusta 
laajentamalla. Pitkät talousrakennukset sopivat 
Hätilän tonteille

◄ Sivuasuntoon voidaan suunnitella toimivat 
asuintilat. Tilat voivat palvella tontin asukkaita 
heidän eri elämänvaiheissaan.
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Rakennusperintö, rakennuskannan eri kerrostumat, on oleellinen 
osa kulttuuriympäristöä. Asumisen arvoasetelmat ovat olleet 
alttiina suurelle vaihtelulle sadan vuoden aikana. Kukin ajanjakso 
on tuottanut omien ihanteidensa mukaiset rakennuskerrostumat. 
Rakennustyylien suosion suhdanteet ovat joskus vaihtuneet 
hyvinkin nopeasti.

Kerrostumat rakentavat paikallista ominaislaatua ja luovat 
sosiaalista vakautta. Elinympäristön tutut piirteet ovat tärkeitä 
ihmisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistajia. Rakennetun 
ympäristön ajallinen kerroksisuus auttaa ymmärtämään alueen 
historiaa, yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja aikaansa 
sidottuja arvoja. 

Rakennettu kulttuuriympäristö muodostaa noin kaksi kolmasosaa 
kansallisvarallisuudestamme. Rakennuksiin on sitoutunut työtä, 
materiaaleja, energiaa ja pääomia. Rakennusperinnön hoito on 
taloudellisesti järkevää, koska se tehostaa rakennuksiin sidotun 
pääoman hyödyntämistä.

Rakennusperinnön hyvään hoitoon kuuluu kohteiden pitäminen 
käytössä, niiden oikea korjaaminen ja jatkuva kunnossapito 
sekä rakennusperintöä kunnioittava täydennysrakentaminen 
ja muu ympäristön muuttaminen. Hyvän hoidon tuloksena 
rakennusten ja ympäristön käyttöikä pitenee ja alueet koetaan 
mieluisina asuin- ja työympäristöinä. Vanhojen kerrostumien 
vaaliminen ja uusien rakenteiden salliminen on ekologisesti, 
taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. 
(Rakennusperintöstrategia 2001: 7-8)

Tulevaisuuden rakennusperintöä rakennetaan tänään. 
Kestävän kehityksen periaate on tuonut rakentamiseen 
ja yhdyskuntarakenteeseen aiempaa korostuneemman 
pitkäkestoisuuden vaatimuksen. (Rakennusperintöstrategia 
2001: 19) Alueen kulttuuriperintöä ja taloudellista pääomaa 
on sitoutunut kaikkiin rakennuksiin. Tässä suhteessa alueen 
tyypillinen ja tavanomainenkin rakennuskanta on siis yhtä 
arvokasta, kuin historiallisesti merkittävät tai muulla tavalla 
ainutlaatuiset rakennukset (Rakennetun kulttuuriympäristön, 
62). Halu suojella ja vaalia rakennusperintöä tulee lähteä alueen 
asukkaista ja kiinteistöjen omistajista.

3.2.4 Hätilän rakennusperintö

► Hätilän rakennusperinnön kerrostumakartta
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Ennen vuotta 1920 muodostunut rakennuskerrostuma

Hätilän vanhimmat rakennukset sijoittuvat Ruutikellarintien 
alkupäähän. Osa rakennuksista on korjausrakentamisen ja 
laajennusten yhteydessä muutettu niin, ettei niistä voi tunnistaa 
rakennusaikakaudelle tunnusomaisia piirteitä. Vanhimmat 
rakennukset poikkeavat alueen yleisestä koordinaatistosta. 
Rakennukset sijoittuvat hieman vinosti katulinjaan nähden 
ja osittain myös katualueen puolelle. Kadunrakennuksen ja 
-korjausten yhteydessä tienpintaa on jatkuvasti nostettu, jonka 
vuoksi vanhojen rakennusten sokkelit ovat nykyään hyvin matalia.

Vanhin rakennuskanta koostuu pääosin paritupatyyppisistä.
Yhden huoneen ja keittiön käsittäviä hirsirakennuksia on 
sittemmin laajennettu. Lisätilan tarpeessa rakennusta laajennettiin 
pituussuunnassa, lisäämällä huone talon päätyyn. Pieni umpinainen 
kuisti sijaitsi rakennuksen keskellä. Samassa rakennuksessa saattoi 
asua useampikin perhe. Hätilän asukaskunta koostui pääosin 
Hätilän kartanon työntekijöistä ja käsityöläisistä. Rakennukset 
sijaitsivat vuokratonteilla.

1900-luvun alussa kivikaupunki ja kaupunkikeskusta olivat 
ehdotonta asumisen huippua ja laitakaupungilla oli heikko 
maine. Porvariston asumismallit olivat työväestölle ihanteita.
(Rakennusperinnön 2004: 31) Rakennuksien koko alkoi kasvaa, ja 
rakennusrunko muuttui neliömäiseksi. Rakennuksissa oli keittiön 
lisäksi useita huoneita. Huonetiloja rakennettiin myös talon 
ullakkokerrokseen. 1900-luvun vaihteessa asuttiin yleisesti hyvin 
ahtaasti. Ullakkokerroksen hellahuoneessa ja rakennusten muissa 
vapaissa huoneissa pidettiin usein vuokralaisia.

Talousrakennusten rakentaminen kuului aikakauden 
rakennusperinteeseen. Pihapiiriin rakennettiin pitkiä 
yksikerroksisia ulkorakennuksia. Ulkorakennuksiin sijoitettiin 
käymälät, varastotiloja, eläinsuojia, verstas ja työtiloja, sekä 
mahdollisesti sauna. Lisäksi rakennettiin aittatiloja, joissa voitiin 
nukkua kesäaikana.

◄ Hätilän rakennusperintö ennen 1920-lukua
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Muoto ja mittasuhteet
1800-luvun lopun rakennusmassat ovat suorakaiteen muotoisia 
ja kapearunkoisia. Keskellä talon pitkää sivua saattaa olla pieni 
umpinainen kuisti. 1900-luvun puolella  rakennettujen talojen 
rakennusmassa on neliömäinen. Kuisti sijoittuu edelleen talon 
keskelle.

Julkisivut
Aikakauden rakennuksille on ominaista yksityiskohtien runsaus. 
Yksityiskohdat ovat kuitenkin selkeitä ja konstailemattomia. 
Seinäpinta liittyy kattoon, perustukseen ja ikkunoihin välittävien 
ja liittymistä korostavien listoitusten avulla. Nurkka- ja 
väliseinäliitosten verhouslaudat jakavat seinäpinnat kenttiin, 
joiden keskellä ikkunat sijaitsevat. Alaosassa on yleisimmin 
vaakaponttilaudoitus, joka ulottuu ullakon lattiaan asti läpi 
koko asuinkerroksen. Yläpohjan kohdalla on kentät erottava 
vaakalista, jonka päältä alkaa kattokolmioon ja räystäälle ulottuva 
pystyverhous. Vaakasuora kapeahko höylätty puoliponttilauta tai 
peiterimoitettu pystyvuori ovat tavallisimmat verhousmateriaalit. 
Talousrakennuksissa käytetään peiterimalaudoitusta tai paljasta 
hirsipintaa ilman vuorausta.

Ikkunat
T-malliset tai kuusiruutuiset ikkunat ovat aikakaudelle 
tyypillisimmät. Pienet ikkunat saattavat olla myös kaksijakoisia. 
Rakennuksen päädyssä on usein pieni ullakkoikkuna. Ikkunoiden 
vuorilaudat ovat hyvin yksinkertaisia, selkeitä ja suoraviivaisia.

Katto
Vuosisadan alkupuolen hirsirakennuksissa on yleisesti 
loiva harjakatto, jonka kattokulma on noin 25- 30 astetta.  
Kattomateriaaliksi käy sileä saumattu pelti tai huopakate. 
Peltikatetta on perinteisesti käytetty päärakennuksessa ja 
huopakatetta talousrakennuksessa.

Väritys
Vaaleat harmaataitteiset sävyt tai vahvemmat punaruskeat 
sävyt sopivat päärakennukseen. Talousrakennukset voivat olla 
punamullattuja tai jäljitellä päärakennuksen väritystä. Listat ja 
vuorilaudat maalataan taitetulla valkoisella. Katon väreiksi käyvät 
musta sekä tumman- ja vaalean harmaa.
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Laajentaminen
1900-luvun vaihteesta säilyneet rakennukset ovat aikakauden 
rakennusperinteen mukaisesti pinta-alaltaan kovin pieniä. 
Rakennukset vaatisivat isoja laajennuksia, jotta niissä voitaisiin 
asua nykyvaatimusten mukaisesti. Koska laajennustarve on 
niin suuri, on parasta miettiä kokonaan uuden päärakennuksen 
rakentamista vanhan talon kanssa samalle tontille. Mikäli uudelle 
rakennukselle ei ole tilaa, voidaan olemassa olevaa rakennusta 
laajentaa pituussuunnassa päädystä jatkamalla tai rakennuksen 
mittasuhteisiin sopeutuvalla vinkkelillä.

▼ Vanhan rakennuksen laajentaminen saattaa 
olla hankalaa eikä niin kovin taloudellistakaan. 
Tontille nro 164 on esitetty rakennettavaksi uusi 
päärakennus vanhan rakennuksen vierelle. Tontille 
nro 5 on jo toteutunut uudisrakennuksen ja vanhan 
rakennuksen yhdistelmä. Vanhaa rakennusta 
kookkaampi uudisrakennus tulisi sijoittaa tontin 
katujulkisivulle.

◄ Yhden huoneen ja tuvan käsittävää pientä 
rakennusta on laajennettu 1960-luvun lopulla. 
Laajennuksen yhteydessä rakennuksen ulkovuoraus 
on muutettu. Laajennus on tyypillinen omalle 
aikakaudelleen. Nykyään tämän tyyppistä vanhaa 
rakennusta olisi suositeltavinta laajentaa jatkamalla 
rakennusta päädystä tai tekemällä siihen vinkkeli.

◄ Vanhimmat rakennukset ovat runkosyvyydeltään 
kapeita. 1900-luvun rakennuksissa runkosyvyys 
leveni, kun huoneita sijoitettiin kaksi rinnan. Lisäksi 
lisätilaa rakennettiin rakennuksen ullakkotiloihin.

◄ Talousrakennuksissa paljaan hirsipinnan voi 
reippaasti maalata perinteisellä punamullalla.
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1920–1930-lukujen rakennuskerrostuma

Hätilässä 1920- ja 30-lukujen rakennukset keskittyvät 
Ruutikellarintien varteen, kuten niitä vanhemmatkin rakennukset. 
Myös tämän aikakauden rakennuksia on laajennettu ja 
korjattu. Muutostyöt ovat onnistuneet pääosin hyvin ja talojen 
ominaispiirteet ovat säilyneet tunnistettavina. Talot on sijoitettu 
Ruutikellarintien katulinjaan.

1920- ja 30-luvuilla muutos maaseutuyhteiskunnista teollisuus- 
ja kaupunkiyhteiskuntiin oli varsin nopeaa. Esikaupunkialueilla, 
kuten Hätilässä, asukasmäärät kasvoivat. Vuosina 1921–39 
kaupunkeihin ja esikaupunkeihin muutti yhteensä 90 000 henkeä 
(Helander et al. 1982: 29). Lisääntyneen asukasmäärän vuoksi 
alettiin kiinnittää enemmän huomiota esikaupunkialueiden 
suunnitteluun. Hätilän alueen rakentamiseen viranomaisten 
ohjaus ulottui 1930-luvulla, jolloin alueelle laadittiin ensimmäinen 
rakennuskaava.

Aikakaudella rakennettiin edelleen pääosin hirrestä, mutta 
rankorakenteinen rakentaminen oli yleistymässä. 1920-luvun 
ammattilehdissä käsiteltiin rankorakenteen ja hirsirakenteen 
eroavaisuuksia. Lautatalo oli kalliimpi, mutta etuna oli, ettei 
hirsien laskeutumista tarvinnut odottaa. Sekarakenteen käyttö oli 
aluksi yleistä. Talon pohjakerros rakennettiin hirrestä ja yläkerta 
laudasta. Sahateollisuuden edelleen kehittyessä alkoi halpeneva 
sahatavara ohittaa hirsirakentamista 1930-luvun kuluessa. (Kaila 
2005: 390) Samaan aikaan betonitekniikan kehitys toi betonista 
valetun kellarin ja sokkelin myös pientaloihin (Kaila et al. 1987: 
13).

1930-luvun lopulla funktionalismin ihanteet rantautuivat 
Suomeen. Funktionalismin tyylilliset piirteet vaikuttivat 
pääosin vain kaupunkialueiden julkisissa rakennuksissa ja 
teollisuusrakennuksissa. Vuosikymmenellä vaikuttaneen 
talouslaman vuoksi funktionalismin piirteet eivät siirtyneet 
esikaupunkialueiden asuntorakentamiseen. Hätilässä 
rakentamisen ulkoinen tyyli säilyi hyvin samantapaisena koko 
1900-luvun alkupuoliskon ajan.

◄ Hätilän rakennusperintö 1920- ja -30-luvuilta
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Muoto ja mittasuhteet
1920-luvun alun rakennuksissa rakennusrunko on kohtuullisen 
kapea 1930-luvun taitekattoisissa taloissa rakennusrunko on jo 
hieman leveämpi. Talon rakennusmassa on neliömäinen tai lyhyt 
suorakaide. Rakennukseen liittyy usein koristeellisesti lasitettu 
kuisti, joka voi sijaita rakennuksen sivuseinällä tai päädyssä.

Julkisivut
Julkisivuvuoraus ja listoitus ovat yksinkertaisempia, kuin aiemmilla 
vuosikymmenillä. Kauden rakennusten  julkisivuvuoraus 
on sahatavarasta rakennettu peiterimalaudoitus tai höylätty 
puoliponttilaudoitus. Erisuuntaisten vuorausten käyttö ei ollut 
aikakaudella enään niin yleistä. Nurkkalistat ovat kapeat ja 
väliseinäliitoksia ei korosteta listoituksella. Talousrakennukset on 
vuorattu peiterimalaudoituksella.

Ikkunat
Pulakaudella annettiin määräys pieniruutuisten ikkunoiden 
käyttöönotosta. Aikakauden tyypillisimmät ikkunat ovat 
pystysuuntaiset tai neliömäiset ja niissä on neljä, kuusi tai yhdeksän 
ruutua. Myös osittain pikkuruudulliset T-malliset ikkunat ovat 
aikakaudelle sopivia. 1920-luvulla kattojen vaakasuoraa linjaa on 
katkaistu ikkunallisella poikkipäädyllä, jonka avulla on saatu lisää 
tilaa ja valoa yläkerran huoneisiin. Rakennusten päädyissä on usein 
pienet nelikulmaiset ullakkoikkunat. 1930-luvun taitekattoisissa 
rakennuksissa ullakon ikkunat sijoittuvat pitkän sivun räystään 
yläpuolelle.

Katto
Vallitseva kattomuoto 1920- luvun rakennuksissa on korkea 
ja jyrkkä harjakatto, jonka kattokulma vaihtelee 35 ja 50 
asteen välillä. Mansardi- eli taitekatto on yleisempi 1930-luvun 
rakennuksissa. Kattomateriaalina on sileä saumattu pelti tai 
kattotiilet. Rakennusten räystäät päättyvät koteloituun klassiseen 
muotoon.

Väritys
Aikakauden väriskaala vaihtelee melkein valkoisesta, 
punaruskeiden, keltaisten, harmaiden värien kautta vihreisiin 
ja siniharmaisiin sävyihin. Kirkkaita sävyjä ei kuitenkaan tule 
käyttää, vaan sävyt ovat harmaalla taitettuja. Listoitukset voivat 
olla joko valkoisia tai julkisivuväriä tummempia. Peltikatto voi 
olla joko musta, punainen tai vihreä. Tiilikatteeksi käy punainen 
tai tummanruskea kattotiili.
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Laajentaminen
Sekä jyrkän harjakattoisen, että taitekattoisen rakennuksen 
ullakko on varsin kätevästi muutettavissa asuttavaksi tilaksi, kuten 
useimmissa Hätilässä sijaitsevista aikakauden rakennuksissa 
onkin jo tehty. Muutettaessa ullakkotiloja asuinkäyttöön voidaan 
kattopintaan lisätä ullakkoikkunoita. Ikkunoita lisättäessä 
tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen tyylipiirteiden 
säilymiseen.  Jyrkkäharjaisten ja taitekattoisten rakennusten 
laajentaminen on mahdollista päädystä jakamalla tai kuistiosan 
laajennuksella.

◄ Vanhaa rakennusta on laajennettu päädystä 
jatkamalla. Vanhan rakennuksen muotokieltä 
mukaileva laajennusosa istuu hyvin rakennuksen 
päätyyn. Vanhan rakennuksen kuisti on siirretty 
kokonaisuudessaan uuden laajennusosan päätyyn. 
Ullakkoikkunaksi sopiva ratkaisu on räystäslinjan 
rikkovan pienen poikkipäädyn rakentaminen.

▲ Pieniruutuiset ikkunat ovat tyypillisiä 1920- 
ja -30-lukujen rakennuksille. Alkuperäiset 
ikkunamallit ovat sirompia, kuin nykyiset teollisin 
menetelmin valmistetut tyylikopiot.

◄ Aikakauden kattomuoto on vaihteleva. 
Rakennuksissa saattaa olla jyrkkä harjakatto, 
loivempi harjakatto tai taitekatto. Taitekattojen 
ja jyrkkien harjakattojen alla on usein 
hyvin asuin käyttöön soveltuvat ullakkotilat. 
Lisävaloa ullakkotiloihin saa kattoikkunoilla. 
Jyrkkäharjaisiin ja taitekattoisiin rakennuksiin 
soveltuu parhaiten kattoikkunat, jota eivät riko 
katon räystäslinjaa.
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1940–1950-lukujen rakennuskerrostuma

Jälleenrakennuskauden talot ovat Hätilässä sijoittuneet pääasiassa 
alueen keskiosasta pohjoiseen päin. Aikakauden rakennusten 
tyypilliset piirteet ovat kohtuullisen hyvin tunnistettavissa. 
Jälleenrakennuskauden aikana rakennustoiminta oli Hätilässä 
vilkasta, joten aikakauden taloja on alueella paljon.

Uudet sotavuodet synnyttivät suuren asuntopulan. Pulaa oli myös 
rakennustarvikkeista ja rakennustyövoimasta. Jotta omatoiminen 
rakentaminen olisi helppoa ja tarvikkeiden saanti mahdollista, 
suunniteltiin rakennettavista pientaloista niin yksinkertaisia 
kuin mahdollista. Jälleenrakennuskaudella luotujen asuinmallien 
perustana oli rakentamisen standardisointi ja kodin tilojen 
rationalisointi. Tilanjäsentely ja arkkitehtuuri korostavat kotia 
perheen yhteisenä tilana.(Halme et al. 2004: 20)

Funktionalismin niukka linja saavutti asuntorakentamisen sodan 
ja pulakauden vauhdittamana 1940-luvulla. Arkkitehtuuriltaan 
yhdenmukaiset rakennukset eroavat vuosisadan alun vallitsevasta 
rakennustavasta selvästi, muodostaen oman kokonaisuutensa. 
Standardisoinnin tuloksena syntyi tyyppitalojen piirustuksia, joita 
käytettiin kokonaisten asuinalueiden rakentamiseen. Kaikkiaan 
tyyppitalojen määrä kasvoi enimmillään neljäänkymmeneen 
(Kantola 1981: 11).

Vuonna 1940 Ruotsi lahjoitti Suomelle yli 2000 koottavaa 
puutaloa, taloja oli neljää eri tyyppiä (Kantola 1981: 11).Ruotsin 
lahjoittamia taloja pystytettiin myös Hätilään, Kaarlonkadun 
sekä Ruutikellarintien varteen. Lahjatalot olivat pieniä ja niitä 
onkin purettu uusien suurempien rakennusten tieltä. Muutama 
lahjataloista on vielä jäljellä.

Rakennusten koko kasvoi, kun pahimmasta pula-ajasta oli selvitty. 
1950-luvun rakennukset ovat hieman kookkaampia kuin edeltävän 
vuosikymmenen rakennukset. Vähitellen yleistyvä yksityisautoilu 
toi taloihin autotallit. Autotalleja rakennettiin talojen kellareihin ja 
erillisiin piharakennuksiin.

◄ Hätilän rakennusperintö 1940- ja -50-luvuilta
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Muoto ja mittasuhteet
Aikakauden tyypillisin rakennus on noppamainen rakennus, jonka 
huoneet kiertyivät yhden sydänmuurin ympärille. 1950-luvun 
rakennukset ovat hieman kookkaampia, kuin aikakauden 
varhaisimmat noppatalot.

Rakennukset ovat ulkomuodoltaan hyvin yksinkertaisia ja 
pelkistettyjä. Avoin tai lasitettu kuisti liittyy taloon pihanpuolen 
seinustalla. Jälleenrakennuskauden taloissa kuisti on saattanut 
sijaita myös talon päädyssä, tätä tyyppiä esiintyy Hätilässä vain 
muutamassa talossa.

Julkisivut
Peiterimalaudoitusta esiintyy 1940-luvun alun rakennuksissa. 
Vaakasuora limilaudoituksen näköinen viistopintainen ja höylätty 
puolipontti on aikakauden yleisin vuoraustapa. Vuoraus on aina 
yhdensuuntainen koko seinäpinnalla. Jälleenrakennuskauden 
taloissa käytetään myös rappausta. Ikkunoiden vuorilaudat 
ovat niukat, samoin nurkkalaudat, muita listoituksia ei käytetä. 
Talousrakennukset ovat peiterimalaudoitettuja tai rapattuja.

Ikkunat
Standardisoimislaitos perustettiin 1942 ja ikkunoiden 
standardoiminen oli laitoksen ensimmäisiä tehtäviä (Kaila, 
1987, 146). Ikkunatyypiksi vakioitui edeltäviä ikkunoita 
matalampi malli. Tyypilliset aikakauden ikkunat ovat jaottomat, 
keskijakoiset, kolmijakoiset tai sivujakoiset, joissa on kapeampi 
tuuletusruutu. Ikkunoissa käytetään vain pystyjakoa.  Välipuitteet 
ja vaakajakokarmit puuttuvat kokonaan. Suorakaiteen muotoiset 
pienet ullakkoikkunat sijaitsevat talon pitkillä sivuilla räystään alla.

Katto
Kattomuotona on loiva harjakatto, jonka kattokulma on noin 34 
astetta. Kattomateriaalina käytetään kattotiiltä, bitumihuopaa ja 
sileääpeltiä. Räystäät ovat avoimia.

Väritys
Julkisivuihin niin puu-, kuin rappauspinnallekin käytetään 
taitettuja rauhallisia vaaleita värejä. Listoitukset voivat olla joko 
valkoisia tai julkisivuväriä tummempia. Peltikatto voi olla joko 
musta, punainen tai vihreä tai ruskea. Tiilikatteeksi käy punainen 
tai tummanruskea kattotiili. Huopakate on musta tai punainen.

▼ Kaikki jälleenrakennuskauden talot noudattelevat 
samansuuntaista niukkaa linjausta. rakennusten 
runkosyvyys kasvoi 1950-luvun loppua kohti 
tultaessa, jolloin myös rappauksen käyttö yleistyi.
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Laajentaminen
Useimmissa aikakauden taloissa on kellari ja ullakko, joten 
tarvittavat tilat on mahdollista sijoittaa kolmeen kerrokseen eikä 
rungon ulkopuolisia laajennuksia tarvita. Jälleenrakennuskauden 
talon laajentamissuunnitelma on osittain luotu jo tyyppitalojen 
suunnittelun yhteydessä. Useimmat talomallit on suunniteltu 
niin, että niitä voidaan laajentaa päädystä jatkamalla. Päädystä 
pidennetty talo menettää tuolloin aikakauden noppamaisen 
luonteensa ja tällaista laajentamistapaa on joissain yhteyksissä 
pidetty huonona. Jos halutaan säilyttää noppamaisen talon 
ulkomuoto, voidaan taloa jatkaa rakennuksen kulmaan sijoittuvalla 
laajennuksella. Myös pelkällä kuistin laajentamisella voi saada 
tarvittavan lisätilan aikaiseksi. Mahdollinen laajennus ei saisi 
rikkoa talojen muodostamaa rytmiä.

▲ 1940-luvulla ikkunatyyppi vaihtui aikaisempia 
tyylejä niukempaan ja pelkistetympään linjaan.

▼ Ruotsin lahjoittamia parakkitaloja on jäljellä 
kuusi. Pientä rakennusta voidaan laajentaa 
monella eri tavalla. Yksi jo toteutettu laajennus 
on kuistinomainen laajennusosa, johon on 
sijoitettusauna- ja pesutilat.
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1960–1970-lukujen rakennuskerrostuma

Rakentamiselle tyypillinen hidas muuttuminen, perinteen 
yhdistäminen uusiin piirteisiin, katkesi 1960-luvun puoliväliin 
tultaessa. Moderni rakennustekniikka ja uudet materiaalit, kuten 
mineraalivilla ja lastulevy syrjäyttivät perinteisen rakentamisen. 
Suomalainen 1960-luvun nuori arkkitehtipolvi omaksui nopeasti 
ajan kansainväliset virtaukset ja asuntojen sekä asuinalueiden 
suunnittelulle olikin luonteenomaista konstruktiivisuus ja 
pelkistetty rationalismi (Lehtovuori 1999: 102–104).

Tavallisten ihmisten asumistaso koheni nopeasti: Asumisväljyys 
lisääntyi, kotien varustetaso parani ja asuntojen pohjaratkaisut 
olivat tilankäytöltään yleensä tarkoituksenmukaisia. Aikakaudella 
hävitettiin paljon vanhaa ja uusi muoti tuli tilalle. Elintason 
kasvaessa vanhoja rakennuksia laajennettiin tasakattoisilla 
lisäsiivillä.

Pientalorakentamiseen ryhdyttiin soveltamaan teollisia 
tuotantomenetelmiä, rakennuksiin asennettiin seinäelementtejä ja 
katto rakennettiin kattoristikoiden päälle, perustuksena käytettiin 
maanvaraislattiaa. Uusien materiaalien ja tekniikoiden valtaamista 
rakennuksista tuli usein liian tiiviitä, jonka vuoksi kosteusongelmat 
lisääntyivät.
 
Asuntomessut olivat vuodesta 1970 lähtien pientaloasumisen 
näyteikkuna. Teollisten valmistajien tyyppitalot ja erilaiset 
rakennejärjestelmät painottuivat ja taloja toimitettiin 
osaelementteinä ja jopa valmiina tilaelementteinä.(Härö)

1960- ja 1970-lukujen aikana syntyi stereotyyppinen kuva 
lähiöistä asuinympäristöinä. Samaan aikaan alettiin kiinnittää 
huomiota myös rakennussuojeluun. Virallisessa alueidenkäytön 
ohjauksen sanastossa sanat kaupunkiuudistus, perusparannus 
ja täydennysrakentaminen nousivat keskeisiksi. – Pientalot 
alkoivat edustaa arvostettua asumismuotoa, mikä määritti myös 
ympäristöä ja paikkaa. (Rakennusperinnön tulevaisuus 2004: 33)

◄ Hätilän rakennusperintö 1960- ja -70-luvuilta
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Muoto ja mittasuhteet
Aikakauden rakennukset ovat pääasiassa yksikerroksisia. 
Rakennukset ovat suorakaiteen muotoisia tai pihalle päin kääntyviä 
puoliatrium-mallisia. Rakennusten runkosyvyys on suurempi, kuin 
aikaisempina vuosikymmeninä. Kuisti on hävinnyt rakennuksista 
ja sisäänkäynti on sijoitettu kadunpuoleiselle sivulle sisäänvetona 
tehtyyn katokseen. Rakennuksissa on suuria piha- ja autokatoksia.

Julkisivut
Rakennukset ovat hyvin yksinkertaisia ja suoraviivaisia. 1960- 
luvun alussa rakennusmateriaalit lisääntyivät ja niitä yhdisteltiin 
julkisivuissa. Tyypillinen piirre on päätyjen verhoilu kovalla 
materiaalilla, kuten tiili, talon muuten ollessa puuta tai levytetty.
Kuitusementtiseinälaatat ovat yleisiä aikakauden rakennuksissa. 
Muita käytettyjä verhoilumateriaaleja ovat rappaus tai 
vinovuorilauta, lomalaudoitus tai punatiili. Ikkunoiden välissä 
saattaa olla levyä, jotta nauhamainen vaikutus korostuisi.

Ikkunat
Nauhamaiset ikkunat tulivat suosioon 1960-luvulla. 
Teollisen ikkunatuotannon läpimurto tapahtui 1960-luvulla, 
moduulimitoituksen ansiosta ikkunat sovitettiin talotehtaiden 
tuotantoon. Olohuoneen ikkunat olivat isoja ja niitä saattoi 
olla 2-4 rinnakkain. Taloustiloihin ilmestyivät pienet yläikkunat. 
Ikkunat olivat pystyjaolliset ja niissä ei ollut tuuletusluukkuja 
tai valeritilöitä. 1970-luvulla ikkunat suurenivat kokolasisiksi 
maisemaikkunoiksi.

Katto
Aikakauden alussa loiva harjakatto oli yleinen. Katto saattoi 
joskus olla myös pulpettimallinen. Räystäässä käytettiin 
avoräystästä tai vaihtoehtoisesti koteloitua räystästä. Harjakattoon 
liittyi päätykolmio, joka kuvasi päädyssä olevaa kattoristikkoa. 
Kattomateriaalina käytettiin aaltopeltiä, kattohuopaa sekä sileää 
tai profiloitua peltiä. 1970-luvulla tasakattoinen rakennustyyli 
yleistyi. Tasakattoisissa rakennuksissa sivuräystäät oli usein 
koteloidut ja vesikourut upotettu koteloon.

Väritys
1960-luvun alussa omakotitalot maalattiin vaalein sävyin. 
Lautaverhouksissa käytettiin vihertävää, kellertävää ja beigeä, 
rappauksessa eriasteisia harmaan ja okran sävyjä. Kauden 
loppupuolella alettiin käyttää yleisemmin tummanruskeaa ja 
talo saattoi olla myös kuultomaalattu. Tummanruskean rinnalla 
käytettiin myös kirkkaita värejä. Katteen väreinä käytettiin vihreää, 
punaista ja mustaa.
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Laajentaminen
Aikakauden suunnittelussa painottuvat asuinmukavuus ja laaja-
alaiset asuntopohjat. Rakennuksen laajennukselle ei useinkaan 
ole tarvetta, eikä sitä suositella. Lisätilaa asuntoon voi saada 
huonetilojen järjestelyllä, monesti esimerkiksi aikakaudelle 
tyypillinen uima-allashuone on vaativan hoitonsa ja kustannustensa 
vuoksi muutettu asuintilaksi. Yksitasoinen asuntoratkaisu vie 
tontilta paljon tilaa, mutta mikäli tontille mahtuu, voidaan lisätilaa 
sijoittaa myös talousrakennukseen.

◄ Yksi Hätilän arkkitehtuurin helmistä on 
suunniteltu 1960-luvulla. Rakennuksen tilajärjestelyt 
ovat tarkoituksenmukaisia ja muodonanto seuraa 
tilaohjelmaa. Vino pulpettikatto antaa rakennukselle 
omaperäisen ilmeen.

◄ Puoliatrium on 1970-luvun rakennusten 
tyypillisin pohjamuoto. Rakennusten väritys 
vaihtui jälleenrakennuskauden vaaleista sävyistä. 
Tummat petsit ja kirkkaat peittomaalit värittiävät 
rakennusten julkisivuja.

▼ 1960-luvun loivaharjaista rakennusta voi 
laajentaa päädystä jatkamalla.
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1980–1990-lukujen rakennuskerrostuma

1980-luvulla uusvanha rakentaminen alkoi yleistyä 
omakotirakentamisessa. Tämä merkitsi paluuta perinteisen 
malliseen rakentamiseen, tosin nyt taloihin lisättiin erkkereitä, 
torneja, sisäänvetoja, ulkonemia ja historiallisia irrallisia 
lainakoristeita. Edeltävän vuosikymmenen kielteiset tulokset 
rakentamisessa virittivät 1980-luvun alussa keskustelun laadun 
merkityksestä ja keinoista sen nostamiseksi.

Nousukautta seurasi 1990-luvun alussa lama, joka koetteli 
rakennusalaa ehkä rankemmin kuin koskaan aikaisemmin. Suuret 
julkiset rakennushankkeet haudattiin odottamaan parempia 
aikoja ja rakentamisessa keskityttiin lähinnä asuntorakentamiseen. 
Asuinrakentamisessa talojen muotokieli oli rationaalisempaa ja 
eleettömämpää kuin 1980-luvulla.

Nykyiset rakennusmääräykset kieltävät monet 1980-luvulla 
yleistyneet rakenneratkaisut. 1980-luvun taloissa voi siis olla 
ongelmapaikkoja, jotka eivät vielä ole tulleet esiin homevaurioina. 
Osa ongelmista muhii useita vuosikymmeniä ennen esiintuloa. 
Sama pätee yhä 1990-luvun taloonkin, vaikka homebuumin myötä 
kosteudenhallintaan ja vedeneristämiseen on alettu kiinnittää 
enemmän huomiota.

1980- ja -90-luvuilla rakennustyyppejä ja -tyylejä sekä -materiaaleja 
oli jo niin hyvin kirjava määrä. Aikakaudelle on vaikea 
määritellä tyypillisiä ominaispiirteitä, joita Hätilän alueella tulisi 
korjaus- ja laajennusrakentamisessa erityisesti vaalia. Hyvänä 
lähtökohtana laajennuksen ja korjauksen suunnittelulle voidaan 
pitää rakennuksen sopeuttamista ympäristöönsä nykyaikaisen 
suunnittelun keinoin.

◄ Hätilän rakennusperintö 1980- ja -90-luvuilta
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2000-luvun rakennuskerrostuma

Messu- ja pientaloalueet ilmentävät hyvin suomalaisten ihannetta: 
omakoti- ja pientalo, mieluiten harjakattoinen, käytännölliset 
sisätilat ja luonnon läheisyys (Härö). Asuinrakentamisen 
ulkoinen muotokieli eroaa usein arkkitehtijulkaisujen ja 
-kilpailujen esittämistä suunnittelijoiden näkemyksistä. Tyypillisin 
omakotitalo valitaan nykyisin talomyyjän esitteestä ja rakennetaan 
pakettiratkaisuna tontille.

Suomessa on nykyään noin 250 talopaketteja valmistavaa ja 
markkinoivaa yritystä. Näistä suurimmat yltävät yli tuhannen talon 
vuosituotantoon. Talopakettien osuuden vahvistumiseen on syynä 
tarjonnan lisääntyminen ja erilaisten valittavana olevien pakettien 
runsaus. Tänä päivänä kuluttajilla on mahdollisuus vaikuttaa 
talopaketin sisältöön niin, että jokainen omakotitalorakentaja voi 
valita talopaketin sisältöön juuri ne tuotteet ja rakenteet jotka heille 
parhaiten sopivat. Talopaketti on kokonaisuus, jonka hankkimalla 
saa helposti yhdellä sopimuksella talon runkotoimituksen 
piirustuksineen paikalleen asennettuna ennalta tiedossa olevaan 
hintaan.(Kaarlela, 2008)

Talopaketin hankkimista harkitseva rakentaja kohtaa myös 
vaikeuksia. Pelkkä asiaan perehtyminen saattaa tuntua työläältä. 
Toiminnallisen asuntopohjan valitseminen ja rakennuksen 
ulkomuodon yhteensovittaminen on hankalaa, jos apuna ei ole 
rakennusalan ammattilaista. Rakentajan on koottava hajallaan 
oleva tieto, jotta saisi riittävän monipuolisen kuvan talopakettien 
tarjoamista mahdollisuuksista. Valintaa vaikeuttaa ettei tarjolla 
olevia ratkaisuja ja toimituksia ole erityisen helppo vertailla 
keskenään. Talopaketeille on ominaista erittäin suuri vaihtelu 
muun muassa toimitussisällöissä.

◄ Hätilän rakennusperintö 2000-luvulta
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3.2.5 Asuinrakentamisen tulevaisuus

Ilmastonmuutoksen tiedostaminen, saasteet ja sään ääri-
ilmiöt ovat vaikuttaneet ihmisten ja yritysten arvomaailmaan 
ja jopa valtioiden lainsäädäntöön ja ohjaukseen. Asumisessa 
ja rakentamisessa on reagoitu yhteiskunnallisiin muutoksiin ja 
tämän hetken pääsuuntauksia ovat eko- ja energiatehokkuus, 
uudistamisrakentaminen, vuorovaikutteisuus ja esteettömyys sekä 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen (Helsingin sanomat, 2010).

Jatkuvasti vaihtuvat määräykset, uudistuvat rakennustekniikat 
ja laajentunut estetiikkakäsitys tekevät yhdyskuntarakenteen ja 
yksittäisten rakennusten suunnittelusta entistä haasteellisempaa. 
Samaan aikaan asiantuntevan suunnittelutyön arvostus on 
laskenut.

Pientaloteollisuusyhdistyksen julkaisemassa raportissa 
(Pientalobarometri 2008) väitetään, että omatoiminen 
rakentaminen vähenee, koska nykyisten energiaselvitysten, 
lämpöhäviölaskelmien ja energiatodistusten laatiminen edellyttää 
ammattilaisten ymmärrystä ja tietokoneohjelmien käyttöosaamista. 
Raportin mukaan omakotirakentamisen edistämiseksi on 
pyrittävä pitämään nousevat kustannukset kurissa. Suurimmat 
kustannussäästöt tulevat raportin mukaan, jos rakentaja käyttää 
rakentamisessa laajasisältöistä talopakettia tai löytää itselleen 
sopivan ja riittävän yksinkertaisen tyyppitaloratkaisun.

Yksilöllistä suunnittelua pidetään kalliina vaihtoehtona ja 
pientalon suunnitelmia tilataan enää harvoin suoraan arkkitehdiltä. 
Tosiasiassa suunnittelukustannusten osuus rakennuskuluista on 
aika pieni. Huomioitavaa on, että suuri osa rakennuskustannuksista 
määräytyy sekä rakennuksen tulevista käyttökustannuksista 
määritellään suunnitteluvaiheessa. Asiantuntevaa suunnittelua 
pitäisi ehkä markkinoida enemmän ja uusilla tavoilla.

Rakennuksista, jotka tarvitaan vuoteen 2020 mennessä, on jo noin 
75 % rakennettu (Daylight 2008, 49). Nyt suunnittelupöydällä 
odottavat 2050-luvun kaupunkirakenne ja rakennuskanta. 
Tulevaisuuden rakentamismalleja on vaikea määrittää, koska 
ihmisten arvomaailmat muuttuvat tekniikan ja erilaisten 
verkostojen kehittyessä. Muutokseen on tarvetta. Mikäli nykyisten 
kehitysmaiden kulutus rakentamisessa nousisi samalle tasolle, kuin 
muissa maissa, niin vuonna 2050 tarvitsisimme rakentamiseen 
energiaa seitsemän kertaa enemmän kuin nyt (Daylight 2008, 49). 
Muuntojoustavat, korjauksen mahdollistavat ja energiatehokkaat 
ratkaisut yhdyskuntarakenteessa ja yksittäisissä rakennuksissa 
ovat siis hyviä vaihtoehtoja tulevaisuutta silmällä pitäen.

▼ Muuntojoustavuuden huomioiminen on tärkeää 
tulevaisuuden rakentamisessa.
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Yhteenveto

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuminen on lisännyt 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman ympäristönsä asioissa. 
Oikeus ja halukkuus vaikuttaa oman tontin rakentamistapaan 
ja kehittämiseen on laajentunut. Rakentaminen tapahtuu yhä 
useammin poikkeusluvalla. Yhtenäisen kaupunkikuvan luominen 
pelkän kaavaratkaisun varaan on vaikeaa. Rakentamistapaohjeet 
tarjoavat käsityksen siitä, millaista ympäristöä alueelle halutaan, 
kuinka sitä tulee kohdella, kunnostaa ja uudistaa.

Ohjetta laatiessa on keskitytty niihin rakennuksen piirteisiin, 
joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota uuden suunnittelussa 
tai vanhaa korjatessa. Hätilässä rakennuskanta on ulkoisilta 
ominaisuuksiltaan hyvin vaihtelevaa. Alueelta ei löydy kahta 
samanlaista rakennusta. Tarkkoja ohjeita siitä, miltä uudis- 
tai täydennysrakennuksen tulisi näyttää, on mahdoton antaa. 
Vanhaa rakennuskantaa tulisi mahdollisuuksien mukaan vaalia ja 
kunnostaa, mutta alueen luonne kestää myös uudisrakentamista. 
Kaiken kaikkiaan vanhan ja uuden rakennuskannan rinnakkaiselo 
antaa maisemakuvaan vaihtelua ja historiallista syvyyttä.

Piha-alueet ja korttelirakenne ovat Hätilän yhtenäisen ilmeen 
tärkeimmät tekijät. Hoidetut ja vehreät piha-alueet luovat 
yhteyden tontin rakennusten välille.  Säännöllinen tonttijako ja 
tonttien johdonmukainen rakentamistapa luo alueelle tyypillisen 
ja tunnusomaisen rytmityksen. Rakennusten rytmin ja piha-
alueiden avoimen tilan yhdistyminen luo Hätilälle tunnusomaisen 
kaupunkikuvan.

▲ Piha-alueet ovat tärkeitä yhdyssiteitä uuden ja 
vanhan rakennuskannan välillä.
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