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Luonto vaikuttaa sekä psyykkiseen että fyysiseen ihmisten hyvinvointiin. Se että meillä on
mahdollisuus hyödyntää luontoa arjessa, tarkoittaa että luonto on löydyttävä riittävän läheltä.
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vihreä Helsinki nähdään jopa mahdollisena vetovoimatekijänä. Yhä tiivistyvä kaupunki asettaa tälle yhtälölle suuren haasteen.
Työssä on perehdytty alan kirjallisuuteen, joista tärkeimmiksi muodostuivat Ympäristöpsykologian perusteet, Kaupunkisuunnittelu ja asuminen sekä Suomalainen rivitalo –kirjat. Tutkimuksista nousivat tärkeimmiksi erilaiset suomalaisia asumistoiveita ja vihreän hyvinvointivaikutuksia käsittelevät tutkimukset.
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palveluista, sosiaalisista verkostoista ja huvituksista unelmaan omasta pientalosta pihoineen. Suunnitelma on luonnos kymmenestä kolmikerroksisesta townhouse-asunnosta.
Asuntosuunnittelussa oli vehreyden lisäksi tärkeää käytännölliset ja toimivat pohjat sekä
asumismukavuus. Suunnitelman kuvitteellinen rakennuspaikka sijaitsee Helsingin Jätkäsaaressa uudella rakennettavalla alueella osana entistä satama-aluetta.
Työ edellytti aiempaa suunnittelukokemusta asuntosuunnittelusta ja arkkitehtiohjelmiston
käytöstä. Myös ammatillinen kasvu on osa suunnittelijan identiteettiä ja joka kasvoi työn aikana. Opinnäytetyö edesauttoi kehittymään käytännöllisen, kauniin ja kestävän asumisen
suunnittelussa. Työstä on tehty taustatutkimuksen lisäksi liitteenä löytyvät esittelyplanssit ja
havainnollistava pienoismalli.
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Käsitteet

Biodiversiteetti tarkoittaa maapallon tai sen jonkin osan elollista luonnon monimuotoisuutta. Yleinen biodiversiteetin mittari on lajirunsaus eli alueen lajien lukumäärä.

Ekosysteemipalvelut ovat luonnonvaroja kuten ravintokasveja, puuta tai lääkeaineita.
Myös luonnon toimintaa, esimerkiksi pohjaveden puhdistumista ja varastoitumista, kutsutaan ekosysteemipalveluiksi.
Erillispientalolla tarkoitetaan itsenäistä ns. ympärijuostavaa pientaloa, jolla ei ole yhteisiä seiniä toisten talojen kanssa. Omakotitalo on yleisin erillispientalon muoto.
Kaupunkipientalo eli townhouse tarkoittaa toisiinsa kytkettyä omakotitaloa. Jokainen
asunto on oma yksikkönsä joka liittyy naapuriin joko yhden tai kahden seinän välityksellä.
Kehittyvä kerrostalo-ohjelma on vuonna 2009 perustettu Helsingin asumista palveleva ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta ja pyrkii uusien asumisen vaihtoehtojen kehittämiseen ja kerrostaloasumisen parantamiseen. Se on siis asuntoreformiohjelma. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin ja asuntopoliittisiin kehittämistarpeisiin sekä rakentamisprosesseihin. Hankkeita on tähän mennessä toteutettu kolmisenkymmentä, kaikissa asumisen hallintamuodoissa. Ohjelma tuo näkyvyyttä kehittämishankkeille ja ohjelmaan voi hakea mukaan jatkuvalla haulla.
Kytketty pientalo on kahta tai useampaa asuntoa käsittävä pientalo, jossa asunnot liittyvät joko suoraan tai jonkin yhdistävän rakenteen välityksellä toisiinsa. Rivitalot, townhouse-tyyppiset pientalot ja esim. katoksen tai varaston välityksellä toisiinsa kytketyt
pientalot ovat kytkettyjä pientaloja.

Restoratiivinen ympäristö tarkoittaa ihmisten hyvinvointia tukevaa ympäristöä. Se
auttaa palautumaan stressistä, parantaa tuotteliaisuutta ja vähentää väsymystä. Restoratiivista ympäristöä kuvaavat myös sanat terveellinen, elvyttävä, parantava ja terapeuttinen. Luonto on usein restoratiivinen ympäristö, mutta myös rakennettu ympäristö
voi olla restoratiivinen, jos se suunnitellaan sellaiseksi.
Ryhmärakennuttamisessa ryhmä henkilöitä ryhtyy yhdessä rakennuttamaan yhtä tai
useampaa rakennusta. Ryhmärakentamisen tarkoitus on yleensä rakentaa itselle tai
perheenjäsenelleen asunto, jolloin heillä on ryhmärakennuttamisella mahdollisuus vaikuttaa asuintalon suunnittelun ja rakentamisen ratkaisuihin. Ryhmä voi käynnistää ryhmärakennushankkeen itse tai henkilöt voivat lähteä mukaan jonkun muun tahon (esim.
rakennuttajakonsultin) valmistelemaan ryhmärakennushankkeeseen.
Townhouse on omatonttinen kadunvarteen rakennettu kaksi- tai kolmikerroksinen kaupunkimainen pientalo, jossa asunnot erotetaan palomuurilla joko yhdeltä tai molemmilta
sivuiltaan. Asunnot on varustettu yleensä omilla pienehköillä etu- tai takapihoilla, yhteisiä
piha- tai muita alueita ei välttämättä ole. Townhouse rajautuu joko suoraan katuun tai
pienen etupihan välityksellä ja asunnoilla on omat sisäänkäyntinsä. Omatonttiset
(vuokra- tai omistus) townhouse -asunnot ovat verrattavissa itsenäiseen omakotitaloon,
mutta ne sijaitsevat yleensä tiiviimmin rakennetussa kaupunkirakenteessa muodostaen
urbaania pienmittakaavaista kaupunkirakennetta.
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Kiitokset opinnäytetyötiimilleni, opettajilleni ja luokkalaisilleni keskusteluista ja sysäyksestä nähdä asioita uusin silmin.

Kiitokset Taina Suoniolle Vihreistä vihrein -hankkeen esittelystä ja muille hankkeen
alullepanijoista ja osallisista siitä, että olette tehneet uraa uurtavaa työtä vihreyden lisäämisestä asuinympäristöön.

Kiitokset kotijoukoille ja eritoten puolisolleni Visa Pessalle tuesta puurtamisen keskellä.

Kiitokset Tiina Miettiselle, jonka kärsivällisen opastuksen avulla pystyn paremmin tuomaan ajatuksiani esiin graafisesti.

Kiitokset omalle pääkopalleni, joka on kestänyt kaiken paineen ja epävarmuuden työn
etenemisestä ja onnistumisesta hyvin itsenäisessä projektissa.

Kiitokset tälle projektille, joka on kasvattanut suunnittelutaitojani ja näkemystäni ihmisten hyvinvoinnista osana suunnittelua ihmisen asuinympäristöksi.

Kiitokset isoäidilleni, että kasvatit minusta hieman vihreämmän.
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1 Johdanto

2

Mitä tapahtuu kun vihreästä pitävä maalaistyttö muuttaa kaupunkiin ja aloittaa rakennusarkkitehdin opinnot? Opintojen suurimman työn kynnyksellä tahdon pureutua puutarhakaupunki-ideologiaan, jossa Ebenezer Howardin teorian perusteella kaupunki tarjoaa
muun muassa vaurautta ja huvituksia, kun taas maaseutu pitää rikkautena kauniita maisemia ja tuoksuvia metsiä. Perehtyä teoriaan Ebenezer Howardin julkaisemasta puutarhakaupunkimallista 1898 ilmestyneessä kirjassaan, jossa kaupungin ja maaseudun hyvät ominaisuudet yhdistyisivät. 1

Vihreä on ollut itselle aina läsnä ja se tuo hyvää oloa. Haluan perehtyä aiheeseen, jotta
ymmärtäisin paremmin miksi. Lapsuudenkotini suurten ikkunoiden lähellä kasvit viihtyivät, samalla opin hoivaamaan ympäristöäni ja se oli myös terapeuttista. Uuden kasvun
näkemisessä on jotain alkukantaista. Isoäitini, jolla oli suuri viherpeukalo, edustaa sukupolvea joka sodan ajan nähneenä muistaa kuinka ravintoa ei aina ollut riittävästi ja oman
sadon kasvattamisella oli toisenlainen merkitys. Minun tapauksessani vihreän arvostus
jatkui, vaikka lähtökohdat olivat toiset kuin isoäidilläni. Kuinka mahtaa olla kaupunkilaislasten laita? Saavatko he kokea tätä yhteyttä luontoon, kuka heitä siihen ohjaa? Me
olemme kuitenkin osa luontoa ja ympäristöä, jossa asumme.

Mikä merkitys tässä on luonnon saavutettavuudella? Tarkoitus ei ole korvata harvemmin
tapahtuvaa luontoretkeä, lenkkeilyä esimerkiksi Keskuspuistossa tai mökkiviikonloppuja,
tarkoituksena on lisätä luontokokemuksia jokaiseen päivään. Yhteys ympäristöön ja
luontoon elää ja muuttuu sekä oman että ympäristömme kasvun myötä. Olen asunut
yhteensä kahdeksassa asunnossa, kolmessa kaupungissa ja yhdellä maaseudulla. Toisiin asuinympäristöihin suhde tuntuu löytyvän helpommin kuin toisiin, tai ainakin lähempänä on jotain mistä luontosuhdetta on mielekästä rakentaa. Osaltaan on vaikuttanut
myös se, saako asunnosta ja ympäristöstä tehdä oman näköisen, osaksi minuutta. Rajoittava tekijä voi olla myös suunnittelun ratkaisu, puuttuva sauna tai oman pihan kaipuu.

Kaupungistuminen, asuinalueiden tiivistyminen ja yhä teknistyvä elämäntapamme
etäännyttävät meitä vääjäämättä luonnosta. On tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa
jos kadotamme ymmärryksen luonnon tärkeydestä ja sen meille lähes ilmaiseksi luovuttavista ekosysteemipalveluista, jotka tuottavat meille muun muassa puhdasta vettä ja
ruokaa. Perehdyn kaupungistumiseen ja puutarhakaupunki-ideologiaan. Seuraan artikkeleita, julkaisuja lehdissä ja niin paljon kirjallisuutta kuin suinkin ehdin. Perehdyn vihre-

1. Howard. 1989. To-Morrow a Peaceful Path to Real Reform
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ään arkkitehtuuriin ja haen referenssikohteita. Perehdyn ympäristön vuorovaikutukseen
ihmisen kanssa. Luulen tietäväni omakohtaisen kokemukseni kautta että ympäristöllä on
elvyttäviä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia ihmiseen. Onko uskomukselleni perusteita? Mahtaako aiheesta löytyä tutkimuksia? Perehdyn sekä ihmisen fyysiseen että
psyykkiseen hyvinvointiin.

Näen vihreän elämäntyylinä, osana yksilöllistä asumista. Minulla on tavoite suunnitella
asunto, joka on myös elinympäristö, tukemaan tätä vihreää elämäntyyliä. Asuntopohjien
toimivuus on isossa osassa suunnitelmaani, arjen täytyy olla sujuvaa ja asuntojen on
tunnuttava kodilta. Pyrin luomaan asuntoon mahdollisuuksia unelmille, mahdollisuuden
muuntaa asuntopohjia perheen tarpeiden, toiveiden ja käyttötarkoitusten mukaan. Näen
asunnon myös toiminnan paikkana, yhdessä tekemisen ja perheen yhteisen arjen tilana.

Opinnäytetyössä suunniteltava rakennus sijoittuu tiivistyvään Helsingin kaupunkiin. Perehdyn siis myös Helsingin kaupungin tilaan ja tavoitteisiin. Etsin ja tutustun referenssikohteisiin vihreästä arkkitehtuurista Helsingistä, muualta Suomessa ja myös maailmalta.
Rakennuksen ei tule olla liian suuri, jotta ehdin työssä keskittyä myös suunnittelun taustatekijöihin ja ammatilliseen syventymiseen. Asunnon suunnittelen osittain myös siksi,
että olen opintojen aikana saanut jo harjoitella sekä pientalon että kerrostalon suunnittelua. Minulla on paremmat valmiudet kehittää taitojani eteenpäin asuntosuunnittelussa.
Suunnittelen pienkerrostalon kokoisen rakennuksen, joka muodostuu kymmenestä kaupunkipientalosta. Mitä kaupunkipientalo tarkoittaa? Mikä on townhouse? Miksei niitä ole
enemmän Suomessa? Hollannissa ja Saksassa olen niitä nähnyt. Näihin kysymyksiin
pyrin löytämään vastaukset kirjallisuudesta, internetistä ja tutkimuksista. Etsin referenssikohteita Suomesta ja maailmalta.

Urbaanista nopeasti kasvavasta Jätkäsaaren kaupunginosasta löysin sopivan tontin, johon tämä kaupunkipientalo voisi nousta ja joka tukee työni taustalla olevaa ideologiaa.
Pyrin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan suunnitelmani asemakaavamääräysten ja
ohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakentamistapaa noudattaen. Jätkäsaari on monimuotoinen ja kokeellinen kaupunginosa, sieltä löytyy useita kehittyvän kerrostalon hankkeita,
myös vihreää arkkitehtuuria edustava uniikki asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja sisältävä
asuinkortteli Vihreistä vihrein. Vihreä on tällä hetkellä ajankohtainen ja ihmisiä puhuttava
aihe.

4

Suunnitelma on luonnostasoinen ja kokeellinen. Suunnitelmaltani odotan arkkitehtuuria,
jossa suunnittelun lähtökohdat eivät jää epäselviksi. Suunnitelmasta vihreän tulee näkyä
niin mahdollisuutena osana asukkaan arkea kuin sen identiteetin puskemista ulospäin
osana ympäristöä. Haasteena työssä on olemassa olevan ympäristön puute ja siihen
sitoutuminen. Rakennettua ympäristöä ei löydy vielä kovin läheltä, alue on vasta hiekkakenttä työmaakontteineen, ympäristön kovaa rakentamisen vauhtia edustavaa joutomaata rakentamista palvelevine betoniasemineen ja hiekkakasoineen. Työssä tuleekin
siis perehtyä kaavoittajien näkemyksiin ja aluesuunnitelmiin jo olemassa olevan ympäristön sijaan.

Rakennussuunnitelmasta luon perinteiset luonnostasoiset piirustukset, kuten asemapiirroksen, pohjapiirustukset, pihasuunnitelmat, leikkaukset ja julkisivut. Havainnekuvilla pyrin tuomaan suunnitelman henkeä ja vihreää asumista esille, työn graafisessa puolessa
joudun kehittämään taitojani. Suunnittelutyön toteutan luonnostelemalla ja arkkitehtisuunnittelun sekä kuvankäsittelyn ohjelmistoilla. Syntyvät tulokset kokoan esittelyplansseihin suunnitelmaa selostavin tekstein. Lisäksi aion tehdä työstäni havainnollistavan
pienoismallin.

Teen työtä tutkivana opiskelijana, suunnittelun pohjalla oleva tutkimus on kunnianhimoinen, laaja-alainen ja olettamuksiin perustuva. Uskon että Helsinki voisi olla vihreämpi.
Perehdyn mitä se tarkoittaa arkkitehdin näkökulmasta ja testaan olettamusta ja sen toteutumismahdollisuuksia. Arkkitehtuuriin kuuluu käytännöllisyyden lisäksi myös henkinen puoli. Vaikka opinnäytetyön aihe on oma henkilökohtainen näkemys, pyrin tekemään työn avoimin mielin jämähtämättä vanhaan näkemykseen. Suunnitelma on osittain
vastalause nykyrakentamiselle. Voisiko tämän kaltainen suunnitelma toimia? Mitä kaikkea se tarkoittaa asuntosuunnittelussa? Tavoitteenani on saada lukija ajattelemaan asumista ja asuinympäristöä myös vihreän hyvinvoinnin näkökulmasta. Perimmäisenä tavoitteena on halu kehittyä suunnittelijana.

Monet opinnäytetyössä käsittelemättömät ja työssä hieman sivutut asiat sisältävät asiayhteyden vihreyden hyvinvointivaikutuksiin ja asumiseen. Työstä rajataan pois esimerkiksi ekologisuus ja ympäristöarvot rakentamisessa, eikä perehdytä ilmastonmuutokseenkaan. Työ on monilta tahoilta aatteellinen ja vaikeasti tutkittava, olen tehnyt tietoisen
valinnan painottaakseni asumisen hyvinvointiin. Tästä syystä keskityn opinnäytetyössä
vähemmän suunnitelman teknisiin ratkaisuihin ja toteutuksen taloudellisuuteen.
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2 Vihreä kaupunki- ja
asuinympäristö

6

2.1

Suomalainen puutarhahistoria

Puutarhataiteen historiassa länsimaisessa yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet eniten valtiomiesten valtaa ja mahtia sekä loisteliasta elämäntapaa edustavat, symboliikan ja koristeellisuuden korostamat, renessanssi ja barokki. Vatsalauseena renessanssin ja barokin muotopuutarhoille, syntyi englantilainen maisemapuutarha, jossa keinotekoisen
maiseman sijaan arvostettiin vapaata luonnonmaisemaa (kuva 1). 1

Renessanssin valtakausi ajoittuu 1400-1500-luvulle. Sitä edustivat symmetria, mittasuhteet, ja harmonia. Rakennus ja puutarha muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden, puutarha oli rajattu muurilla. Barokki ajoittuu 1600-luvulle, jolloin barokkipuutarhat olivat hehtaarien laajoja hallituskauden symboleja. Tunnuspiirteistä barokille olivat muun muassa
keskiakselit, vesiaiheet ja säännölliset puurivistöt. Barokkipuutarhat sovitettiin täydellisesti ympäröivään maailmaan. Englantilaisen maisemapuutarhan tuleminen 1700-luvulla tarkoitti muotopuutarhojen valtakauden päättymistä. Esikuvina pidettiin muun muassa antiikin pyhiä lehtoja sekä renesanssilinnojen metsästyspuistoja. Syntyi kartanopuutarhoja ja maaseutulinnoja, joista löytyviä ”paikan henkeä” taiteilijat arvostivat. Näiden lisäksi vaikutteita otettiin myös itämaisista kiinalaisista ja japanilaisista puutarhoista.
1

Kuva 1. Renessanssin (vasemmalla), barokin (keskellä) ja englantilaisen puutarhan (oikealla) esimerkit puutarhataiteen historiasta.

1. Heiskanen ym. 2006. Puutarha ja piha, suunnittelu ja perustaminen. s. 10-29
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Suomen varhaisin puutarhahistoria liittyy hyötyviljelyyn. Luostarit olivat puutarhaviljelyn
ja hyötytarhojen edelläkävijöitä. Ensimmäiset viljelyskasvit olivat lääke- ja maustekasveja. Kartanoissa tiedetään olleen hyötykasviviljelyä jo 1500-luvulla. Nauris-, kaali- ja
ryytimaat sekä humalatarhat kuuluivat kartanoympäristöihin. Jonkin verran tiedetään olleen myös marjan- ja hedelmänkasvatusta. Vallalla olleet puutarhatyylit saapuivat Suomeen paljon muuta Eurooppaa myöhemmin. Renessanssi vaikutti Suomessa vasta
1700-luvulla, ja sitä sovellettiin kartanoiden muotopuutarhoihin. Barokki tuli Suomeen
vasta 1700-luvun-luvun lopulla kartanoiden ja ruukkien yhteyteen. Myös englantilaiset
maisemapuutarhat saapuivat Suomeen 1700-luvulla, hieman barokkipuutarhojen perään. Kartanoiden ja ruukkien barokkipuutarhoja laajennettiin englantilaisilla maisemapuutarhoilla. Itämaisesta puutarhataiteesta Kiinan vaikutteet saivat suosiota 1780-luvulta
lähtien, puutarhataiteelle tyypilliset vesi, kivet ja harmoninen värimaailma sointuivat hyvin suomalaiseen maisemaan. Japanista vaikutteet suomalaiseen puutarhaan saapuivat
vasta 1900-luvun loppupuolella. Pelkistetty japanilainen tyyli on kuitenkin nykyään monen modernin puutarhan esikuva. Puutarhataiteen historiasta ovat syntyneet myös meidän kotoisat muoto- ja maisemapuutarhat. 1

Kaupunkipuistot ja julkiset puutarhat saapuivat Suomeen 1800-luvulla. Helsingin muututtua Suomen pääkaupungiksi, laati J. A. Ehrenström uuden asemakaavan Helsinkiin
vuonna 1812 ja C. L. Engelin suunnitelmien pohjalta saivat vuonna 1834 Helsingin ensimmäiset kaupunkipuistot alkunsa. Niitä olivat muun muassa Esplanadin puistokatu
sekä kaisaniemi ja kaivopuisto. Puukaupungeissa puistoilla oli merkitystä myös paloturvallisuuden vuoksi. Vasta 1900-luvulla keskiluokan vaurastumisen myötä puutarhoista
tuli koko kansan ilmiö viljelyoppien levitessä koko kansan tietoisuuteen vain ylemmän
luokan yksinoikeuden sijaan. 1
Puutarhataiteen historialle on ominaista monien aikakausien, ihanteiden ja kerrostumien vuorovaikutus. Luonto ja ajan kauneusihanteet ovat olleet innoittajina puutarhojen suunnittelussa, ja niiden muotokieli on usein liittynyt kiinteästi aikansa rakennusarkkitehtuuriin. (1)

1. Heiskanen ym. 2006. Puutarha ja piha, suunnittelu ja perustaminen. s. 10-29

8

Kuva 2. Suomalainen hyötypuutarha

Nykyään puutarhatyylejä löytyy luontoa jäljittelevistä metsäpuutarhoista tarkan geometrisiin moderneihin japanilaistyylisiin puutarhoihin, isoäitien perinnekasviviljelystä (kuva 2)
moderniin estetiikkaan ja kansainvälisiin vaikutteisiin. Länsimaiselle puutarhalle tyypillistä on oleskelu ja toiminnot sekä esteettiset näkymät. Itämainen puutarha on nähtävää
ja aistittavaa, jossa tilaa annetaan henkiselle, filosofiselle ja symboliselle pohjalle. Puutarha on nykyperheille usein olohuoneen jatke kesäkeittiöineen, oleskeluineen ja koristeineen. 1

1. Heiskanen ym. 2006. Puutarha ja piha, suunnittelu ja perustaminen. s. 10-29
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2.2

Puutarhakaupunki

Teollistuneimmissa Keski-Euroopan maissa kaupunkien nopea kasvu ja suunnittelematon kehitys aiheuttivat tiivistä, eikä niin hyvinvoivaa, kaupunkia. Asuntokurjuudesta ja
hallitsemattomasti kasvaneesta kaupungista oli tullut, jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, ongelma Euroopassa. Asuntoja rakennettiin tiiviisti linjatuotantona ja isot perheet
joutuivat asumaan ahtaasti pienissä vuokra-asunnoissa. Tästä kärsi eniten vähempivarainen työväenluokka, mutta myös keskiluokka.1, 2

Kuva 3. Ebenezer Howardin puutarhakaupunkiteoriaa kuvaavat kolme magneettia
1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
2. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 12-41
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Ebenezer Howardia pidetään puutarhakaupunkiaatteen perustajana. Tavoitteena puutarhakaupungeilla oli uudistaa asuinaluesuunnittelua ja parantaa ihmisten asuinoloja.
Howard näki sekä kaupungin että maaseudun hyvät ominaisuudet, ja uskoi ne yhdistämällä luovansa parempaa elinympäristöä. Hän jakoi asumismuodot kolmeksi magneetiksi (kuva 3). Yksi magneetti edusti kaupunkia, sen tuomaa vaurautta, huvituksia ja yhteisöjä. Toinen magneetti kuvasi maaseutua, sen kauniita maisemia, vehreitä keitaita,
puhdasta ilmaa ja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Kolmannessa magneetissa kuvataan
kaupunkia maalla, jossa yhdistyvät näiden kahden aiemman magneetin hyvät ominaisuudet. Howard kuvaa ominaisuuksia näin: 1, 2
”Maaseudun magneetti julistaa olevansa kaiken kauneuden ja vaurauden lähde;
mutta kaupungin magneetti pilkkaa sitä ikäväksi, koska sillä ei ole tarjota yhteisöä,
ja sen lahjatkin jäävät pääomien puutteessa vähäisiksi. Maaseudulla on kauniita
maisemia, jumalaisia puistoja, orvokin tuoksuisia metsiä, raitista ilmaa, veden solinaa; mutta liian usein silmä osuu pelottaviin sanoihin ’läpikulku kielletty’. Vuokrat
ovat kyllä ekkeriä kohti laskettuna halvat, mutta se on vain väistämätön seuraus
matalista palkoista, ei erityinen mukavuuden lähde; pitkät työpäivät ja huvitusten
puute tekevät mahdottomaksi iloita kirkkaasta auringonvalosta ja puhtaasta ilmasta.” -Ebenezer Howard- (2)

Howard halusi rajoittaa kaupunkien keskittynyttä kasvua, yhdistää maaseudun ja kaupungin parhaat puolet ja ohjata kaupunkia kasvamaan laajemmalle alueelle levittäytyen
väljemmin itsenäisiin kaupunkiyksiköihin. Asuinympäristöistä toivottiin materiaaleiltaan
ja muodoiltaan yhtenäisiä ja yksityiskohdiltaan vaihtelevia kylämiljöitä. Katunäkymien tuli
olla rauhallisia, arvokkaita ja etupihojen puutarhojen kasvillisuudella pehmentävää. Puutarha-aate sai maailmalla alkunsa 1898, lähtien Ebenazer Howardin To-Morrow, a Peaceful Path to Real Reform –kirjasta. 1, 2, 3

Suomessa puutarhakaupunkiaate omaksuttiin kaupunkisuunnittelussa vuosisadan vaihteen jälkeen. Esikuvina vaikuttivat erityisesti vuosisadan alun englantilaiset, saksalaiset
ja ruotsalaiset asuinalueet. Lars Sonck suunnitteli vuonna 1908 Eirasta puutahakaupunkiaatetta edustavan huvilakaupunginosan. Alueelle vahvistettu rakennusjärjestys, joka
edellytti kivimateriaalien käyttöä, yhdessä korkean maanhinnan kanssa, johti rakennusten kasvamiseen kerrostaloiksi. Vaikkei alueesta tullutkaan Sonckin näkemyksen mukainen huvilakaupunginosa, syntyi siitä kaupunkirakenteeltaan elävä, katunäkymiltään
vaihteleva ja istutuksineen vehreä. Eiraa kritisoitiin alkuun tilarakenteeltaan liian väljäksi

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
2. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 12-41
3. Howard. 1989. To-Morrow a Peaceful Path to Real Reform
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ja epäyhtenäiseksi, mutta koetaan nykyään varsin miellyttävänä ja arvostettuna kaupunginosana. 1

Kuva 4. Kulosaaren asemakaava, Lars Sonck 1909

Puutarhakaupunki-ihanteiden innoittamat arkkitehdit Lars Sonck, Bertel Jung ja Armas
Lindgren ostivat maata kaupungin ulkopuolelta ja perustivat vuonna 1907 Ab Brändö
Villastadin, joka tunnetaan nykyisin Kulosaarena (kuva 4). Lars Sonckin asemakaavasuunnitelma alueesta valmistui vuonna 1909. Se oli ajan hengen mukainen maastonmuotoja myötäilevine kiemurtelevine katuineen. Julkiset rakennukset sijoitettiin saaren
korkeimmille kohdille ja varakkaiden huvilat sijaitsivat lähellä meren rantaa. Myös rivitaloille oli varattu tontteja ja ensimmäiset rivitalot rakennettiin suomeen 1916-1917. Alueella sijaitseva ensimmäinen rivitalokokonaisuus oli Armas Lindgrenin suunnittelema
Ribbingshof. Sadan vuoden rajapyykin saavuttanut Ribbingshof on säilynyt ulkoasultaan
lähes alkuperäisenä ja on asemakaavassa suojeltu pihoineen (kuva 5). Ribbingshof on
viihtyisä ja vehreä rinteeseen sijoittuva asuinalue, jossa kytkettyjen pientalojen väliin
jäävä puistoalue on taidokkaasti suunniteltu osa kaupunkilinjaa kohti merta. 2, 3

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
2. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 12-41
3. Seppälä. 2017. Kulosaaren Ribbingshof
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Kuva 5. Armas Lindgrenin suunnittelema Ribbingshof 1916-1917, ennen ja nykyään

Munkkiniemi-Haaga on yksi ammattitaitoisimmin laadituista kaavasuunnitelmista maassamme. Kaavoittajaksi kutsuttiin Eliel Saarinen, kaavaa asvustivat muun muassa Bertel
Jungi, Otto-I. Meurman ja Gustaf Strengel ja kaava valmistui vuonna 1915. Suunnitteluraportit olivat hyvin perusteellisesti laadittuja ja yksityiskohtaisia. Raporttien lisäksi suunniteltiin eri tehokkuuksilla rakennettavia asuintalokortteleita asuntojen pohjapiirustuksia
ja pihajärjestelyjä. Saarinen kehitteli myös monia muunnelmia rivitaloista, jotka tekivät
Suomeen vasta tuloaan. Alueelle oli tarkoitus mahduttaa 170 000 asukasta ja alueelle
tulisi asuntojen lisäksi myös palveluja ja työpaikkoja. Lisäksi suunnitelmassa varattiin
viheralueille 37 prosenttia alueen pinta-alasta, joka oli hyvin poikkeavaa sen aikaisessa
ympäristösuunnittelussa. Tilaa rajaavat puutarhat ja puistomaiset istutukset olivat kaupunkikuvan tärkeä osa. 1, 2

Munkkiniemi-Haaga suunnitelma, joka on sadan vuoden takainen, on nyky-yhteiskunnan
näkemyksessäkin edistyksellinen, kaupunkirakennetta eheyttävä ja ihmisten hyvinvointia lisäävä. Elävästä ja harmonisesta kaupunkikuvasta Saarinen ajatteli näin:
”Rakennusten pääjulkisivujen ei tarvitse olla ankaran yhdenmukaisia. Pääasia on,
että ne muodostavat väreiltään ja materiaaleiltaan harmonisia kokonaisuuksia. Pihasivut voidaan korostaa päädyin ja tornein, mutta kadun puolella tulisi noudattaa
pidättäytyväisyyttä rauhallisen kokonaisvaikutelman saavuttamiseksi. Kauneutta
tulee tavoitella hyvien suhteiden ja sointuvien värien avulla, jotka eivät maksa sen
enempää kuin huonot ja rumatkaan.” -Eliel Saarinen- (1)

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
2. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 12-41
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Munkkiniemi-Haaga suunnitelman valmistuttua Saariselta ja Jungilta tilattiin Suur-Helsingin yleiskaava, joka kulki nimellä Pro-Helsingfors. Suunnitelma ennakoi puutarhakaupunki- ja hajakeskitysperiaatteen mukaisesti syntyvää Helsinkiä. Kaava ei kuitenkaan
toteutunut sellaisenaan ensimmäistä maailmansotaa, Venäjän vallankumousta ja sisällissotaa seuranneen lamakauden takia. Kaavasta seurasi kuitenkin myöhemmin laajat
yhtenäiset viheralueet ja itsenäisistä asuinlähiöistä koostuva Helsinki (kuva 6). 1

Kuva 6. Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman miljöötavoite, Eliel Saarinen 1915 (vasemmalla) ja
Suur-Helsinki Kaavio, Eliel Saarinen ja Bertel Jung 1918 (oikealla)

Köyhempää kansaa vaivannutta puutteellista asuntotuotantoa ja epäterveellisiä asuinoloja pyrittiin parantamaan yhteiskunnan tuella. Ongelmanratkaisuun järjestettiin arkkitehtuurikilpailuja vastaamaan sosiaalisia tavoitteita. Ratkaisuna nähtiin edelleenkin pulaajan niukkojen resurssien takia pientalot. Tästä edustavin esimerkki maassamme on
Helsingissä sijaitseva Puu-Käpylä, joka rakennettiin vuosina 1920-1925. Vuonna 1918
laadittu kaavasuunnitelma on Birger Brunilan ja Otto-I. Meurmanin kädenjälkeä. Se on
sekoitus ruutukaavaa ja maastonmuotoja myötäilevää puutarhakaupunkiaatetta. Asunnot pyrittiin sijoittamaan kortteleiden reunoille, ja kortteleiden keskelle jäi 50-100 m2 kasvimaat, joiden avulla asukkaat pystyivät monipuolistamaan ruokavarastoaan. Asuntojen
sijoituttua kadunvarteen syntyi selkeitä katulinjoja. Puu-Käpyläkin sai alkuun osakseen
kritiikkiä, mutta nähdään nykyään viehättävänä kaupunginosana ja säilyttämisen arvoisena ympäristönä.1, 2

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
2. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 12-41
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2.1

Metsäkaupunki

Otto-I. Meurmanista tuli vuonna 1940 perustetun asemakaavaopin professuurin ensimmäinen haltija. Meurman kokosi vuosisadalla vaikuttaneita kaavoitusideologioita Asemakaavaoppi nimiseksi oppikirjaksi ja sovitti opit Suomen oloihin. Eniten vaikutteita Meurman on saanut puutarhakaupunki- ja lähiöperiaatteista. Lähiöperiaate on eräänlainen
puutarhakaupungin sovellus, jossa kaupunki koostuu asumalähiösolusta tai -keskittymästä (kaavio 1), jotka metsät- tai viljelyalueet erottavat. Metsäkaupunkia ei koeta, puutarhakaupunkiaatteesta poiketen, niinkään maaseutua ja kaupunkia yhdistävänä eikä rakennusten pihaan tai katulinjoihin kuuluvana arkkitehtonisena elementtinä. Lähiöperiaatteellisessa kaupungissa luonto nähdään enemmän erillisenä virkistysympäristönä, joka
hyvin suunniteltuna yhdistyy asuinympäristöön. 1

Kaavio 1. Soluperiaatteellinen asumakunnan kaavio ja asumalähiön kaavio

Lähiöperiaatteen mukaisia uusia asuinalueita alettiin rakentaa Suomessa usein kallioiseen metsämaastoon ja myöhemmin tätä uutta rakentamisentapaa alettiinkin kutsua
metsäkaupungiksi. Rakennukset ja kadut sijoitettiin väljästi maastoon luonnon muotoja

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
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seuraillen. Puutarhakaupungista tutun rajatun ja vehreän katutilan korvasivat metsiköt,
polut ja niityt. Metsäkaupunki ei ollut niinkään keskustaa varten, vaan Pro-Helsinki suunnitelman mukaisesti levittäytyvä ja hajakeskitysperiaatetta tukeva rakentamisen muoto.
1

Vuoden 1953 asuntoreformikilpailu, joka tunnistaa ajankohtaisia asumisen haasteta ja
etsii niihin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, pohjusti osaltaan metsäkaupungin läpimurtoa asuinaluesuunnittelussa. Kilpailussa lunastettu Viljo Revellin ja Eero
Eerikäisen laatima suunnitelma Sininen nauha pitkine vapaasti luonnonmuotoja tukevine
käärmemäisesti kiemurtelevine lamellitalomassoineen on toiminut myöhemmin useiden
suunnitelmien henkisenä esikuvana. 1

Kaavio 2. Tapiolan itäinen lähiö Espoossa, Otto-I. Meurmanin ensimmäisen rakennusvaiheen
suunnitelma 1951 (vasemmalla) ja toteutunut kaupunkirakenne (oikealla)

Espoossa sijaitseva Tapiola (kaavio 2) on mahdollisesti suomalaisen metsäkaupungin
edustavin esimerkki, joka myös sijoittui alueena Eliel Saarisen vuoden 1918 Suur-Helsinki suunnitelmaan. Tapiolan syntyyn ja kehitykseen vaikutti suuresti Asuntosäätiön toimitusjohtaja varatuomari Heikki von Hertzen, joka oli huolissaan tiiviin kerrostaloraken-

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
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tamisen epäkohdista. Tilalle hän tarjosi väljää ja luonnonläheistä asumista kaukana kaupungin kiireestä ja väkipaljoudesta. Rakennukset ovat pääsääntöisesti kerrostaloja, eikä
asukkailla ole juurikaan omia puutarhoja. Maineikkaat arkkitehdit ottivat tehtäväkseen
suunnitella Tapiolaan taloja, ja heitä rohkaistiin myös uusien talotyyppien kehittelyyn.
Rakennuksia Tapiolaan on suunnitellut muun muassa Aulis Blomstedt, Aarne Ervi, Kaija
ja Heikki Siren, Markus Tavio ja Viljo Revell. Aluetta on ollut suunnittelemassa myös
useita puutarha-arkkitehtejä, kuten esimerkiksi Nils Orrento ja Jussi Jännes. Keskeinen
piirre metsäkaupunkisuunnittelussa on ympäröivän luonnon ja maastonmuotojen sisäistäminen, arvostaminen ja ottaminen huomioon osaksi suunnittelua. Erityisen komeita
ovat metsäsaarekkeisiin tukeutuvien asuntosikermien väliset laajat vapaa-ajanviettoalueet. 1, 2

Tapiola on edelleen arvostettu asuinalue niin viihtyisän ympäristön, kuin laadukkaiden
rakennustensakin vuoksi. Luonnonarvoiltaan upea alue osattiin hyödyntää taitavasti
suunnittelussa. Arvokkaita maisemia ja luontokohteita säilytettiin luonnonmukaisina,
puistoja ja puutarhoja suunniteltiin osaksi ihmisten arkea. Suunnittelussa otettiin huomioon luonnonmukainen ympäristö, vuodenaikojen monimuotoisuus ympäristössä ja puistojen yhdistyminen saumattomasti rakennettuihin piha- ja puutarha-alueisiin. 1, 2

Metsäkaupunki-ideologia sijoittuu aikakaudelle, jossa teollistuminen johti lopulta 1960luvulla rajuun maaltapakoon asuntopulan iskiessä uudella voimalla erityisesti Helsinkiin.
Asuntorakentamisen mittakaava muuttui nopeasti ja asuntopulaan kaavoitettiin uusia
suuria lähiöitä, joita tuettiin niiden edellyttämillä liikenneverkostoilla. Rakentamiseen tarvittiin nopeaa massatuotantoa, ja rakennusliikkeet kehittivätkin betonielementtien tehokkaan tuotannon, jota hyödynnettiin metsäkaupunkien rakentumisessa.

1. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 18-22
2. Arkkitehtuurimuseo. Puutarhasuunnittelu. www.mfa.fi. (21.10.2018)
3. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 212-217

1, 3
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2.2

Helsinki tiivistyvänä vihreänä kaupunkina

Kaupungistuminen aiheuttaa ympäristölle muutoksia. Vuonna 2035 on oletettua että
suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa. Ihmisiä tulee olemaan niin paljon, että sen ympäristö ja ravinnontuottokyky ovat vaarassa. Alueen ekosysteemipalvelut, joita tarvitsemme, eivät pysty vastaamaan kaupunkiympäristön vaatimuksia. Esimerkkinä tiiviisti
rakennettussa Manhattanissa, New Yorkin yksi hallintoalueista, jossa asuu lähes 1,7 miljoonaa ihmistä, tarvitaan 150 kertaa Manhattanin kokoinen alue ruokkimaan nämä ihmiset. Ebenezer Howard loi vuonna 1902 kaavion kehittämänsä puutarhakaupunki-ideologian tueksi kaupungin mahdollisuudesta tuottaa kaupungin ylläpitoon vaadittavat resurssit itse. Vuonna 2009 kuitenkin huomattiin että Howardin laskelmat eivät olleet riittäviä,
ja kaupunki tarvitsee jopa 400 prosenttia isomman alan kaupungin itseriittoisuudelle
(kaavio 3).

Kaavio 3. Puutarhakaupungin vaatima tilantarve ekosysteemipalveluilta

Kaupungistumisen hyviä puolia ovat muun muassa lyhyemmät etäisyydet esimerkiksi
työn ja kodin välillä, sekä tuotannon kuljetusmatkojen lyhentyminen pienemmän alueen
sisällä, joka vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä. Kun lähiravinnon tuotantoa ei voida paikallisesti enää tuottaa kaupungin koon kasvaessa, on se tuotava kauempaa, joka lisää liikkumisen tarvetta. Keskitetty asuminen ja työskentely taas ovat energiatehokkaampi vaihtoehto kuin haja-asuminen.

1. Maas, Winy.. 2010. Green Dream. s. 196-205 Nai Publisher. Belgia
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Kaupungit tekevät jatkuvasti työtä kaavoituksessa, ja luontoa pyritäänkin säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan. Kuitenkin kaupunkien tiivistyminen luo paljon paineita luonnon karsimiselle ja tilaa asumiselle tarvitaan koko ajan lisää. Helsingissä muun muassa
keskuspuiston säilyttämisestä tai rakentamisesta käydään paljon keskustelua. Paikka
puiston kupeessa, kauniilla vehreällä alueella, josta avautuisi rauhoittava puistonäkymä
ja läheltä löytyisivät myös hyvät lenkkeilymaastot, olisi ihanteellinen paikka monelle rakennukselle ja sen käyttäjille. Kun haaveillaan rakennuksesta puistossa tai muusta viheralueesta, saatetaan ajatella; ”Sehän on vielä iso alue, josta voisi hyödyntää pienen
alueen, eihän se nyt vielä pahaa tekisi.”. Päätöksiä kaupunkiluonnon rakentamisesta ei
tule tehdä kevyin perustein, tulee ottaa huomioon mitä kyseinen päätös aiheuttaa muun
muassa alueen monimuotoisuudelle ja ympäristön hyvinvoinnille. Pieni pala metsää ei
ole metsä ja menetettyä luonnon monimuotoisuutta on hyvin hankala palauttaa, jopa
mahdotonta.

2.2.1

Kasvavan ja tiivistyvän Helsingin historiaa

Teollistuminen, ja sen myötä syntynyt nopea väestönkasvu sekä kaupunkirakenteellinen
tiivistyminen, alkoi näkyä Helsingissä 1860-luvulta lähtien. Helsingin kehitykselle suurkaupungiksi edellytykset loi kehittynyt rautatieverkosto ja sisämaahan yhdistyvä maantieverkosto. Helsingin väkiluku kaksinkertaistui noin kahdenkymmenen vuoden välein
aina toiseen maailmansotaan asti, jolloin asukkaita oli Helsingissä jo 300 000. Toisen
maailmansodan jälkeen Helsinki alkoi jälleen kasvaa, mutta kasvun pysäyttivät hetkeksi
1970-luvun öljykriisi ja 1990-luvun alkuvuosien talouslama, näiden jälkeen muuttoliike
Helsinkiin vilkastui jälleen. Väestönmäärän kasvu aiheutti suurta painetta rakentaa paljon niin asuntokerrosalaa kuin työpaikkarakennuksiakin. 1

Kasvavan Helsingin kaupunkisuunnittelussa ja kehittämisessä keskityttiin liikennejärjestelyihin, kunnallistekniikkaan ja painotettiin keskeisten alueiden sijoitteluun ja teollisuuden tilavaatimuksiin. Asuminen ja tuotanto eriytyivät toisistaan. Kantakaupungin korttelirakenteeseen kuuluivat erilaiset pikkuliikkeet asuntojen kivijaloissa aina 1960-luvulle
asti. Erikoismyymälöiden asiakaskunta saattoi olla laajemmaltakin alueelta, mutta usein
1. Schulman - Pulma - Aalto. 2000. Helsingin historia vuodesta 1945, Osa 2. s. 96-141
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asukkaat ja yrittäjät olivat tuttuja ja myymälät olivat myös tärkeitä sosiaalisten verkostojen luojia, joissa vaihdettiin kuulumiset ja arvioitiin maailman menoa. 1960-luvulla erottelun periaate oli huipussaan ja palvelut keskitettiin ostoskeskuksiin (kuva 7), eikä asuintaloihin edes haluttu sisällyttää liike- ja toimitiloja. Alueellisesti ja sosiaalisesti hajoavaa
kaupunkia pyrittiin pitämään koossa taloudellisen kasvun voimin, liikenteen pääväyliä,
palveluita ja seudullisia virkistysalueita ja palveluja tukien. 1, 2

Kuva 7. Eriytyvän kaupungin muutokset näkyvät muun muassa kapankäyntitavoissa
1. Schulman - Pulma - Aalto. 2000. Helsingin historia vuodesta 1945, Osa 2. s. 96-141
2. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 33-37
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Hajakeskitysperiaatteella rakentuva Helsingin kaupunki laajeni amebamaisesti ytimestä
reunoille päin. Rakentamisen aalto saavutti liitosalueet jo 1950-luvulla. 1960-luvun puolivälistä lähtien Helsingin naapurikunnat Espoo ja Vantaa kasvoivat erittäin nopeasti, joka
työnsi kasvun ulkokehää yhä kauemmaksi kehysalueen kuntiin. Jo 1980-luvulla Helsingin kaavoittamattomat raakamaavarannot alkoivat ehtyä esikaupunkialueiltakin. Yhä
kasvavassa kaupungissa, jossa ei ole enää tilaa levittäytyä laajemmalle, on keskityttävä
alueiden ja rakennusten uudelleenkäyttömahdollisuuksiin. 1

Helsingillä ei ole keskiaikaista ydintä, kuten useimmilla muilla Euroopan suurkaupungeilla. Helsingille on tyypillistä sijainti meren varrella, rakentaminen on väljää ja avointa.
Väestörakenne on säilynyt suhteellisen yhtenäisenä ja monimuotoista luontoa on säilytetty kaupungissa. Palvelujen keskittymä sijaitsee merellisellä keskusta-alueella, asunnot ja työpaikat ovat levittyneet pääsääntöisesti omille alueilleen kohti sisämaata. Helsingissä on ollut jatkuva asuntopula koko sodanjälkeisen ajan. Helsinki oli vuosituhannen
vaihteessa Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja. Ihmiset muuttivat työn ja
toimeentulon perässä, eikä asuntoja riittänyt kaikille. Palvelut eivät pysyneet kasvavan
väkimäärän tahdissa ja elinkustannukset jatkoivat kohoamistaan. Asunnot ovat vaatimattomammalla tasolla Länsi-Eurooppaan ja muuhun Suomeen verrattuna. Asumisväljyydessä lähikaupungit kuten Kööpenhamina ja Tukholma ovat paljon Helsinkiä edellä. Helsingin asunnot ovat myös kalliita asuntoneliöihin nähden. Sodanjälkeinen uudisasuntotuotanto on pääkaupunkiseudulla hyvin kerrostalovoittoista, eikä syynä voi olla ainakaan
Espoossa ja Vantaalla vapaana olevan maan niukkuus eikä asumismieltymykset. 1

1. Schulman - Pulma - Aalto. 2000. Helsingin historia vuodesta 1945, Osa 2. s. 96-141
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2.2.2

Helsingin alueellinen viherstrategia

Nykyään Helsingin päätöksenteossa korostetaan asuntojen ja työpaikkojen tasapainoisempaa suhdetta. Vuonna 2013 valmistuneessa Helsingin uudessa yleiskaavassa, jossa
visioidaan vuoteen 2050 (kaavio 4), painotetaan kantakaupungin laajenemista ja tiivistymistä, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja uudet kaupunkibulevardit. Työpaikkojen on arvioitu kasvavan noin kolmanneksella nykyisestä. 1, 2

Kaavio 4. Visio Helsingistä vuonna 2050

Tulevaisuuden Helsingin virkistysverkosto koostuu helposti saavutettavista viheralueiden verkostoista eli ”vihersormista” ja merellisestä virkistysvyöhykkeestä (kuva 8). Vihervyöhykkeitä tukevat liikunta- ja kaupunginosapuistot sekä seudulliset ja poikittaiset virkistysyhteydet. Viihtyisän ja kauniin ympäristön on tarkoitus tarjota ympäristö monimuotoiselle kaupunkielämälle ja sekä fyysisen että henkisen terveyden ylläpidolle. Ihmisten
hyvinvoinnin lisäksi meri ja luonto nähdään vetovoimatekijänä, jolla Helsingillä on mahdollisuus erottua muista Euroopan pääkaupungeista. 1, 2

1. Kaupunkisuunnitteluvirasto. 2013. Helsingin yleiskaava, visio 2050.
2. Kaupunkisuunnitteluvirasto. 2013. Helsingin yleiskaava, visio 2050. www.yleiskaava.fi
(20.10.2018)

22

Helsingin uudessa yleiskaavassa painotetaan vihreää kaupunkia, josta löytyy houkuttelevia pyöräily- ja jalankulkureittejä. Helsingin vihreän merkityksestä ja tulevaisuudennäkymistä kerrotaan näin:
Helsinki on vuonna 2050 vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia ovat kaupunkimetsät
ja kulttuuriympäristöt. Virkistysalueet ja -palvelut ovat helposti saavutettavissa, ja
laajojakin yhtenäisiä viheralueita on pystytty säilyttämään. Helsingin vihersormet
jatkuvat pääkaupunkiseudun laajoille virkistysalueille. Merellisyyden merkitys Helsingille on kasvanut: parantunut vesiliikenne on mahdollistanut merellisten virkistys- ja matkailupalveluiden kehittämisen. -Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto(2)

Helsinkiin tarvitaan edelleen lisää asuntoja ja kaupunki tiivistyy. On kuitenkin tärkeää
ylläpitää kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Tavoite, jossa pidetään yllä ja vahvistetaan luonnon asemaa kaupungissa, on haastava tiivistyvän kaupungin näkökulmasta, jossa tulisi lisätä niin työpaikkoja, palveluita kuin asuntojakin.

1, 2

1. Kaupunkisuunnitteluvirasto. 2013. Helsingin yleiskaava, visio 2050.

2. Kaupunkisuunnitteluvirasto. 2013. Helsingin yleiskaava, visio 2050. www.yleiskaava.fi
(20.10.2018)
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Kuva 8. Helsingin uusi yleiskaalva, visio 2050
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2.2.3

Vihreistä vihrein -hanke Helsingissä

Kokonaisvaltaiselle vihreään verhoutuvalle rakennukselle löytyy vain yksi esimerkki Suomesta, vuonna 2017 valmistunut Vihreistä Vihrein -asuinkerrostalo Helsingin Jätkäsaaressa. Vihreistä vihrein -hanke sai alkunsa noin kahdeksan vuotta sitten seminaarissa,
jossa Taina Suonio oli luennoimassa hulevesistä ja viherkatoista. ”Hankkeen isä” TA rakennuttajan edustaja Markku Hainari ja ”hankkeen äiti” viherbiologi ja maisemasuunnittelija Taina Suonio tapasivat, josta tämä uusi ja kokeellinen hanke sai alkunsa. Projektin
lähtökohtana ja tavoitteena oli tehdä Helsingistä vihreä. Suunnitelmissa oli rakentaa niin
vihreä kortteli kuin mahdollista pihoineen, viherseinineen ja -kattoineen (kuva 9). 1, 2, 3

Kuva 9. Havainnekuva Vihreistä vihrein asuinkorttelista jätkäsaaressa

1. Vihreistä vihrein-esite, TA.fi, 2018
2. Pia Kuusiniemi. Betonipäivä-esitys. 2.11.2017
3. Taina Suonio. Kaupunkielämää 2018 Asuntomessut, Jätkäsaari. Esittelykierros ja keskustelu: Vihreistä vihrein -hanke. 6.9.2018
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Vihreistä vihrein -hanke on onnistunut; asunnoille on ollut paljon kysyntää ja TA-yhtiön
Vihreistä vihrein -hankkeen edustaja käydyssä keskustelussamme viittasi siihen että tällaisille hankkeille olisi myös jatkossa kysyntää. Viheralueet ovat olleet kovassa käytössä,
yleisiin viheralueisiin ei saa koskea käynnissä olevien tutkimusten vuoksi, mutta ihmiset
ovat viihtyneet niissä töitä tehden ja rentoutuen tai saunan jälkeen vilvoitellen. Keittiöpuutarha-osiossa kuka tahansa asukkaista voi osallistua yhdessä laadittujen pelisääntöjen puitteissa. Noin 20 henkilöä hoitaa tällä hetkellä keittiöpuutarhaa aktiivisesti yhdessä
ja he ovat pitäneet myös sadonkorjuujuhlan puutarhassa. Katolla sijaitsevassa puutarhassa kasvavat yrtit, marjat, kukat ja jopa pienet puutkin, suuressa kasvihuoneessa kasvaa kurkkuja, tomaatteja ja paljon muuta. Yhdessä toimiminen on luonut asukkaille yhteisöllisyyttä ja antanut mahdollisuuden sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen puuhastelun ohessa että mahdollisuuden tutustua naapureihinsa. 1, 2 , 3, 4

Hankkeesta tekee yksilöllisen myös poikkitieteellinen tutkimustyö, jossa tutkitaan muun
muassa kasvien menestymistä haastavissa olosuhteissa, hulevesien käyttäytymistä,
kasvillisuuden vaikutusta julkisivujen suojauksessa ja kuinka asukkaat ottavat vihertilat
käyttöönsä. Hanke on osana kehittyvä kerrostalo-ohjelmaa ja saanut Rakentamisen
Ruusu 2017 -palkinnon innovatiivisesta ja rohkeasta toteutuksesta, jossa yhdistyvät viihtyisyys ja kohtuuhintainen asuminen. 1, 2, 3, 5

1. Vihreistä vihrein-esite. TA.fi. 2018
2. Pia Kuusiniemi. Betonipäivä-esitys. 2.11.2017
3. Taina Suonio. Kaupunkielämää 2018 Asuntomessut, Jätkäsaari. Esittelykierros ja keskustelu: Vihreistä vihrein -hanke. 6.9.2018
4. TA-yhtiön edustaja, Kaupunkielämää 2018 Asuntomessut, Jätkäsaari. Esittelykierros ja
keskustelu: Vihreistä vihrein -hanke. 6.9.2018
5. Helsingin kaupunki. Rakentamisen ruusu 2017. www.hel.fi (16.10.2018)
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2.3

Kasvillisuuden hyödyt kaupunkirakenteessa

Lisääntyvä ihmismäärä ja kaupunkien tiivistyminen muuttavat alueen ympäristörakennetta. Rakennettu pinta-ala kasvaa ja luonto väistyy. Kulkuväylät katetaan helppohoitoisuuden ja käytettävyyden vuoksi. Normaalisti maaperään imeytyvä sadevesi ei päädykään enää luontaisesti maaperän kautta puhtaan veden lähteeksi pohjaveteen, jolla taas
on vaikutusta pohjavesistöön. Lisääntyneet ihmiset aiheuttavat liikennettä, joka vielä korostuu Helsingissä, jossa työ, asuminen ja palvelut ovat ajan saatossa eriytyneet toisistaan. Liikenne aiheuttaa melua ja ilmansaasteita, joilla on todettu olevan yhteyttä moninaisiin terveyshaittoihin myös Suomessa. Eläminen aiheuttaa lämpötilannousua ympäristössä. Viherrakentamisella voidaan pyrkiä vähentämään näitä asioita, kasvillisuudella
on todettu olevan lieventäviä vaikutuksia näihin ympäristöhaittoihin. 1

Kuva 10. Luonnon monimuotoisuuteen perustuvat ekosysteemipalvelut
1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
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Vihreän lisääminen ei ole oikotie onneen, eikä pieni määrä vihreää riitä korjaamaan kaikkia ympäristöömme aiheuttamia ongelmia, mutta vihreän lisäämisellä voidaan lieventää
näitä ilmiöitä. Luonnon hyvinvoinnista ja monimuotoisuudesta huolehtimalla, autamme
samalla myös itseämme (kuva 10). Asiaa on tutkittu Suomessa ja maailmalla, mutta tutkimuksia on vielä varsin vähän ja ne ovat osittain ristiriitaisia.

1

Kuva 11. Ermi van Oersin innovaatio lampusta, jossa energia syntyy elävästä kasvista

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
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Tiede ja tekniikka kehittyvät maailmassamme exponentiaalisesti. Lisääntyneet ihmiset,
tiedonmäärä ja saavutus kehittävät meitä koko ajan eteenpäin. Maapallolla on noin viisi
miljardia ihmistä, jotka voivat kommunikoida toistensa kanssa viemällä tiedon eteenpäin
muutamissa sekunneissa maapallon toiselta puolelta toiselle. Tekniikkaa kehitetään
myös luonnonvoimista. Energiantuotannossa esimerkiksi uusiutuvat aurinko- ja tuulivoima ovat olleet käytössä jo pitkään. Uusia innovaatioita kehitetään koko ajan. On keksitty jopa kasvien yhteyttämisellä tuotettua sähköä, jota on testailtu eri puolilla maailmaa.
Kasvien yhteyttämisellä eli fotosynteesillä tuotetun sähkön teho on vielä heikko, ja esimerkiksi keinotekoisesti tuotetulla fotosynteesillä päästään parempiin tuloksiin. Hollantilainen suunnittelija Ermi van Oers esitteli lampun joka käyttää elävää kasvia tuottamaan
oman energiansa Hollannissa järjestettävässä ”Dutch Design Week” –tapahtumassa
vuonna 2017. Kasvin fotosynteesissä muodostuva energia ohjataan valoksi (kuva 11).
Voisiko jopa olla mahdollista tulevaisuudessa suunnitella piha- tai parveke, joka tuottaa
itse oman sähkönsä ja valonsa kasvien avulla? Emme näe tulevaisuuteen, mutta kaikki
tiet ovat vielä avoinna ympäristön kohentamiselle ja tieteen kehittymisen avaamille mahdollisuuksille. 1, 2, 3

2.3.1

Sadevesien imeytys

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetulla alueella muodostuvaa maan pinnalla tapahtuvaa
sade- ja sulamisvesien valumaa. Hulevesiongelma tarkoittaa tilannetta, jossa vesi ei
poistu normaalisti maaperään vaan vesi jää seisomaan ja maaperä alkaa vettyä. Syitä
hulevesiongelmien syntyyn ovat muun muassa: 4


Sateet ja rankkasateet



Maanpinnan päällystäminen pintarakenteilla ja rakennuksilla



Avo-ojien tukkiminen tai tukkeutuminen



Puutteelliset sadevesijärjestelmät



Puuston ja kasvillisuuden vähentyminen

1. Diamandis. Nordic Business Forum 2016 -esitys. (6.10.2016)
2. Tiede. Tekolehti muuttaa valon ja veden sähköksi. www.tiede.fi (22.3.2018)
3. Good design for a bad world. Living Light is an off-grid lamp powered by photosyntesis.
www.dezeen.com (22.3.2018)
4. Vantaan kaupunki. Hulevedet. www.vantaa.fi (22.10.2018)
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Helsingin Yliopiston vuosien 2014-2017 tekemän Eko-hyötyhankkeen mittausten avulla
on pyritty selvittämään muun muassa viheralueiden vaikutusta hulevesien määrään ja
laatuun automatisoitujen mittausasemien avulla. Mittausasemat Helsingissä sijaitsivat
tiiviillä kerrostaloalueella Itä-Pasilassa, väljähköllä kerrostalo- ja rivitaloalueella Pihlajamäessä ja väljällä pientaloalueella Veräjämäessä. Tuloksena nähtiin, että viheralueilla ja
muilla vettä läpäisevillä alueilla oli kiistämätön rooli hulevesiin liittyvien ongelmien vähentämisessä. Viheralueet läpäisevine maaperineen ovat merkittäviä ”puhdistuslaitoksia”
kun sateen volyymi on pieni tai kohtalainen (suurin osa vuosittaisesta sadannasta). Viheralueiden läpäisykyvyllä ei välttämättä ehkäistä varsinaisia tulvia, joita rankkasateet
saattavat aiheuttaa. Viheralueet kuitenkin vähentävät hulevesien määrää vuositasolla ja
tiiviiseen kaupunkirakenteeseen tähtäävässä suunnittelussa tulisikin huomioida entistä
paremmin viheralueiden laatu, määrä ja niiden sijoittelu valuma-alueilla. 1

Hulevesiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota rakennettujen ympäristöjen suunnittelussa. Maanpinnan suunnittelulla ja pintavesien ohjauksella on suuri merkitys hulevesien kulkeutumisella rakennettuihin sadevesijärjestelmiin tai päätymiseen suoraan luonnon huolehtimaan kiertokulkuun. Sadevesien päätyminen luontoon on pohjavesien ja
luonnon toiminnan kannalta parempi ratkaisu. Suunnittelussa on useita sadevesien
imeytysratkaisuja, joista löytyy sekä teknisiä että luonnonmateriaalein toteutettavia vaihtoehtoja. Puistot ja kattamattomat piha-alueet ovat merkittävä osa hulevesien luonnonmukaisesta kierrättämisestä kaupungeissa. Vesi pääsee imeytymään puistojen maaperään, kasvit imevät vettä ja kierrättävät kosteutta takaisin ilmaan. Viherkattojen suosioon
yksi syy on sen kyvyssä pidättää hulevesiä, joka auttaa hulevesien hallinnassa.

1. Yli-Pelkonen ym. Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi. Helsingin yliopisto. www.helsinki.fi (12.10.2018)
2. Vantaan kaupunki. Hulevedet. www.vantaa.fi (22.10.2018)
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2.3.2

Viilentävä vaikutus

Turun Sanomissa tuli vastaan artikkeli monipuolisen luonnon viilentävästä vaikutuksesta
kaupunkisaarekkeissa. Lämpö kesähelteillä voi olla kohtalokasta etenkin vanhuksille ja
sairaille. Arvion mukaan tänä vuonna helteet ovat vaatineet yli 4 000 henkeä Suomessa.
Tyypillinen hellekuolemamäärä on 200 - 1 000 ihmistä. Tiivistyvässä kaupungissa lämpöongelma on aina vain ajankohtaisempi. Niissä tuotetaan ja kulutetaan 80 prosenttia
Suomen energiasta. 1

Kaupungeissa on paljon lämpöä varastoivoa rakennuksia, ja ihmistoiminta tuottaa lämpöä, joka myös sitoutuu niihin. Lämmitys, ilmastointi ja liikenne lämmittävät kaupunkeja,
mutta sitäkin isommalla teholla suurin osa lämmöstä syntyy auringonsäteilystä. Määrä
on sama kaupungeissa ja maaseudulla, riippuen toki paikan sijainnista. Silti tiuhemmin
asuttujen alueiden lämpötilan on todettu olevan 4 – 7 celsiusastetta korkeampi kuin maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Kaupunkien ja maaseudun välinen lämpötilaero johtuu
siitä, mitä lämmölle näissä keskenään erilaisissa ympäristöissä tapahtuu. 1,2

Maaseudun kasvillisuus heijastaa neljänneksen näkyvästä ja sitä lyhyemmästä säteilystä takaisin. Kasvit tarvitsevat auringonvaloa energianaan yhteyttämiseen, veden ja
ravinteiden kuljettamiseen sekä haihduttamiseen. Prosessin aikana kasvit jäähdyttävät
itseään ja ympäristöään. Kaupungeissa tiet ja usein myös rakennuksetkin ovat usein
tummia, joka sitoo lämpöä. Korkeat rakennukset heijastavat valoa alaspäin, jolloin lämpö
jälleen sitoutuu rakennuksiin ja katuun. Auringon energiasta heijastuu takaisin vain noin
10 prosenttia kaupunkiympäristöissä. Jäähtyminen tapahtuu hitaasti, jota kaupunkisaasteet vielä hidastavat entisestään. Välimerenmaissa, joissa on tavanomaisesti lämmintä,
suositaan vaaleita pintoja, kasvillisuutta ja suihkulähteitä. Vaaleat pinnat eivät sido yhtä
paljon lämpöä ja kasvillisuudella luodaan varjostusta. On myös havahduttu siihen että
julkisilla puistoilla voidaan saada isojakin kustannussäästöjä kaupungin viilentämis- ja
saasteensitomiskykynsä ansiosta. 1

1. Vallenius. Turun sanomat 12.10.2018 –artikkeli. Monipuolinen luonto viilentää kaupunkien lämpösaarekkeita. (12.10.2018)
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
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Kasvillisuus varjostaa ympäristöään, kasvillisuuden tätä ominaisuutta voidaan käyttää
hyödyksi arkkitehtuurissa, ja esimerkiksi lehtiköynnöksillä voidaan kesän kuumempaan
aikaan luoda varjostavia seinämiä, ja talven viileinä aikoina kasvit ovat levossa, tiputtavat
lehtensä, ja päästävät valon pimeämmän ajan vallitessa sisälle. Kasvillisuutta lisäämällä
voidaan kaupunkitiloja jäähdyttää niiden yhteyttämisessä tapahtuvan haihtumisen ja auringonvaloa heijastavien ominaisuuksien avulla. Tietokonemallien mukaan parhaiten
tämä toteutuu puuston sijoittamisella rakennusten etelä- ja länsipuolelle, pohjoispuolella
puusto suojelee asuntoja kylmiltä talvivirtauksilta, ja voivat alentaa lämmityskustannuksissa. Myös rakennusten katoilla puustolla ja muulla kasvustolla on jäähdyttävä vaikutus.
1, 2

2.3.3

Kaupunkimelua lieventävä vaikutus

Melu on häiritsevää tai epämiellyttävää ääntä, joka voi vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen tai hyvinvointiin. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat muun muassa melun taso,
ajankohta ja kesto. Jatkuvaa eli tasaista melua aiheuttavat esimerkiksi tieliikenne ja teollisuus. Vaihtelevaa eli jaksottaista tai hetkellistä melua syntyy esimerkiksi lentoliikenteestä, junaradoista ja satamista. Lyhytaikaista eli iskumaista melua syntyy esimerkiksi
ammunnasta tai työmaaräjäytyksistä. Äänenpaineen tasoa kuvataan desibelein (dB) ja
sen asteikko on logaritminen. 2, 3, 4


3 dB lisäys tasossa = melun kaksinkertaistumista



10 dB lisäys tasossa = melun 10 kertaistumista

2-3 desibeliä on juuri ja juuri havaittavissa ihmiskorvalla ja 10 dB muutos aistitaan melun
kaksinkertaistumisena. Taulukossa 1 on merkittynä ohjearvot eri käyttötarkoituksiin päivisin ja öisin. Ohjearvot soveltuvat parhaiten jatkuvaan, tasaiseen meluun. 3

1. Vallenius. Turun sanomat 12.10.2018 –artikkeli. Monipuolinen luonto viilentää kaupunkien lämpösaarekkeita. (12.10.2018)
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
3. Ely-keskus, Johdatus ympäristömeluun. www.ely-keskus.fi (12.10.2018)
4. Helsingin kaupunki. Melu. www.hel.fi (12.10.2018)
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Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot, Ely-keskus

Lähes 40% helsinkiläisistä asuu alueella, jossa päivän meluraja 55 dB ylittyy. Suurin
kaupunkimelun aiheuttaja on tie- ja katuliikenne. Kantakaupungissa myös raideliikenne
aiheuttaa melua monille. Lähes kauttaaltaan asutetun Helsingin maapinta-alasta noin
kolmannes on melualuetta. Helsingin kaupungin karttapalvelusta pystyy selvittämään
suuntaa antavasti Helsingin kaupungin eri alueiden liikennemelutasoja. Melun voi valita
karttapalvelusta erikseen teiden tai raideliikennevälineiden mukaan ja eritellä myös yöja päiväajan. Tarkemmat meluanalyysit tekee ammattilainen laskennallisesti tai mittaamalla. 1, 2, 3

Melu häiritsee ainakin keskusteluja, keskittymistä vaativia tehtäviä kuten työtä ja opiskelua sekä nukkumista. Lisäksi melu voi aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja, vaikuttaa kielelliseen viestintään ja lapsilla aiheuttaa myös kognitiivisia häiriöitä. Melu voi muuttua
myös stressiksi jos henkilöllä ei ole keinoja sen torjumiseksi. Ely-keskuksen taulukkoon
2 on listattu desibelien kynnystasoja, jota voidaan pitää riskirajana erilaisissa hyvinvoinnin ja terveyden ongelmissa. Terveydellisten haittojen lisäksi melu heikentää viihtyisyyttä
varsinkin asutus- ja virkistyskäyttöalueilla. 2, 4

1. Helsingin kaupunki. Melu. www.hel.fi (12.10.2018)
2. Ely-keskus, Johdatus ympäristömeluun. www.ely-keskus.fi (12.10.2018)
3. Helsingin karttapalvelu. kartta.hel.fi
4. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
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Taulukko 2. Ympäristömelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset, Ely-keskus

Keinoja meluhaittojen lieventämiseen on kaupunkisuunnittelun ratkaisut. Liikennemelua
voidaan vähentää liikennesuunnittelulla ja liikenteen rajoittamisella, teiden kunnossapidolla, laitteiden korvaamisella hiljaisemmilla, meluesteillä ja julkisivujen ääneneristysratkaisuilla. Toimiva, edullinen ja läheltä löytyvä julkinen liikenne kannustaa sen käyttöön,
mutta myös työpaikkojen, palveluiden ja asumisen läheisyys toisiinsa nähden vähentää
liikkumisen tarvetta. Helsingissä on viime vuosina keskitytty myös turvallisten ja viihtyisien kevyenliikenteenväylien lisäämiseen. 1, 2

1. Helsingin kaupunki. Melu. www.hel.fi (12.10.2018)
2. Ely-keskus, Johdatus ympäristömeluun. www.ely-keskus.fi (12.10.2018)
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Kaavio 5. Pehmeän maanpinnan ja kasvillisuuden vaikutuksia melutasoon, Ely-keskus

Kasvillisuudella teiden varsilla on esteettisen vehreyden lisäksi myös liikenteen meluhaittaa vähentävä vaikutus. Yhdellä puulla ei vielä ole kovin suurta lieventävää vaikutusta, äänenvaimennukseen tarvitaan riittävän tiheä ja leveä, minimissään 20-30 metriä
pitkä vyöhyke. Myös äänen taajuudella (Hz) on merkitystä, vaikutuksia 1 000 HZ ylöspäin. Vaikka melutaso ei välttämättä mitattuna laske kovin paljon, se voi muuttua vähemmän häiritseväksi (kaavio 5). 1, 2

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
2. Ely-keskus, Johdatus ympäristömeluun. www.ely-keskus.fi (12.10.2018)
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2.3.4

Saasteiden ja pienhiukkasten sitomiskyky

Ilmansaasteet ovat hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita. Ilmansaasteista suoraan ihmiselle haitallisimpia ovat pienhiukkaset, jotka aiheuttavat kehittyneissä maissa eniten
vakavia terveyshaittoja, enemmän kuin muut ympäristötekijät yhteensä. Suomessa suurimpia ilmansaasteiden päästölähteitä ovat tieliikenne, energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset, puun pienpoltto, työkoneet sekä satamien ja rannikoiden läheisyydessä laivat.
Altistumisella pienhiukkasille pitkäaikaisesti, esimerkiksi asumisen ympäristössä, on arvioitu Suomessa kuolevan vuosittain noin 1800 ihmistä. Muita ilmanlaatua heikentäviä
tekijöitä ovat etenkin lämpimällä ja aurinkoisella säällä esiintyvä kaasumainen otsoni,
kaukokulkeutumana Etelä-Suomeen saapuvat pienhiukkaset ja varsinkin keväisin esiintyvä suuri katupölyn määrä. Ilman laatuun vaikuttavat muun muassa päästömäärät,
päästökorkeudet, vuodenaika, sääolot ja ympäristön maastonmuodot.1

Kasveilla on kykyä sitoa ja imeä ilmansaasteita lehtipinta-alansa avulla. Kasvit myös
puhdistavat ilmaa yhteyttämällä sekä tasaavat lämpötilaa ja kosteutta, joka taas parantaa ilmanlaatua. Tutkimuksissa kasvillisuuden sitomasta saasteiden ja pienhiukkasten
kyvyssä on kuitenkin keskenään ristiriitaista tutkimustulosta.

Helsingin Yliopiston vuosien 2014-2017 tekemän Eko-hyötyhankkeen mittausten avulla
on pyritty selvittämään muun muassa kasvillisuuden kykyä vaikuttaa kaupunki-ilman laatuun ja kaupunkipuiden kykyä sitoa ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia ja voisiko kasvillisuuden lisääminen olla osaratkaisuna ilmansaasteongelmissa. Tutkimuksen perusteella typpioksidilukemat (NO2) olivat Helsingissä mitattuna jopa korkeammat puustoalueilla kuin avoimella alueella vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla, kun taas pitoisuudet
olivat hieman pienemmät vehreämmillä korttelisisäpihoilla ja katukanjoneissa. Baltimoressa USA:ssa tehtyjen mittausten perusteella typpioksidilukemat olivat myös tien laidalla pienemmät puustoisella alueella kuin avoimella. Muutoin hiukkasten ja ilmakehän
otsonin (O3) pitoisuudet olivat pienemmät alueilla joissa oli puustoa, kuin avoimilla alueilla. Hiukkasten ja katupölyn sidontaan näyttäisi puustolla olevan hieman isompi vaikutus ilmanlaatuun. Kuitenkin Helsingin Yliopiston tekemän tutkimuksen perusteella vaikutukset ja kasvillisuuden hyödyt ilmansaasteiden sitomisessa olivat pienempiä kuin on
oletettu. Enemmän merkitystä puustolla ja viheralueilla saattaa olla tutkimuksen mukaan

1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ilmansaasteet. thl.fi (12.10.2018)
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ilmavirtojen ohjauksessa ja kaupungin virkistyskäytössä, jolloin asukkaat myös pääsevät
virkistäytymään kauemmas saastelähteistä.

1

Tiedebasaari-blogin kirjoittaja on perehtynyt vuonna 2012 kirjoittamassaan julkaisussa
katuvarsien kasvillisuuden ilmansaasteiden sitomiskykyyn. Vuonna 2012 julkaistussa artikkelissa Environmental Science & Technology -tiedelehdessä on englantilais-saksalaisessa tutkimuksessa, Helsingissä tehtyyn tutkimukseen poiketen, saatu tuloksia joissa
kasvien vaikutuksesta katukanjonissa typpioksidipitoisuus (NO2) väheni jopa 40 prosenttia ja pienhiukkasten sitoutuminen peräti 60 prosenttia (kaavio 6). Tulos on aiemmin tehtyjä tutkimuksia huomattavasti merkittävämpi, aiemmissa tutkimuksissa kasvillisuudella
olisi kyky sitoa epäpuhtauksia korkeintaan 5 prosenttia. Tulokseen vaikuttavat ilmavirtausten suunnat ja voimakkuus, sekä pintojen laatu. Kasvillisuuden, ja etenkin muiden
kuin puiden, kyky haittayhdisteiden pidättäytymiseen osoittautui paljon paremmaksi kuin
aiemmin paljon rajallisempaan kasvivalikoimaan tehdyt tutkimukset ovat antaneet ymmärtää. Lisäksi tulokseen vaikuttaa se että epäpuhtaudet voivat pyöriä katukanjonissa
pidemmänkin ajan, jolloin epäpuhtaudet ehtivät kohdata kasvillisuuden useamman kerran. Puhdistusteho on myös parempi kun epäpuhtaudet kohtaavat monenlaista kasvillisuutta, joissa kasvien lehti- ja muu pinta-ala on suuri. Kasvillisuus ei myöskään saisi
muodostaa ilmanvirtausta estävää ”kattoa”, joka estäisi likaisen ilman virtauksen pois

Kaavio 6. Kasvillisuuspeitteen pienhiukkasten sitomiskyky katukanjonissa

5

1. http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/dokumentit/Roadshow17112016/Yli-Pelkonen_17112016.pdf
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katukuilusta. Tuloksen perusteella kasvillisuuden lisääminen ja monipuolistaminen on
tehokas keino kaupunki-ilman parantamiseksi. Lisäksi menetelmä on yleensä helppo toteuttaa ja taloudellisesti edullinen, ja kasvillisuus tuo ympärilleen myös viihtyisyyttä. 1, 2, 3

Ilmansaasteiden ja pienhiukkasten vähentämisessä tulisi keskittyä ensisijaisesti ilmansaasteiden aiheuttajiin. Nykypäivänä monia keinoja tähän kehitetään jatkuvasti. Rakentamisessa kehitetään energiatehokkuutta ja Helsinki on onnistunut pienentämään työkoneiden päästöjä merkittävästi. 4 Liikennepäästöistä ei kuitenkaan ole onnistuttu vielä tinkimään riittävästi ja reippaasti liikennöidyt katujen ja liikenneväylien varret ovat usein
epäpuhtaimpia. Tutkimustulokset eivät anna varmaa kantaa kasvien mahdollisuudesta
ilmansaasteiden sitomiseen ja puhtaampaan ilmaan. Mahdollisesti monipuolisemmalla
ja useampaan kerrokseen sijoittuvat kasvit toimivat paremmin ilman epäpuhtauksien sitojana.

Hiilidioksidi (CO2) on merkittävin ihmistoiminnan tuottama kasvihuonekaasu. Sillä on
merkittävästi ilmastoa lämmittävä vaikutus, se päästää läpi näkyvän valon, mutta absorboi säteilyä. Hiilidioksidi kasvattaa maapallon lämpötilaa ja sulattaa pohjoisia jäätiköitä.
Lisäksi maapallon edelleen kohoava lämpötila tulee aiheuttamaan maapallolla radikaaleja muutoksia, kuten sään ääri-ilmiöitä, pohjaveden määrän laskua ja nälänhätää. Hiilidioksidipitoisuus on noussut ilmakehässä ihmisten toimesta, ihmisten terveydelle se on
haitallista vasta suurina pitoisuuksina ilmassa. Liikenteestä syntyy noin 20 prosenttia
Helsingin kaikista kasvihuonepäästöistä. Kansainvälinen tavoite on laskea päästöjä huomattavasti maailmalla. 5

Sisäilman laatuun vaikuttavat ulkoilman päästöt ja ilmanvaihtojärjestelmät. Erilaiset rakennus- ja sisustusmateriaalit voivat myös aiheuttaa päästöjä sisäilmaan. Testatut rakennusmateriaalit jaetaan päästöjen mukaan päästöluokkiin M1, M2 ja M3, joista M1 on
vähäpäästöisin. Kasvit parantavat ilmaa myös sisätiloissa, ne sitovat pölyjä ja pienhiuk-

1. Tiedebasaari. Katuvarsien kasvillisuus sitoo ilmansaasteita jopa yli 10 kertaa oletettua
tehokkaammin. tiedebasaari.com (12.10.2018)
2. Thomas A.M. Pughin, Environmental Science & Technology, 4.6.2012
3. Environmental

Science

&

Technology.

pubs.acs.org/doi/10.1021/es300826w

(12.10.2018)
4. Helsingin kaupunki. Kaupungin työkoneiden päästöt pienentyneet merkittävästi.
www.hel.fi (12.10.2018)
5. Helsingin kaupunki. Hiilidioksidipäästöt.www.hel.fi (12.10.2018)
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kasia, mutta myös puhdistavat huoneilmaa yhteyttämällä sekä säätelevät lämpötilaa ja
kosteutta. Kasvit luovat ympäristössä puhdasta ilmaa, eikä kaupungissa jossa on paljon
saasteita voi olla niitä ikinä liikaa. 1

Kasvien automaattisen ilmanpuhdistustoiminnon lisäksi ihmiset ovat kehitelleet erilaisia
tapoja puhdistaa ilmassa olevia haitallisia yhdisteitä ja hiukkasia. Esimerkkinä mainittakoon betoniteollisuudessa havaittu mahdollisuus ilman puhdistamiseen. Ruduksen AiriBetonilaatan pinnassa on päällyste, joka vähentää haitallisia typpioksideja. Betonimassassa käytettävien lisäaineiden reaktio hapen ja auringonvalon kanssa vähentää haitallisten typpioksidien määrää ilmassa. 2

1. Nousiainen - Lindroos – Heino. 2014. Restoratiivisen ympäristön suunnittelu.
2. Rudus. Airi-kivet. www.rudus.fi (22.10.2018)
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3

Ympäristön merkitys
ihmiselle
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3.1

Ihmisen suhde ympäristöön

Emme vain koe kaupunkia, vaan myös muutamme sitä, se että muutamme kaupunkia
muuttaa käsityksiämme ympäristöstä ja käsityksemme ympäristöstä taas muuttavat kaupunkia. Tämä aiheuttaa sen että elämme yhteiskunnassa, jossa maailma ja arvot elävät
jatkuvassa muutoksessa. 1

Kuva 12. Kaupunkikehitysmalleja

Historian saatossa käsityksemme rakentamisesta on muuttunut, myös rakentamisen mittakaava on viimeisen sadan vuoden aikana muuttunut valtavasti. Sata vuotta sitten rakentaminen oli vielä suhteellisen matalaa, kaupunkisiluetteja korkeammalle nousi muutamia maamerkkejä. Historiassa esimerkiksi kirkot ja linnat sijaitsivat arvopaikoilla, ne
myös rakennettiin usein alueen korkeimmalle ja arvokkaimmalle paikalle. Monissa kaupungeissa nämä entiset maamerkit ovat jääneet uuden korkeamman rakentamisen varjoon. Maailmalla jopa kilpaillaan siitä kenen suunnitelma on korkein, jatkuvasti kehittyvä
tekniikka edesauttaa yhä korkeampien rakennusten syntymistä. Kuva 12 kuvastaa tätä
ihmisten muuttuvaa maailmankuvaa
1. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 9-56
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ja reagoimista rakennettuun ympäristöön. Tällä hetkellä tuntuu olevan suuri pyrkimys
kasvattaa ylöspäin, mutta on myös muita vaihtoehtoja, joissa luonto ja rakennukset voisivat elää hieman harmonisemmin yhdessä, ympäristöissä jonka mittakaavaa ihminen
pystyy vielä sisäistämään.

Kaavio 7. Yksilön toiminta määräytyy vuorovaikutuksessa fyysisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
ympäristön kanssa

Ympäristöpsykologia tutkii ihmisen ja hänen fyysis-sosiaalisen ympäristönsä suhdetta
toisiinsa (kaavio 7). Yksilön minuus koostuu hänen mielikuvistaan, ajatuksistaan, tunteistaan ja toiveistaan. Ympäristö on osa ihmisen minuutta, mielipaikkoja ja osa ihmisen
identiteettiä. Taloa ei ole rakennettu vain suojaksi, sen tarkoitus on myös kuvastaa ihmisen arvostuksia ja elämäntapoja. Suhde ympäristöön syntyy ajan ja kokemusten kautta.
Lapsi tutkii ympäristöään leikin ohella, ympäristön havainnointi ja suhde ympäristöön
kasvaa ihmisen mukana. Paikkaan jossa koetaan turvaa, rauhaa ja joka nähdään kauniina, ja joka tukee ihmisen mieltymyksiä ja tarpeita, syntyy vahvempi suhde. Yksipuoli-
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sesta ja jatkuvan muutoksen alaisesta ympäristöstä ei aina ole minuuden tueksi. Mahtaakohan tuleville sukupolville vielä löytyä näitä merkityksen paikkoja? Onko heillä riittävän monipuolisia ympäristöjä joihin he voivat samaistua? 1960-luvulla, jolloin rakennettiin nopeasti uusia alueita ja asuntoja, syntyi ympäristöongelmia, eikä nopeasti kaupungistuvan kaupungin palvelut ja hyvinvointiympäristöt pysyneet perässä. Syntyi sosiaalisia ongelmia kuten vandalismia, rikollisuutta ja ilkivaltaa. Monet ympäristöpsykologit ja
arkkitehdit tukivat ihmisläheistä näkökulmaa. Ympäristöpsykologian tarkoituksena on tutkia ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhdetta ja edistää ihmisläheisempiä ympäristöjä. Fyysis-sosiaaliseen ympäristöön kuuluu asuinalueiden lisäksi paikat, joissa ihmiset
viettävät aikaa. Niitä ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, työpaikat, leikki- ja harrastuspaikat ja päivittäistavarakaupat. 1

Hitaasti kehittyvälle kaupungille on ollut ominaista hallittu tilasommittelu, inhimillinen mittakaava, muodon rikkaus ja toimintojen monipuolisuus. Modernia kaupunkisuunnittelua
on pidetty vääränlaisena yksinkertaistamisena ja etenkin työpaikkojen, palvelujen ja asumisen erottelu on aiheuttanut kaupunkirakenteen hajoamista. 1

Kurt Lewin toi uusia näkemyksiä 1935-1966, jonka mukaan ihmiset kokevat ympäristönsä omalla tavallaan. Se sisältää ne seikat, jotka henkilölle juuri tuolla hetkellä ovat
tärkeitä. Ympäristöä ei tulisi rajoittaa suunnittelulla tai määritellä kuinka ihmiset toimivat
vaan antaa toiminnalle ja muutokselle mahdollisuuksia.

1

Suunnittelu ei voi, eikä sen tehtävä ole, määrätä, miten ihmiset toimivat. Mutta sen
tulisi luoda eri käyttäjäryhmien arkeen sellaisia aineksia, jotka tukevat heidän elämänkenttiensä laajentumista sekä mahdollistavat niiden monipuolisuuden ja
muunneltavuuden. (1)
Ympäristön on kuvastettava inhimillisen elämän mahdollisuuksia. Ympäristön kokemuksessa ei ole tärkeää vain se, mitä tehdään, vaan samalla se, mitä halutessaan voi tehdä. -Norberg-Schulz- 1963 (1)

Ihmisten ympäristösuhteiden kehittymiselle tulisi pystyä tarjoamaan mahdollisuuksia,
joita he omassa arjessaan, omine tavoitteineen, henkilökohtaisine projekteineen tai elämäntapoineen kokevat. Ei ole riittävän hyvää ihmisten tarpeet huomioonottavaa ympäristön suunnittelua, jos alue nähdään vain arkkitehtonisena, tilallisena tai esteettisenä
ratkaisuna. Huomiota tulisi kiinnittää myös ympäristön psykologisesti merkityksellisiin
ominaisuuksiin. 1
1. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 9-56
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Ympäristön tulisi myös voida muokkautua ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Ihminen tarvitsee paikkoja, joihin vetäytyä tarpeen tullen, esimerkiksi omaan huoneeseen tai luonnonrauhaan. Yksityisten paikkojen lisäksi tulisi olla mahdollisuus avautua ja liittyä muiden
ihmisten seuraan esimerkiksi olohuoneessa tai yhteisöllisessä puutarhassa (kaavio 8).

Kaavio 8. Ympäristö voi tukea tarvitsevuuden ja itsemääräämisen sekä yhteisöllisyyden ja yksityisyyden toteutumista

Nykyaikainen tuotantotapa, jossa asukkailla on varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa
keskiarvoihmisille tuotettuihin standardiasuntoihin, ei tue ihmisten yksilöllisiä tarpeita.
Horelli on selvittänyt vuonna 1993 asuntoratkaisuja, joihin perheet olivat päätyneet, kun
he saisivat varsin vapaasti vaikuttaa pientalojensa ja asuinyhteisöjensä suunnitteluun,
rakentamiseen ja asuntojen ylläpitoon. Mukana itsellesuunnittelukokeilussa oli 21 perhettä. Kokeilua seurattiin vuosina 1980-1989. Tutkimus ei ole tuore, nykyiset perheenäidit ja isät ovat olleet lapsia tutkimuksen ajankohdan aikoihin, mutta voidaan todeta että
ihmisillä on edelleen yhteys tutkimuksen arvoihin, joita tutkimuksessa käsiteltiin.

1

Maalta kaupunkiin muuttaneet arvostivat uudessa asunnossa avaraa tupakeittiötä,
suurta liettä, saunaa ja ympäröivää puutarhaa. Lisäksi vanha esineistö toi muistoja heidän lapsuudenkodeistaan. Nämä asiat loivat asukkaille turvaa, jatkuvuutta ja mielihyvää.
He lisäsivät nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi kodinhoitohuoneen, työhuoneen, autokatoksen, uusia kalusteita ja kodinkoneita, uudessa suunnitelmassa totutun rinnalle. Tulevaisuuteen varauduttiin lasten tiloilla ja laajennusmahdollisuudella. Maalta tutut asiat saattoivat kaupungissa myös muuttua matkanvarrella, kuten
1. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 47-66
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esimerkiksi saunan puukiuas sähköllä toimivaksi tai hyötypuutarhan muuttuminen koristepuutarhaksi. 1

Asuntosuunnittelussa etsittiin ratkaisuja myös yksityisyyden ja yhteisöllisyyden sovittamiseen perheen tarpeisiin. Miehillä ja naisilla todettiin olevan erilaisia käyttäytymiseen
liittyviä tarpeita. Miehet vetäytyivät mielellään varasto- ja kellaritiloihin, takkahuoneeseen
tai pihalle. Naiset käyttivät eniten makuuhuonetta halutessaan vetäytyä omiin oloihinsa.
Sauna ja puutarha olivat mieluisia vetäytymispaikkoja molemmille sukupuolille. Yhteisöllisyyteen haettiin avoimia tai puoliavoimia perusratkaisuja. Päivittäinen ruokailu yhdessä
koettiin myös tärkeäksi. Asunnoissa haluttiin myös touhuta esimerkiksi leivonnan ja puutarhanhoidon muodossa. Monet kokivat pihan ja puutarhan tienä kehollisuuden ja vapauden kokemiseen, kontaktina luontoon, sosiaalisena tilana ja nautinnollisen olotilan
antajana. Tässä yksi asukkaan kommentti pihasta ja sen merkityksestä hänelle: ”Haluan
sellaisen pihan, johon voin vaikuttaa, joka voi muuttua koko ajan ja jossa näkyy minun
tekemiseni jälki.” ja toinen kertoi puutarhan merkityksestä näin: ”Puutarha on kesällä todellinen olohuone. Siellä voi rentoutua työn jälkeen. En millään antaisi puutarhaa pois.
Lisäksi siellä saa tonkia maata ja tuntea olevansa lähellä luontoa.” 1

Asunnoista haluttiin tehdä turvallisia perheen kokoontumispaikkoja, haettiin ympäristöä
jossa ihmisen minuus on kotonaan. Ihmisillä oli erilaisia tiloja, jotka he kokivat aivan välttämättömiksi ja missä heidän sielunsa lepäsi, eräänlaisia ”henkireikätiloja”. Tiloissa,
joissa he kokevat rentoutuvansa, vapautuvansa tai kokivat tilat voimantuojina, mainittiin
muun muassa; 1


sauna



olohuone



piha



autotalli



varasto



makuuhuone



koko koti

Asunnoilta, joissa perheillä oli yhteisiä harrastuksia, toivottiin avaruutta ja yhteisiä tiloja.
1. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 47-56
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Perheet, joissa puuhailtiin pääsääntöisesti erikseen, toivoivat enemmän yksityisiä tiloja,
väliseiniä ja ovia. Valmistuneet asunnot jatkoivat muuntautumistaan myös rakennusvaiheen jälkeen, vuoropuhelua asukkaiden toiveista ja tarpeista käytiin asunnon ja asuinympäristön kanssa. Joku rakensi yläkerran, toinen purki väliseinän ja jotkut muuttivat
asuntojensa sisustusta. 1

Paikalla sen kaikissa dimensioissaan on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Ihmisen elämälle keskeistä on turvallinen ja hyvä arki, johon luonto on meidän historiassa keskeisenä osana kuulunut. Tarvitsemme turvallisuuden tunnetta myös kaupungeissa: tarvitsemme paikan, jossa rauhoittua hektisen elämän keskellä. Monille se on
koti, toisille se voi olla kodin lähellä oleva puisto tai metsä. Luonto antaa epäilemättä
ihmisille hyvinvointivaikutuksia, sen mittaaminen on kuitenkin usein hankalaa, eikä tieteellistä tutkimusta luonnon hyvinvointivaikutuksista ole vielä tehty riittävästi. 1, 2

Kalevi Korpela on tutkinut 17-18-vuotiaiden mielipaikkoja ja syitä mielipaikkoihin vetäytymiseen. Tutkimus ajoittui vuosien 1988 ja 1995 välille. Valtaosa ilmoitti mielipaikakseen
sellaiset paikat, joihin mennään kavereiden kanssa, sellaisia olivat esimerkiksi discot ja
urheilupaikat. Toisaalta moni mainitsi paikkoja joihin vetäydytään olemaan yksin. Näitä
olivat erityisesti koti ja kotona oma huone, tietty tuoli tai nurkkaus. Myös luonto kuten
metsä, kesämökki ja rantakivi saivat kannatusta. Eräs lukiolainen kuvasi metsän merkitystä itselleen näin:
”Minulla on useita paikkoja, jotka jollain tavalla ovat tärkeämpiä kuin toiset. Tärkein
paikka on ehkä metsä. Asun metsän reunassa, joten sinne on helppo pujahtaa.
Metsässä tulee aina hyvälle mielelle. On kiehtovaa, kun kaikkialla on aivan hiljaista
ja tietää olevansa yksin. - - Yleensä menen metsään, kun jotain todella kivaa ja
suurta on tapahtunut tai kun olen surullinen. Metsässä ilonsa voi jotenkin huutaa
julki ja päästää mielikuvituksen valloilleen. Kun on surua, metsä jotenkin lohduttaa.” (1)

Tässäkin esimerkissä luonnon läheisyydellä oli merkitystä. Metsä oli lähellä ja sinne oli
vaivatonta mennä. Metsä antoi lukiolaiselle turvaa ja rauhoittavan ympäristön. Metsä on
usein hiljainen ja omien ajatusten selvittämiselle riittävän yksityinen. Mielipaikassa uskaltaa olla oma itsensä ja selvitellä tunteitaan, ovat ne sitten iloja tai suruja. 11-17 vuotiaiden tallinnalaisten mielipaikkoja käsittelevässä tutkimuksessa vuodelta 1990 yli puolet
vastaajista ilmoitti mielipaikkansa sijaitsevan luonnossa. 1
1. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 58-104
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
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3.2

Luonnon läheisyyden merkitys

Vaikka Suomessa on vielä runsaasti luontoa jäljellä, kaupunkien tiivistyminen puskee
aitoja luontokokemuksia yhä kauemmas asunnoista ja työpaikoista. Työssäkäyvien ihmisten arki on usein kiireistä ja hektistä, eikä aikaa ja energiaa välttämättä riitä kauemmas luontokokemusten ääreen lähtemiseen. Luontoon lähteminen saattaa tuntua ajantuhlaukselta, vaikka sisimmässä tietäisimme sen parantavan oloamme. Luonto voisi olla
jokaisen ihmisen voimavara, tehokas keino ladata akkuja, mutta luontoon tulisi tällöin
päästä vaivatta omalta kotiovelta. On huomattavasti helpompi jäädä kotiin sohvan tai
nykytekniikan pariin. Maaseudulla luontokokemukset ovat helpommin saavutettavissa,
sen laajuuden ja läheisyyden vuoksi. Kaupungeissa niitä on vähemmän ja ne saattavat
olla liian kaukana tai ne tiedetään olevan jo entuudestaan ylikansoitettuja, jonka vuoksi
siitä saatu luontokokemus voi heikentyä. 1

Tuomalla luonto lähelle ihmisten jokapäiväiseen arkeen, madaltamalla kynnystä, voidaan luonto tuoda osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää. Kaupungistuminen, asuinalueiden tiivistyminen ja yhä teknistyvä elämäntapamme etäännyttävät meitä vääjäämättä
luonnosta. On tulevaisuuden kannalta huolestuttavaa jos kadotamme ymmärryksen
luonnon tärkeydestä ja sen meille lähes ilmaiseksi luovuttavista ekosysteemipalveluista,
jotka tuottavat meille muun muassa puhdasta vettä ja ruokaa (kaavio 9). Ihminen on osa
ekosysteemiä ja haluamme sitä tai emme, päätöksemme vaikuttavat ympäristöön. Ihminen käyttää ympäristöä hyväkseen ja ympäristö luo elämämme perusedellytykset. Huo-

Kaavio 9. Ekosysteemin ja inhimillisen hyvinvoinnin suhde

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
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lehtimalla rakennetun ympäristön lisäksi myös luonnon hyvinvoinnista, luomme jälkipolvillemme ja ympäristöllemme mahdollisuuden tasapainoiseen suhteeseen myös tulevaisuudessa (kaavio 10). 1

Kaavio 10. Luonto ja rakennettu ympäristö ihmisen fyysisenä ympäristönä, vaikutussuhteet

On tärkeää pitää luonto lähellä, jotta voisimme tarjota ymmärrystä luonnosta myös tuleville jälkipolville ja päättäjille. Kaupungissa kasvaneet lapset eivät välttämättä enää edes
ymmärrä mistä ravinto tulee, tai mitä se vaatii kasvaakseen. Sitähän saa rahalla kaupasta.
”Monelle lapselle on tullut yllätyksenä, että mistä se ruoka tulee. Että ahaa, täältä
ne perunat löytyvätkin maan alta, eivätkä suinkaan sieltä pussista, jossa ne kotiin
tulevat. -Marjo Pakkanen- (2)

1.

Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.

2. Yle uutiset. Päiväkodin yksinkertainen idea omasta kasvimaasta sai lapset syömään
porkkanoita ja tomaatteja – ”Vihannekset maistuvat nyt niillekin lapsille, jotka yleensä
jättävät ne syömättä”. yle.fi (5.9.2018)
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Jotkut päiväkodit ovat havahtuneet tähän ja perustaneet hyötypuutarhoja lasten kanssa
ja samalla kun lapset oppivat luonnon monimuotoisuudesta, he saavat puuhailusta myös
iloa, tai jopa oppivat myös syömään enemmän kasviksia. 1, 2, 3 Aiheesta löytyy myös Eeva
Turkin Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2016 tehty opinnäytetyö Hyötypuutarhan
perustamisen toimintaohje päiväkodin piha-alueelle. 4

Kaavio 11. Lapsen ja nuoren elinpiirin laajenemisen mahdollisuudet, arkkitehti J. Boman 1992

Varhaislapsuus ja nuoruus ovat tärkeää aikaa hyvän luontosuhteen ja ympäristövastuun
omaksumisessa ja sen kehittymisessä. Kaaviossa 11 esitetään arkkitehti J. Bomanin
havainnointia lapsen ja nuoren elinpiirin laajenemisen mahdollisuuksiin Jyväskylän Kekkolan asemakaavassa. Hyvä luontosuhde voi olla tuki koko ihmisen elämän vauvasta
vaariin, ilon aihe, tuki vaikeuksissa ja paikka laadukkaaseen yhdessä oloon (kuva 13).
Vielä ennen matkapuhelin- ja tietokoneaikakautta oli tyypillistä että lapset leikkivät yhdessä ulkona. Luonto tarjosi ja tarjoaa edelleen mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan,

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
2. Yle uutiset. Päiväkodin yksinkertainen idea omasta kasvimaasta sai lapset syömään
porkkanoita ja tomaatteja – ”Vihannekset maistuvat nyt niillekin lapsille, jotka yleensä
jättävät ne syömättä”. yle.fi (5.9.2018)
3. Vantaan kaupunki. Siimapuiston päiväkodin puutarhassa pidettiin vakavasti hauskaa.
www.vantaa.fi (5.9.2018)
4. Eeva Turkki, Hyötypuutarhan perustamisen toimintaohje päiväkodin piha-alueelle, opinnäytetyö OAMK, 2016
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Vauva

Kasvava

Aikuinen

Vanhus

Kuva 13. Luonto osana koko ihmisen elinkaarta

leikkiin ja seikkailuun. Nykyään luonnon käyttö tässä muodossa on vähentynyt huomattavasti. Eräässä tutkimuksessa huomattiin vain kymmenen prosenttia amerikkalaisteineistä ulkoilee päivittäin, ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa neljän seinän sisällä, eräiden tutkimusten mukaan vietämme jopa 90% päivästä sisätiloissa. Kaupunkimetsät, lähivirkistysalueet ja asuntojen pihat voisivat edelleen olla ympäristö, joissa lapset viettävät aikaa ja viihtyvät. Pienille lapsille ulkona olemiseen löytyy paljon leikkipuistoja, mutta
kouluikäisille ei samanlaista tarjontaa ulkoa välttämättä enää löydy.

1, 2, 3, 4

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke.
2. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 67-93
3. National Geographic Suomi. 2016, Luonnon parantava voima, PDF. natgeo.fi
(14.10.2018)
4. Nousiainen - Lindroos – Heino. 2014. Restoratiivisen ympäristön suunnittelu.
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3.3

Luonnon hyvinvointivaikutuksia

On osittain epäselvää kuinka suuri osa ihmisten kokemasta hyvinvoinnista on lumevaikutuksia ja miten luonto meihin todellisuudessa vaikuttaa. Luonto vaikuttaa meihin ainakin aistiemme välityksellä. Näemme värejä ympärillämme, joilla on todettu olevan ihmisiin psykologisia vaikutuksia. Wassily Kandinsky oli ekspressionistinen taidemaalari,
joka ajatteli värien vaikuttavan suoraan ihmisten sieluun.

1, 2

”Värit vaikuttavat suoraan sieluun. Värit ovat kuin kosketinsoitin, silmät ovat iskureita, ja sielu on piano useilla kielillä. Artisti on käsi, joka soittaa, koskettaen yhtä
tai toista kosketinta tarkoituksenmukaisesti, saaden aikaan värähdyksiä sielussa.”
-Wassily Kandinsky- (2)

Kesäisen luonnon väreistä nousee esiin vihreä, jonka on todettu olevan uudelleen syntymisen, kasvun ja uudistumisen väri. se liitetään terveyteen, tuoreuteen ja rauhaan ja
vihreä auttaa meitä myös rentoutumaan. Kesäisessä luonnossa on myös ripaus muita
värejä ja syksyllä luonto saa uuden ruska-asun ylleen sen valmistautuessa talveen. Värien näkemisen ohella näemme myös luonnon monimuotoisuuden. Jokainen kohta luonnossa on erilainen ja yksilöllinen. Se jakautuu eri kerroksiin maan- tai veden pinnasta
(tai jopa sen alta), puiden latvuksiin ja taivaan sineen. Uteliaalle luonnosta löytyy paljon
uutta nähtävää ja koettavaa, ja tututkin paikat elävät päivittäin vuodenaikojen, säiden ja
ulkoisten vaikutusten mukaan. Toiset haluavat saada tuntemuksen erilaisista pinnoista,
halu koskettaa luontoa, koskettaa puun runkoa, tuntea hennon oksan, joka värähtää kosketuksesta, jykevän kiven järkkymättömyyden. 1, 2

Luontoa voi aistia myös nenällä. Luonnon tuoksuun vaikuttaa ajankohta; sateen jälkeen
voi haistaa luonnon eri tavoin ja vaikkapa kukkien tuoksua käytetään esimerkiksi hajusteissa tai eteerisissä öljyissä kodin tunnelman virittäjänä. Äänet, joita aistimme, on myös
merkittävä osa luontokokemusta. Joskus toivotaan hiljaisuutta ja rauhaa kaupunginhälinältä, kaupungista riittävän isoon metsään pujahtaminen luo rauhaa, tyyneyttä, on vapaus ajatella, tuntea ja kokea. Taustalla puiden lehtien humina, tuuli, veden ääni tai joitain eläimen ääniä. Luontoon kuuluu kasvillisuuden lisäksi myös lukuisat eläinlajit, joiden
koti ja työpaikka luonto on. Metsässä syntyy myös valon ja varjon leikkejä. Valon siivilöi-

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
2. Mielen ihmeet. Värien psykologiaa: mitä värit tarkoittavat ja mitä ne voivat tehdä. mielenihmeet.fi (13.10.2018)
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tyminen lehtien lävitse tai välkehtien veden pinnasta voi olla lumoavaa. Aistien kautta
luonnolla on todettu olevan stressiä lievittävä vaikutus. 1

Luonnon vaikutukset ihmiseen voidaan jakaa fysiologiseen ja psykologiseen vaikutuksiin. Luonnon psykologisessa hyvinvointivaikutuksessa, joka on ihmisen suojautumiskeino, voidaan hyödyntää luontoa siirtämällä huomio pois vaikeista asioista. Luonto toimii paikkana rauhoittua ja siellä löytyy riittävästi muuta havainnoitavaa, se on hyvä
paikka esimerkiksi työstressin tai murheiden lievittämiseen. Luonto antaa perspektiiviä
ihmisten ongelmiin, joskus suureltakin tuntuva ongelma voi lieventyä luonnon keskellä.
Jos pystymme rauhoittumaan, unohtamaan arkiset asiat ja antautumaan luontokokemukselle, ja näkemällä luonnon alkukantaisena, voimme ehkä ymmärtää olevamme
osana luontoketjua, emmekä niinkään kaiken herroina. luonto viestii elämän jatkuvuudesta,

1

Kuva 14. Testausta koehenkilöiden palautumista stressistä luontosimulaatiolla
1. Jäppien ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
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Luonnon fysiologisissa hyvinvointivaikutuksissa silmiin tulevat ärsykkeet vaikuttavat välittömästi. Silmiin osuva valo virkistää ja vaikuttaa ihmisen sisäisen kellon toimintaan
sekä toistuessaan tahdistaa sitä. Luonnon vaikutus on usein välitöntä, eikä tutkimustietoa juuri ole vaikutusten pitkäaikaisuudesta ihmisen terveyteen. Ihmisillä on erilaisia
taustoja, tarpeita ja toiveita, jotka vaikuttavat ihmisten luontokokemukseen ja ihmisten
asenteetkin muovautuvat jatkuvasti. 1

Nykyään on alettu tutkimaan luonnon hyvinvointivaikutuksia myös keinotekoisesti luoduilla luontokokemuksilla. Tutkimuksen etu on mahdollisuus vaihtaa stressaava tilanne
nopeasti stressiä lievittävään tilanteeseen. Ruotsalainen tutkija Matilda van den Bosch
on testannut koehenkilöitä ensin stressaamalla heitä matematiikan kokeilla ja työhaastattelusimulaatioilla. Stressaavan tilanteen jälkeen koehenkilöt siirrettiin virtuaalimetsään
linnunlaulun keskelle (kuva 14). Koehenkilöiden pulssi palautui virtuaalimetsässä pian
normaaliksi stressiä aiheuttavan tilanteen jälkeen. Vertailukohteena oli tavallinen huone,
jossa stressi ei lievittynyt yhtä nopeasti. Virtuaaliluonto, luontosovellukset ja keinoluonto
voivatkin olla tulevaisuudessa yksi keino luonnon hyvinvoinnista nauttimiseen, ihmisillä
on kuitenkin yhä suhde aitoon luontoon ja oletettavaa on että teknologiaan perustuvat
luontosovellukset eivät tuota ainakaan vielä samaa hyötyä ihmiselle kuin aito luontokokemus. 1, 2

Luonnolla on myös liikuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä stimuloiva vaikutus. Liikunta
on terveellisen hyvinvoivan kehon edellytys. Luontoon lähteminen aiheuttaa liikkumista,
luonnossa voi vaeltaa pitkiäkin aikoja. Toiset lähtevät Lappiin asti vaeltamaan, ihailemaan ruskaa luonnon keskelle, pitkiksikin ajoiksi. Liikkua voi myös lähiluonnossa. Rauhallisesta kävelystä voi nauttia vehreiden katujen ja metsäpolkujen siimeksessä. Pururadat ja juoksulenkit sijoitetaan usein metsäisille alueille, joka onkin mielekäs ympäristö
kuntoharrastajalle liikkua. 1

Viihtyisät tilat ovat merkityksellisiä sosiaalisten kanssakäymisten osalta. Tehdyt tutkimukset laitoksissa ovat osoittaneet, että oleskelupaikkojen kunnostus on lisännyt sosiaalista kanssakäymistä kunnostetuissa tiloissa käyttäjäryhmien vaihtuessakin. Sosiaalisten kanssakäymisten paikka oli aikanaan usein naapurustosta löytyvä kahvila tai puoti,

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
2. National Geographic Suomi. 2016, Luonnon parantava voima, PDF. natgeo.fi
(14.10.2018)
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nykyaikana se voisi olla jokin yhteisöllinen puuha- tai oleskelupaikka. Vihreiden istutuslaatikoiden tai yhteispuutarhan merkeissä voi tavata samanhenkisiä ihmisiä, keskustelunaloitus on helppoa, ja voi käyttää hetken tai toisenkin kuulumisten vaihtoon. Myös
perheille tarkoitetut yhteisen puuhailun mahdollisuudet yhdistävät. Huomio kiinnittyy liian
usein televisiosta näkyviin ja lähipiiristä löytyviin perheisiin, jotka linnoittautuvat huoneisiinsa tekniikan pariin. 1

Tehtyjen tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Stressi ja fyysisen kunnon heikkeneminen ja niihin liittyvät sairastumiset aiheuttavat työpoissaoloja, jopa psyykkisiin sairastumisiin ja uupumiseen asti. Luonnon elvyttävistä vaikutuksia on tehty Helsingissä tutkimus, jossa tutkittiin miten kaupunkiympäristöt elvyttävät ihmistä työpäivän jälkeen. 2
Koehenkilöt vierailivat kolmessa kohteessa: metsässä (Helsingin Keskuspuisto),
rakennetussa puistossa (Alppipuisto) ja tiiviisti rakennetussa ympäristössä (ydinkeskusta). Kokeessa istuttiin ensin 15 minuuttia maisemaa katsellen, jonka jälkeen
käveltiin rauhallisesti puoli tuntia. Kokeen aikana mitattiin osallistujien mielialan
muutoksia ja stressistä elpymistä sekä mitattiin fysiologisia muutoksia elimistössä
erilaisin mittarein. Metsässä ja puistossa elvyttiin huomattavasti paremmin kuin
kaupungin keskustassa. Kokeen aikana tapahtunut elpyminen oli metsäympäristössä hieman vahvempaa kuin puistossa. (2)

Mielenterveystyössä puistoja ja puutarhoja on käytetty osana hoitoja jo vuosisatojen
ajan. Myös käytetyllä ajalla ja luontokokemusten toistuvuudella ja laadulla on merkitystä.
Jo viisi tuntia kuukaudessa on todettu merkittävästi nostavan mielialaa.

1, 2

Kuva 15. Metsäkävelyllä on stressiä lievittävä vaikutus

1. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 9-24
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke

55

Japanilaisen Chiban yliopiston tutkimuksessa 84 koehenkilöä passitettiin erilaisiin metsiin ja saman verran koehenkilöitä kaupunkien keskustoihin. Metsässä liikkuminen laski
jo viidessätoista minuutissa koehenkilöiden stressihormoni kortisolia 16 prosenttia, verenpainetta 2 prosenttia ja pulssia 4 prosenttia (kuva 15). 1

Englantilaisessa Exterin yliopistossa tehdyssä mielenterveystietoja käsittelevässä tutkimuksessa (n = 10 000) on havaittu että vihreämpien alueiden lähellä asuneet ihmiset
raportoivat vähemmän henkistä rasitusta. Hollantilaisessa tutkimuksessa verrattiin 15 eri
sairautta, kuten masentuneisuus, ahdistuneisuus, sydäntauti, diabetes, astma ja migreeni. Tutkimuksen pohjalta havaittiin että henkilöillä, jotka asuivat kilometrin säteellä
viheralueesta, nämä sairaudet olivat harvempia. On myös todettu että ikkunoista avautuvat luonnon maisemat, auttavat toipumaan nopeammin sairaalahoidoista, edesauttavat parempaan koulumenestykseen ja lieventävät väkivaltaisia taipumuksia väkivallan
leimaamilla alueilla. 1

Professori Tari Haahtela Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta (HYKS) on tutkinut
biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten terveyden suhdetta toisiinsa.
Haahtela on myös kirjoittanut yhdessä muiden tutkijoiden kanssa useita teoksia aiheesta. Hänen mukaansa ihmisten terveys on riippuvainen luonnon monimuotoisuudesta ja että kaupunkiympäristöstä puuttuu tekijöitä, joita myös ihmisten immuunijärjestelmä tarvitsee pysyäkseen tasapainossa. Erkaantuminen luonnosta edesauttaa allergioiden syntymistä immuunijärjestelmän heikentyessä, ihminen kestää tällöin myös huonommin ympäristövaikutuksia. 2

Kaupungistumisen aikana on huomattu ihmisten sairastuvan liian tiiviisti asuttaessa
muun muassa riittämättömän hygieniatason ja puhtaan ilman puuttuessa. Tähän on puututtu eri puolilla maailmaa aikojen saatossa ja asuinoloja on saatu parannettua. Elämme
ajanjaksoa, jossa saamme asua puhtaasti ja elinvuotemmekin ovat pidentyneet. Kuitenkin krooniset tulehdusperäiset sairaudet ovat lisääntyneet teollistuneessa maailmassa.
Tautien kuten allergia, diabetes, syöpä ja jopa depressio, ylipaino ja Alzheimerintaudin
taustalla voi syynä olla immuunihäiriö. 2

1. National Geographic Suomi. 2016, Luonnon parantava voima, PDF. natgeo.fi
(14.10.2018)
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
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Elimistössämme on noin 1½ kiloa eläviä bakteereita. Suuri enemmistö niistä on niin sanottuja ”hyviksiä”, jotka auttavat pitämään harvoja ”pahiksia” kurissa. Tarvitsemme myös
ympärillämme monipuolisen biodiversiteetin, jotta immuunijärjestelmämme oppii pitämään ulkopuoleliset ”pahikset” loitolla, erottamaan vaarattoman vaarallisesta ja oman
vieraasta. Kaikki mihin koskemme, mitä syömme ja mitä hengitämme muokkaavat elimistömme sisäistä mikrobiemme geneettistä kokonaisuutta, se on kykymme selviytyä.
Elinympäristössä, jossa biodiversiteetti on suppea, voi tämä mikrobiemme geneettinen
kokonaisuus jäädä vajaaksi, jossa immuniteettimme haitallisia bakteereja vastaan ei
toimi. 1

Kuva 16. Biodiversiteettihypoteesin mukaan yhteys luonnon monimuotoisuuteen ja sen mikrobeihin on tärkeää, Haahtela 2014

Haahtelan pyramidimallinen biodiversiteettihypoteesi (kuva 16) kuvaa myös tiivistyvän
kaupungin ongelmia, jossa luonnon monimuotoisuuden vähentyminen heikentää ihmisten vastustuskykyä ja suojaa taudinaiheuttajia vastaan. Yhteys monimuotoiseen luontoon ja sen mikrobeihin on arvioitu tärkeäksi ja siksi onkin tärkeää saada jo lapsesta
alkaen vastustuskykyä monipuolisesta luonnosta myös kaupunkiympäristössä.

1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
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3.4

Kasvien ravinnontuottokyky

Jokamiehenoikeus mahdollistaa liikkumisen Suomen luonnossa riippumatta siitä kuka
alueen omistaa tai on sen haltija. Jokamiehenoikeus mahdollistaa muun muassa kävelyn
metsissä, luonnon niityillä ja nauttimisen Suomen runsaista vesistöistä. Jokamiehenoikeuksiin ei kuulu toisten pihamaille, istutuksille tai viljellyille pelloille meneminen. Suomen luonnosta löytyy paljon ravinnoksi kelpaavia, terveellisiä kasveja, sieniä ja marjoja.
Marjoissa on paljon tutkitusti terveyttä edistäviä ainesosia ja vitamiineja, esimerkiksi
mustikat jopa estävät virusten kasvua. Marjojen mikrobit voivat myös aktivoida ihmisen
immuunijärjestelmää sitä täydentäen. Suomen luonnossa kasvaa 37 syötävää marjalajia. Myös sienistä löytyy runsaasti ravintoaineita ja vitamiineja. Villivihanneksia on tutkittu
vasta vähän, mutta esimerkiksi nokkonen kuuluu jo monien raaka-ainelistalle. Marjat,
sienet ja villivihannekset pitää opetella tunnistamaan, koska niistä kaikista löytyy myös
myrkyllisiä lajeja. Hyötykasvien, marjojen ja sienten kerääminen kannattaa tehdä puhtaista paikoista, joten esimerkiksi tien pientareet eivät ole suotuisia paikkoja niiden saastuneisuuden vuoksi. Jokamiehenoikeuksiin kuuluu mahdollisuus poimia luonnonmarjoja,
sieniä ja rauhoittamattomia kasveja luonnosta. Metsien käsittely heikentää muun muassa luonnosta saatavien hyötykasvien tilaa (kuva 17). 1, 2

Kuva 17. Mustikka kärsii avohakkuusta ja senjälkeisestä maanmuokkauksesta
1. Luontoon.fi. Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet. http://www.luontoon.fi (15.10.2018)
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
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Ebenezer Howardin puutarhakaupunkiteoriaan kuului kaupunkien itseriittoisuus maatalouden suhteen hajakeskitysperiaatteella. Ebenezer Howardin laskelmat puutarhakaupungin tuotosta olivat kuitenkin alimitoitettuja ja epärealistisia siihen että kaupunki voisi
itse tuottaa ruokansa omalla maallaan. Kaupungeille, kuten Helsinki, tarvittaisiin kehittyneempiä ravinnontuotantomenetelmiä ja monikerroksellisuutta täyttämään kaupunkien
ravinnontarve omalla maallaan. 1

Puutarhaviljely on aiemmin ollut huomattavasti tavanomaisempaa kuin nykyään. Elintason nousu ei enää ohjaa ihmisiä kasvattamaan omia ruokiaan ja säilömään satoa kellareihin. Myös asuinkuntien perhekoot ovat pienentyneet ja perheen ruokkimiseen ei kulu
keskimäärin niin paljoa rahaa. Maatalouden tukijärjestelmät ohjaavat viljelijöitä keskittymään muutamiin viljeltäviin lajeihin ja pienillä viljelmillä ei tänä päivänä enää oikein ansaitse elantoaan. Kotona tapahtuvasta viljelystä on tullut tänä päivänä enemmän harrastusmahdollisuus kuin toimeentulokeino. Ihmiset haluavat kasvattaa kotona ruokaa,
koska siitä tulee hyvä mieli. Kotona kasvatetusta ruoasta tietää missä ne ovat kasvaneet,
ja ettei niihin ole laitettu kemikaaleja. Kotona kasvatetun ruoan voi myös poimia aina
kypsänä. Kaupunkikeskustojen puistossa lisääntyvät viljelylaatikot ja hyvinvoivat siirtolapuutarhat (kuva 18) ovat myös yksi osoitus hyötyviljelyn kiinnostuksesta tänä päivänä.

Kuva 18. Siirtolapuutarha
1. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke

59

4 Suunnitelun lähtökohdat
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4.1

Suunnitelma Jätkäsaaressa

Ympäristömme saa meissä aikaan erilaisia tunnetiloja. On ympäristöjä, paikkoja ja tiloja
joissa tunnemme olomme hyväksi ja rentoutuneeksi, tiloja ympärillämme, jotka koemme
miellyttäviksi. Toisaalta on myös paikkoja, jotka saavat meidät tuntemaan olomme rauhattomiksi, paikkoja joissa stressitasomme nousee. Elinympäristöllämme on hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys. Usein suunnittelua ohjaavat tekijät, kuten käytännöllisyys,
tehokkuus, taloudellisuus ja ajan vallitsevat käsitteet, ovat nekin tärkeitä asioita suunnittelussa, mutta suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös tilan loppukäyttäjät, käyttötarkoitus ja heidän tarpeensa. Hyvin suunniteltu asuinympäristö vaikuttaa positiivisesti mielialaamme, tukee ja antaa mahdollisuuden toteuttaa asukkaiden toimintaa ja luo terveellisen ympäristön asua. 1, 2
Luonnon katselulla ja kokemisella on todistetusti positiivinen vaikutus ihmiseen,
sillä esimerkiksi luontomaiseman katselu voi saada mielen rauhoittumaan ja kävely metsässä arkihuolet unohtumaan. Ihmiset voivat paremmin myös rakennetussa ympäristössä, jossa luonto on läsnä. Luomalla terveellisiä ja viihtyisiä tiloja,
joissa luonto on läsnä monissa eri muodoissa, kuten maisemana, kasveina, muotoina, valoina, ääninä, materiaaleina ja tuoksuina, voimme palauttaa yhteytemme
luontoon. Tällainen herkkä arkkitehtuuri tukee terveyttä ja hyvinvointia henkisesti
ja fyysisesti. (3)

Vehreyttä asumiseen –suunnitelma on sijoittuu Jätkäsaaressa sijaitsevaan läntiseen
Saukonlaituriin. Alue on tällä hetkellä rakentamatonta. Alueella oli ennen ihmisten vaikutusta kallioista rannikkoa. Alueella sijaitsi kaksi saarta, joista toiselle annettiin nimeksi
aukko ja toiselle Saukonkari. Aluetta käytettiin muun muassa virkistykseen (kuva 19).
Vuonna 1911 hyväksyttiin ehdotus alueen saarten käyttämisestä satama- ja varastotarkoitukseen. Aluetta on täytetty sataman rakentamisen myötä, eikä maanpäällistä luonnonympäristöä taikka puuvartista kasvillisuutta ole säilynyt. Satama-alue jäi tyhjilleen satamaliikenteen siirryttyä Vuosaareen vuonna 2008.

1. Nousiainen - Lindroos – Heino. 2014. Restoratiivisen ympäristön suunnittelu.
2. Jäppinen ym. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi, Argumenta-hanke
3. Design studio Marjut Nousiainen. Restoratiivinen ympäristö. www.marjutnousiainen.com
(15.10.2018)
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Kuva 19. Vapaa-ajanvietettä Jätkäsaaressa 1900-luvun alussa

Saukonlaituri on Jätkäsaaren läntisin osa ja sijaitsee osana syntyvää merellistä asuinaluetta johon rakennetaan myös toimitiloja. Suunniteltava alue on ihmisten muovaamaa
hiekkakenttää, jossa ei ole tällä hetkellä ole miellyttävää ilmapiiriä (kuva 20). Paikan henkeä on vielä vaikea hakea niin luonnonympäristöstä kuin rakennetustakin ympäristöstä.
1, 2

Kuva 20. Läntinen Saukonlaituri nykytilassa

1. Helsingin kaupunki. Jätkäsaari, osayleiskaava selostus
2. Helsingin kaupunki. Saukonlaituri länsi, asemakaavaehdotus selostus
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Alueen tavoitteena on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen
mukainen Helsingin kantakaupungin jatke, jolla on omalaatuinen ja tunnistettava luonne.
Alue rakentuu parhaillaan keskustan suunnasta kohti rantoja. Kuvassa 21 on merkattu
harmaalla vuonna 2014 olemassa olevat rakennukset. Alueelle on suunniteltu erilaisia
kaupungin Kehittyvä kerrostalo –ohjelman mukaisia rakennuksia, jotka ovat kokeellisia
ja asumista eri tavoin parantavia. Alueelle on rakennettu myös Vihreistä vihrein –asuinkerrostalo. 1

Kuva 21. Jätkäsaaren yleissuunnitelma (2014). Punaisella merkattuna suunniteltava tontti.
1. Helsingin kaupunki. Saukonlaituri länsi, asemakaavaehdotus selostus
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Olemassa oleva rakennuskanta on monimuotoista sekä materiaalien, korkeuksien, kattomuotojen, väritysten että tyylienkin suhteen. Rakennusten koot vaihtelevat kolmesta
kahdeksaan kerrokseen, löytyy linnoituksenkaltaista polveilevaa kattomuotoa ja tasakattoa. Materiaaleina on käytetty muun muassa tiiltä, betonia, kuitubetonia, metallikasetteja
kiveä ja laattaa. Väreinä löytyy runsaasti luonnonsävyjä, harmaata ja ruskeaa eri sävyissä. Lisäksi löytyy mustaa, valkoista ja jopa räikeitä kirkkaita värejäkin. Tyylejä löytyy
hillityistä laatikonmallisista kaareviin ja monimuotoisiin. Vanhaa rakennuskantaa ei ole
ollenkaan, vaan kaikki on uutta ja modernia, myös high tech –tyyliä löytyy. Rakennuskanta on kokeilevaa niin muotojen kuin käyttötarkoituksenkin osalta.

Alueelle on suunniteltuna asuinrakennusten ja toimitilojen lisäksi runsaasti viheralueita,
joista massiivisin on alueen läpi kiemurteleva Länsisataman puisto. Jätkäsaaren Saukonlaiturin länsipuolelta valittu tontti tukee elävää ja monipuolista kaupunkia, jonne viherteemakin sopii (kuva 22). Alueen tavoitteena on viihtyisä, elävä ja ekologisesti kestävä osa kantakaupunkia, jossa asumiseen lomittuvat työ, vapaa-aika ja virkistys. Oma
tavoitteeni on tuoda vehreyttä lähelle ja osaksi asumista sekä mahdollistaa asuntojen
muunneltavuutta työtä ja virkistäytymistä tukevaksi erilaisten perheiden tarpeisiin. 1

Kuva 22. Havainnekuva saukonlaiturin alueesta
1. Helsingin kaupunki. Saukonlaituri länsi, asemakaavaehdotus selostus
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Alueelle on suunniteltu kaupunkipientalo- ja kaupunkirivitalotontteja. Vehreyttä asumiseen -suunnitelmaan tontti valikoitui osaltaan suunniteltujen runsaiden viheralueiden
vuoksi, mutta myös sopivan tonttikoon, sijainnin ja tontilta aukeavien näkymien vuoksi.

Kaavio 12. Vehreyttä asumiseen –suunnitelman tontti on esitetty kuvissa punaisella

Tontti tulee sijaitsemaan saukonkanavan varressa, joka tarjoaa vesinäkymän asunnoista
(kaavio 12). Toisella puolella on Poseidoninpuisto joka tarjoaa kaupunkimaista vehreyttä
niin näkymänä kuin läheisenä virkistäytymisalueenakin. Avomeri on vain lyhyen matkan
päässä ja venepaikkoja on tarjolla asunnon viereltä. Alue on potentiaalinen myös hieman
kalliimmalle asuntotuotannolle veden läheisyyden, venepaikkojen ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. Jätkäsaaren yleishintataso on noin 5000 euroa neliömetriä kohden (kaavio
13) mutta alueelta löytyy myös kalliimpaa pientalotuotantoa. Esimerkiksi pientalotonttien
hissittömyydellä, maantasossa sijaitsevilla autopaikoilla ja muilla suunnitteluratkaisuilla
sekä ryhmärakennuttamisella on mahdollisuus alentaa pientalosuunnitelmien hintaa.

1. Asuntojen

hinnat.

Myytyjen

asuntojen

http://www.asuntojenhinnat.fi (21.10.2018)

tilastot

alueella

Jätkäsaari,

Helsinki
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Kaavio 13. Myytyjen asuntojen tilastot Jätkäsaaressa (asuntojenhinnat.fi)

Jätkäsaaren kaltaisiin aluerakentamiskohteisiin muuttaa asukkaita pääosin lähialueilta.
Esimerkiksi nykyisessä Ruoholahdesta on mitä todennäköisimmin paljon Jätkäsaaren
tulevia uusia asukkaita. Alueelle muuttaa kaikenikäisiä, mutta pääsääntöisesti 20-40
vuotiaita ja lapsia (kaavio 14). 1

Kaavio 14. Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan (2018)
1. Helsingin kaupunki. Jätkäsaari, Saukonlaituri itä, asemakaavan muutoksen selostus.
2013
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Joukkoliikenneyhteydet Jätkäsaaressa rakentuvat alueen kehittymisen myötä. Nykyiset
raideliikenneyhteydet tulevat jatkumaan vuonna 2050 Länsisatamanpuiston ympäri (kaavio 15). Raideliikenneyhteydet vievät muun muassa Ruoholahden metroasemalle ja
Kamppiin. 1

Kaavio 15. Joukkoliikenne jätkäsaaressa nyt (vasemmalla) ja suunnitelma vuonna 2025 (oikealla)

Ajoneuvoliikennettä palvelevat väylät on esitetty kaaviossa 16. Suunnitelma on esitetty
keltaisella. Alue sijaitsee rauhallisemmalla tonttikatuja sisältävällä osalla Jätkäsaarta.
Ympäristömelua tulee hieman pääasiassa meren välityksellä. Alueen suunnittelussa on
etsitty ratkaisuja nouseviin pysäköintikustannuksiin rakentamisen yhteydessä. Maanalainen pysäköinti on kallista, ja alueella onkin päädytty pysäköintitaloihin ja pientaloissa
myös omatonttisiin pysäköintivaihtoehtoihin. Vieraspysäköinnit sijoittuvat katujen varsille
ja ovat maksullisia. Suunnitellun alueen vieraspysäköinnit on ajateltu sijoittuvan Panamankadun varteen rakennuksen ja Poseidoninpuiston lähelle.

1. Helsingin kaupunki. Saukonlaituri länsi, asemakaavaehdotus selostus
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Kaavio 16. Jätkäsaaren ajoneuvoliikennettä palveleva katuverkosto
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Kuvassa 23 on esitetty Vehreyttä asumiseen -suunnitelman liittyminen suunniteltuun ympäristöön. Suunnitelma sijoittuu Poseidoninpuiston jatkeeksi ja puistoa on pyritty jatkamaan myös rakennussuunnitelman vehreillä piha-alueilla ja portaittain nousevalla rakennuksella. Lähes kaikki rakennuksen yläpinnat ovat pihaa, kattoterassia tai viherkattoa
pois lukien kadun varressa sijaitsevat pysäköintipaikat. Rakennus rajautuu koilliselta sivultaan Saukonkanavaan ja on täten suoraan liitoksissa merelliseen Helsinkiin.

Kuva 23. Vehreyttä asumiseen –suunnitelman liittyminen ympäristöön.

Suunniteltavalla tontilla on valtavasti potentiaalia hyvään ja miellyttävään asumisympäristöön tulevaisuudessa. Hyvällä suunnitelmalla ja vihreällä teemalla edesautetaan paikan hengen ja alueen identiteetin rakentumista. Miellyttävä ympäristö kiinnittää asukkaat
paikkaan, luo vastuunkantoa ja edistää alueen arvostamista, asukastyytyväisyyttä sekä
alueen sosiaalista kestävyyttä. 1
1. Huttunen. ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen

69

4.2

Ihmisläheisempää suunnittelua

Vehreyttä asumiseen -suunnitelman kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti urbaania ja
vihreää asumista kaipaavat perheet, joille paikan identiteetti on tärkeää. Perheille jotka
haluavat kasvattaa lapsensa ymmärtämään luontoa osana ympäristöä, ja jotka arvostavat kotia jossa on riittävästi tilaa ja virikkeellistä ympäristöä toimia yhdessä. Suunnitelma
on henkilöille, jotka kaipaavat enemmän vihreää ympärilleen kaupunkiympäristössä.
Suunnitelman ei kuitenkaan tule olla sellainen, että se rajoittaa suuren osan ihmisiä pois
elinympäristön vuoksi, eikä estä muitakaan ihmisryhmiä kiinnostumasta, mutta suunnitelman kantava teema on vehreyttä asumiseen.

Perinteisiä suomalaisia asumistoiveita ovat haaveet pientalosta jonka itse omistavat.
Ympäristöltä toivotaan turvallisuutta ja luonnonläheisyyttä. Kerrostalojen suosion syinä
on palveluiden läheisyys sekä harrastusmahdollisuuksien ja kulttuuritarjonnan monipuolisuus. Kerrostaloilta odotetaan hyviä joukkoliikennepalveluja. Tyytymättömiä kerrostaloissa ollaan varsinkin niiden pieniin pihoihin. Suunnittelussa pyritään yhdistämään perinteiset asumistoiveet pientaloidyllistä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden varrella
(kaavio 17). Varsinkin tämän luonnonläheisyyden ja oman pihan välillä on kuilu perinteisten pientalohaaveiden ja kerrostaloasumisen välillä. Asuntotarjonta ei ole mielestäni
monipuolistunut riittävästi kaupunkeja rakennettaessa vastaamaan ihmisten toiveita asumisen suhteen, vaan ihmisten asenteet ovat joutuneet sopeutumaan muuttuneeseen
kaupunkiympäristöön. Osa ihmisistä joutuu tekemään valinnan sijainnin ja asumistoiveiden välillä, vaikka näitä ominaisuuksia voitaisiin yhdistää paremmin. 1

Kaupunkitalo

Omakotitalo

• Urbaani kaupunkiympäristö
• Palvelujen ja huvitusten lähellä
• Julkiset liikenneyhteydet
• Päätäntä ja hallintavalta
• Oma piha ja vehreys
• Yksityisyys

Kaavio 17. Kaupunkitalon ja omakotitalon etuja

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
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Muuttuvassa maailmankuvassa se missä on totuttu asumaan muovaa myös tulevaisuuden haaveita. Uuden sukupolven kerrostaloissa syntynyt ja kasvanut IT-sukupolveksi nimetyt 1976-1981 syntyneet vastaajat sanovat tutkimuksessa (Tuominen ym. 2005) arvostavansa myös rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä, mutta alueen pientalovaltaisuudella ei heille ole niin suurta merkitystä. Herää myös kysymys voisiko tämän kansan
unelmakoti olla pientalon ja kaupungin palvelut yhdistävä kaupunkipientalo. 1

Muuttuneet asenteet ovat muovanneet yhteiskuntaa käyttämään nykykaupungin palveluja ja tarjontaa hyödyksi. Esimerkiksi lasten hoitaminen voi kaupungeissa olla vähemmän yksinäistä ja vanhemmilla on paremmin mahdollisuuksia oman ajan toteutumiseen.
Tämän mahdollistaa kaupungin laajat ja monipuoliset sosiaaliset verkostot ja palvelut.
Osaltaan unohdettua on lähialueen yhteisöllisyys asenteiden muuttumisen myötä, kun
pienet putiikit ovat vaihtuneet suurmarketteihin. Suunnitelmassa pyritään tätä yhteisöllistä henkeä nostattamaan kasaamalla vehreydestä kiinnostuneita ihmisiä toistensa lähelle. Suunnitelmassa haetaan uutta näkökulmaa puutarhakaupunki-ideologian uudelleentulemiselle osana monipuolisempaa asuntotuotantoa. 1
Kysymyksiä: ”Tulisiko suunnittelijan kuunnella enemmän asukkaiden toiveita vai luottaa
omaan koulutukseen ja perehtyneisyyteen?” ja ”Tietävätkö asukkaat mitä haluavat vai
onko suunnittelijalla parempi näkemys asiasta?” ei ole nykyajan kaupunkituotannossa
juurikaan mietitty. 1970-luvulla etsittiin keinoja, joilla asukkaat saataisiin mukaan ympäristöjensä suunnitteluun. Tärkeänä pidettiin prosessia, jossa asukkaan ja ammattilaisen
yhteistyön pohjalta syntyy luontevaa ja elävää ympäristöä. Usein asukkaita palveleva
hyvä asuinalue muodostuu vasta asukkaan ja suunnittelijan yhteistyöstä. 2

Ryhmärakentamisessa toimii perinteisen rakennusyrityksen sijaan joukko ihmisiä. Ryhmärakentaminen on mahdollisuus asukaslähtöisyyteen kotia rakennettaessa. Ryhmärakentaminen on myös keino hillitä rakentamisen kustannuksia, koska ryhmärakentamisessa maksetaan vain toteutuneista kustannuksista. Sillä voidaan säästää omistusasunnon neliöhinnasta, koska välissä ei ole voittoa tavoittelevaa rakennuttajaa ja asunnot
suunnitellaan suoraan asukkaille, jolloin vältetään kalliita lisä- ja muutostöitä. Kustannukset ovat läpinäkyviä. Ryhmärakennuttamisella haastetaan Suomen nykyajan perinteistä

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen

2. Aura – Horelli – Korpela. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. s. 9-56
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gryndituotantoa. Grynderi tarkoittaa liiketoiminnakseen tekevää perustajaurakoitsijaa.
Gryndaus on saanut ikävän kaiun rakentamisessa, kun rakennuksia tehtiin massatuotantona 1960-1970 –luvulla, eikä laatu ollut aina toivottavaa. Useat rakennusliikkeet
ovatkin lähteneet hakemaan erilaista asukaslähtöisempää lähestymistapaa rakentamiseen. Ryhmärakentamisella asukkaat pääsevät suoraan vaikuttamaan tulevan asuntonsa suunnitteluratkaisuihin, muuria tai välikäsiä asukkaan ja suunnittelijan välillä ei
välttämättä enää ole. 1, 2

Kaavio 18. Rakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa karkeasti rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen sekä rakennushankkeen toteutusta sääteleviin ja tarkasteleviin viranomaisiin.

1. Fira, Ryhmärakentaminen. saatavissa: https://www.fira.fi/palvelut/ryhmarakentaminen/
(17.10.2018)
2. Helsingin kaupunki. 2012. Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. https://www.aka.fi/
(17.10.2018)
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Ryhmärakentaminen ei ole uusi hankemuoto Suomessa, ensimmäinen ryhmärakennuskohde on jo yli sadan vuoden takaa, jolloin siitä myös muodostui merkittävä rakennusmuoto. 1950-luvulla grynderit valtasivat alan ja ovat edelleen vahvoilla rakentamisessa.
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on maininnut omatoimista ryhmärakennuttamistakäsittelevässä dokumentissaan vuonna 2012 tulevaisuuden ryhmärakentamisen alueiksi
Helsingissä muun muassa: Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan, Honkasuon / Kunin-kaantammen ja Östersundomin. 1, 2, 3

Kysyntää ryhmärakentamiselle tuntuu olevan Jätkäsaaressa esimerkiksi Firan suuressa
88 asunnon ryhmärakennusprojektissa, jossa kaikki kohteen asunnot varattiin alle vuodessa. Rakentaminen, suunnittelu ja lupamenettelyt toimivat samoin kuin muussakin rakentamisessa (kaavio 18), ryhmällä on kuitenkin isompi päätäntävalta ja vastuu muun
muassa suunnittelun ratkaisuista ja kustannuksista. Ryhmärakentamisen voi toteuttaa
omatoimisena tai rakennuttajakonsulttivetoisena. Omatoimisessa rakennuttamisessa
perustajaosakkailla on taloudellinen ja juridinen vastuu toiminnastaan, konsulttivetoisessa ryhmärakennuttamisessa voidaan siirtää vastuuta rakennuttajakonsultille ja mahdollisesti myös asettaa kattohinta hankkeelle, jonka yli kustannukset eivät nouse. Konsultti ottaa työstään palkkion, mutta ilman ammattirakentajaa ryhmässä tieto rakentamisesta lisääntyy ja myös riskit pienenevät. 1, 2, 3, 4

Ryhmärakentaminen nähdään Vehreyttä asumiseen -suunnitelmassa toteutettavana
hankemuotona. Asukkaat saavat itse vaikuttaa pelisääntöihin ja suunnitelmaan. Vehreyttä asumiseen –lähtökohdista syntyvä ryhmä personoi ympäristöönsä omaa identiteettiään, jonka tarkoitus on vahvistaa suunnitelman taustalla ollutta vihreää teemaa.
Asukkaiden toiveiden ja kokemusten perusteella on mahdollista parantaa heidän elinolojaan, mutta myös vahvistaa alueen yksilöllisyyttä ja identiteettiä. Hyvin suunnitellulla alueella asuinalueen arvo nousee ja asukkaat voivat olla ylpeitä rakentamastaan identiteetistä.

1. Helsingin kaupunki. 2012. Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. https://www.aka.fi/
(17.10.2018)
2. Fira, Ryhmärakentaminen. saatavissa: https://www.fira.fi/palvelut/ryhmarakentaminen/
(17.10.2018)
3. Kiinteistölehti, 31.5.2017. Jätkäsaaren suuri ryhmärakennushanke täyttyi ennätysnopeasti. www.kiinteistolehti.fi (17.10.2018)
4. RT 10-11222, Talonrakennushankkeen kulku, rakennushankkeen osapuolet
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Luonnonläheisyys

Kaupunkielämän
vilkkaus

Yksityisyys

Yhteisöllisyys

Kaavio 19. Kuva asumisen arvoista, jotka nähdään usein toistensa vastakohtina, ei kuitenkaan
toisiaan poissulkevia

Kaaviossa 19 esiintyvät arvot ovat asumisen toiveita ja suunnittelun lähtökohtia jotka
nähdään usein toistensa vastakohtina, mutta ne eivät kuitenkaan aina sulje toisiaan pois.
Saman perheen sisällä voi olla tilanne, jossa perheen isä toivoo asumiselta yksityisyyttä,
kun perheen äiti taas voi paremmin jos löytää yhteisöllisyyttä asuinympäristöstään. On
tavanomaista että toinen puolisoista saattaa kaivata enemmän tilaa ja luonnonläheisyyttä ympärilleen, kun toiselle se ei ole niin merkitsevä tekijä. Tila ympärillä viittaa samalla usein myös luonnonläheisyyteen ja yksityisyyteen välimatkojen ollessa pidempiä.
Kaupunkielämästä koetaan löytyvän enemmän mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen, vaikkakin kyläyhteisöt luovat edellytyksiä toistensa tuntemiseen ja yhteisöllisyyteen. Suunnitelma painottuu usein muutamaan osaan näistä arvoista, ja erilaisilla yhdistelmillä syntyy
erilaisia asuinympäristöjä. 1

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
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Suunnitelmassa on tavoite rakentaa yksityisiä asuntoja kombinaatioon vilkkaasta kaupunkitilasta ja luonnonläheisyydestä. Alueen ympäristöstä löytyy yhteisöllisyyttä tukevia
elementtejä kuten esimerkiksi kaupunkipuisto ja sijainnillisesti alue on ideaali läheisten
palvelujen ja tarjonnan vuoksi. Yhteisöllisyyttä on ajateltu nostavan vehreään teemaan
valikoituvat ihmiset, joilla on automaattisesti yhdistävä tekijä olemassa. Suunnitelman
lähtökohtina nähdään koti lähellä elämää ja huvituksia, mutta omassa asunnossa pitää
saada olla rauhassa, ja pihastakin tulee voida nauttia suhteellisen yksityisesti.

Suunnitelman kehittymistä ajatellen luotiin esimerkkiperheet, joilla testattiin asuntojen
toimivuutta suunnitelmassa. Suunnittelun lähtökohtana ei ollut tarkoitus valita yhtä täsmällistä perhetyyppiä, joille asunnot sopivat, vaan hakea mukautuvia ja joustavia asumisen ratkaisuja. Perheiden yhdistävänä tekijänä on asunnon kokoluokka; joko asujia on
useita tai perhe tarvitsee tilaa myös kotona työskentelyyn tai harrastuksiin (kuva 24).
Perheiden koot ovat pariskunnasta viiden henkilön perheisiin, joilla asuntoja testataan.
Työhuonetta saatetaan tarvita varsinaiseen työntekoon tai esimerkiksi ajoittaiseen etätyöhön. Harrastuksista mukaan on otettu: hyötyviljely, puutarhanhoito, kuntoilu, musiikki,
taide ja nikkarointi. Joissain tapauksissa harrastukset saattavat olla myös työtä. Tilaa
saatetaan kaivata myös vieraille, lapsille tai esimerkiksi uusioperheille. Jälkimmäistä ei
esimerkkiperheisiin ole valikoitunut. Esimerkkiperheet eivät rajoitu tiettyyn ikäryhmään ja
puutarhanhoito saattaakin houkuttaa useita sukupolvia. Yhdessä asunnossa testataan
asunnon jakautumista perheen sisällä, jossa kaksi sukupolvea asuvat yhdessä.

Esimerkkiperheiden tilantarvetta ja huoneiden muuntumista eri käyttötarkoituksiin testataan sekä sisä- että ulkotiloissa. Suunnitelmassa eläydytään perheen tarvitsemaan tilantarpeeseen ja pyritään edistämään toimintojen sujuvuutta ja tilojen käytännöllisyyttä sekä
selvitetään kuinka suurta piha-aluetta perhe tarvitsisi viihtyisän ympäristön muodostumiseksi ja perheen arjen tukemiseksi. Suunnitelmassa pyritään toteuttamaan tiloja,
joissa voidaan toimia yksin tai yhdessä. Tarvitaan riittävän suuret tilat oleskeluun ja toimintaa palveleviin aputiloihin ja kaikki tila pyritään käyttämään hyödyksi perheiden tarpeisiin.
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As 1

As 2

As 3

As 4

As 5

As 6

As 7

As 8

As 9

As 10

Kuva 24. Vehreyttä asumiseen -suunnitelman esimerkkiperheet

76

4.3

Suunnitteluratkaisuna townhouse

Sana townhouse tulee brittiläisen keskiluokan kaupunkiasumiseen viittaavasta termistä
”house in town”. Tällä on viitattu kytkettyihin pientaloihin, joissa asuntoon on sisäänkäynti
suoraan kadulta ja jotka ovat omatonttisia. Toisiinsa kytkettyjä pientaloja on Suomessa
perinteisesti kutsuttu rivitaloiksi tai kytketyiksi pientaloiksi. Townhouse onkin hyvin lähellä kaksikerroksista rivitaloa. Rivitalot ovat kuitenkin yleensä yhtiömuotoisia ja enemmän lähiömäisiä, kun taas townhouse henkii ’urbaania’ kaupunkitaloa. 1, 2, 3

Toisiinsa kytketyille omatonttisille kaupunkipientaloille onkin Suomessa vakiintumassa
termi townhouse. Englanninkielistä käsitettä townhouse ei ole lähdetty suomentamaan,
käsite on valittu ajatellen asuntomarkkinoita ja sillä on merkitystä asumismuodon houkuttelevuuteen asuntomarkkinoilla. Townhouse käsite on suunnittelijoiden parissa haluttu pitää väljähkönä. Tämä antaa mahdollisuuden luoda erilaisia pienmittakaavaisia
pientalotyyppejä. 1, 2, 3

Townhouselle on tyypillistä:


yhdeltä tai molemmilta sivuilta toisiinsa palomuurein kytketty



omatonttisuus jota jokainen perhe hallinnoi itse



oma takapiha ja/tai etupiha



vähintään kaksi kerrosta, yleensä useampia



syvä ja kapea runko, mutta korkea julkisivu



jokaisella asunnolla oma sisäänkäynti kadulta



voi sisältää esim. työ-, liike- tai varastotiloja asumisen lisäksi



julkisivuissa yksilöllisyyttä, esim. väritys- ja materiaalivaihtelut



hajautettu pysäköinti, esim. asunnon yhteydessä, tontilla tai kadulla

1. Manninen- Holopainen. 2006. Townhouse, kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa,
lähtökohtia ja tavoitteita
2. Helsingin kaupunki. 2012. Mahdollisuuksien townhouse, yhteenveto Helsinki townhousekilpailusta
3. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
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Townhouse-asunnot voivat olla tuottajamuotoisia samankaltaisista asunnoista muodostuvia kokonaisuuksia tai itsenäisiä ja yksilöllisesti suunniteltuja toisiinsa kytkettyjä pientaloja. Britanniassa on harrastettu sekä perinteisiä tuottajamuotoisia samaan tyyliin rakennettuja terrace-house taloja että itsenäisiä yksilöllisiä säätyläistaloja. Alankomaissa
ja Saksassa rakennetut townhouse pientalot ovat yleensä poikenneet naapureistaan ja
täten ne on suunniteltu yksilöllisiksi. Yhtenäiseksi kokonaisuudeksi suunnitellun townhousen asukkailla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa asunnon ulkonäköön kuten esimerkiksi julkisivukäsittelyyn. Itsenäisinä yksikköinä suunniteltaessa saadaan aikaan
enemmän yksilöllisiä ratkaisuja, mutta asuntokokonaisuuden yhteensovittaminen muun
kaupunkiympäristön osaksi jää asemakaavan ja rakennusvalvonnan tehtäviksi. Toisaalta tuloksena voi syntyä mielenkiintoista elävää kaupunkikuvaa.

1

Huolimatta siitä että townhouse tekee vasta tuloaan Suomeen, ensimmäinen rakennettu
townhouse Suomessa sijaitsee Helsingin Kulosaaressa ja on jo ohittanut 100 vuoden
rajapyykin. 2, 3

4.3.1

Townhouse-esikuvia Euroopassa

Alankomaissa asuntorakentaminen eroaa verrattuna Suomessa totuttuihin ratkaisuihin.
Alankomaissa suurin osa asunnoista sijaitsee pientaloissa, myös keskikokoisten kaupunkien osalta, kun taas Suomessa kaupunkien rakentaminen on keskittynyt kerrostalotuotantoon. Alankomaissa on myös yhdyskuntasuunnittelulla ohjattu tiiviiseen pienmittakaavaiseen asuntotuotaantoon, jonka tiedetään toimivan. Aiempi sodanjälkeinen kritiikki
aiheutti pelkoa kerrostaloja kohtaan, eikä niitä haluttu rakentaa lisää. Syinä Alankomaiden kaupunkipientalojen suosioon voidaan pitää myös townhousen kykyä muuntautua
erilaisiin asumisen tarpeisiin ja mahdollisuus kasvattaa asuntoa lisäkerroksilla. Lisäksi
townhouset muodostavat usein laadukasta ja kiinnostavaa kaupunkirakennetta. Lapsiperheet arvostavat tilavaa ja turvallista asuinympäristöä maantasossa, joka sijaitsee työn
ja palveluiden läheisyydessä ja josta on suora yhteys sosiaaliseen elämään. Alankomaa-

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
2. Nikula. 2014. Suomalainen rivitalo. s. 12-41
3. Seppälä. 2017. Kulosaaren Ribbingshof
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laisten toiveita asumiseen on muun muassa seuraavanlaisia; 1


ennemmin vierekkäin kuin päällekkäin



maantason sisäänkäynti



oma piha



ulkotilat asunnon jatkeena

Kuva 25. Erityyppistä townhouse-tuotantoa Borneo-Sporenburgista Amsterdamissa
1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
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Alankomaissakaan yksityishenkilöt eivät ole perinteisesti osallistuneet asuntosuunnitteluun kaupungeissa. Nykyajan perhemallien moninaistuminen ja lisääntynyt kotona työskentely ajaa suunnitteluun, jossa suunnitellaan joustavampia ja yksilöllisempiä ratkaisuja. Asukaslähtöisyyden lisääminen on yksi ”National Spatial Strategy (Nota Ruimte) –
Creating Space for Development” ohjelman tärkeimmistä tavoitteista, jossa pyritään kasvattamaan asukkaiden sananvaltaa. Borneo-Sporenburgista Amsterdamista löytyy sekä
yksilöllisesti suunniteltuja mielenkiintoisia townhouse rivistöjä sekä asuntojen jatkumona
suunniteltuja townhouseja (kuva 25). Yksilöllinen suunnittelu on kalliimpaa, ja esimerkiksi sarjaräätälöinti on keino suunnitella asiakaslähtöisesti kohtuuhintaan. Tämä tarkoit-

Kuva 26. IJburg Amsterdamissa, (ylempi kuva) oikealla townhouse ja vasemmalla pienkerrostalotuotantoa, (alempi kuva) modernimpaa townhouse tuotantoa kelluvana pientalona
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taa mahdollisuutta valita yhdistelmää rajatuista vaihtoehdoista. Asukkaiden haaveena
on oma piha asunnon jatkeena ja pihan laittaminen omanlaisekseen viestii asukkaasta
ja lisää yksilöllisyyden tuntua.

1

Alueet, joissa townhouse asunnot ovat monimuotoisia ja toisistaan erottuvia, pyritään
niitä liittämään yhteen yhtenäisten katuverkostojen ja pihojen avulla. Katusuunnittelussa
kiinnitetään huomiota myös niiden asumista tukevan tilan merkityksessä. Katutilat eivät
ole vain liikkumista varten, vaan niitä pidetään myös sosiaalisina tiloina, oleskelupaikkoina, kohtaamispaikkoina ja jopa lasten leikkimispaikkoina. Katutila voi olla käyttötarkoitukseltaan suomalaisen yhteispihan korvike hyvin suunniteltuna.

1

Tunnettuja keskiluokille ja lapsiperheille suunniteltuja townhouse-alueita on merellisen
vihreää ja kelluvaa townhousea edustava IJburg (kuva 26) Amsterdamissa ja MVRDV:n
suunnittelema Ypenburg (kuva 27) Delftissä. 1

Kuva 27. MVRDV:n suunnittelema kaupunkipientaloalue Delftissä.

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
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Saksassa kaupunkipientalon rakennusperinteen juuret ylettyvät aina keskiaikaiseen, koristeelliseen Bürgerhausiin. Ne olivat porvariston omatonttisia asumuksia, joita leimasi
yksilöllisyys. Modernismin aatteen synnyttyä alettiin vastustamaan tätä yksilöllistä ja porvarillista rakennusperinnettä ja haettiin valoisampaa ja väljempää kaupunkia. Kaupunkien tiivistyminen ja kaupungistuminen aiheuttivat aikojen saatossa kaupunkilaisten syrjäytymistä ennen niin vahvaan kulttuuriin ja siteeseen omaan taloon ja kaupunkiin. Toinen huolestuttava ilmiö oli yhdyskuntarakenteen hajoaminen asukkaiden muuttaessa kehyskuntiin. Tämä sama ilmiö on esiintynyt myös Suomessa. Ongelmiin havahduttua on
Saksassa kytkettyjä kaupunkipientaloja käytetty hyväksi ongelman ratkaisussa ja niitä
on tuettu eri vuosikymmeninä eri ohjelmin. On pyritty tarjoamaan asuntoja kaikille yhteiskuntaryhmille ja asukkaita on houkuteltu muuttamaan takaisin tarjoamalla pieniä tontteja
kaupungista. 1

Saksalaisten asumistoiveiden kärjessä on ollut omakotitalo vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa. Toisaalta useissa tutkimuksissa on painottunut myös asuminen kaupungissa.
Asioita, joita saksalaiset arvostavat asunnoissaan ovat muun muassa; 1


keskeinen sijainti



vihreä, rauhallinen ja lapsiystävällinen ympäristö



autopaikka lähellä omaa taloa



oma puutarha



suurempi vapaus suunnittelussa ja yksilölliset ratkaisut

Suomen tavoin saksalaiseen kaupunkipientaloon suhtauduttiin alkuun varauksella. Epäilyä ja kyseenalaistamista tapahtui myös viranomaisten toimesta, ja lupaprosessit olivat
pitkiä ja haastavia. Ei ollut juuri esikuvia joihin olisi luotettu. Samoin kuin Alankomaissa,
Saksassakin rakennetaan nykyään kahta townhouse-talotyyppiä, joista toinen on toisiinsa kytketyt persoonalliset talot, joissa korostuu asukkaiden yksilöllisyys ja toinen
jossa townhouse-asuntojen ryhmä muodostaa kokonaisuuden eivätkä julkisivut viestitä
asukkaan yksilöllisyydestä. Lisäksi Saksassa rakennetaan jo olemassa olevia rakennuksia yhdistäviä townhouse-asuntoja täydennysrakentamisena. Kuvan 28 townhouse
edustaa yksilöllistä suunnittelua, mutta muodostaa kuitenkin harmonisen kokonaisuuden. Rakennus sijaitsee Berliinissä ja rakennuksen sisäänkäynteihin johdattaa kapea ja
intiimi sivukuja. 1
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Kuva 28. Townhouse-asuntoja kapealla sivukujalla Berliinissä
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Ryhmärakentaminen on Saksassa saavuttanut suuren suosion. Kansalaiset ovat päässeet vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun ja heitä on pyritty tukemaan kaupungin puolelta. Ryhmärakentamisen edut ovat sekä sosiaalisia että taloudellisia. Saksassa on koettu että ryhmärakentamisella voidaan säästää jopa 25-30% kohteen kokonaiskustannuksista. Prosessissa oppii myös tuntemaan naapurinsa, joka luo yhteisöllisyyttä ja turvaa. Ryhmärakennushanke voi koostua teeman ympärille, esimerkiksi ”viherpiipertäjien”
rakentaessa yhdessä. Ryhmärakentamiseen lähtevillä on usein korkea motiivi vaikuttaa
suunnitteluun ja seurauksena on usein hyvää laadukasta ympäristöä ja arkkitehtuuria.

1

Townhouse-asunnot voivat Saksassa nousta jopa nelikerroksisiksi, mikä tarkoittaa asuntojen kasvamista kookkaiksi ja hintaviksi. Tämä on kuitenkin usein perusteltua hyvällä
sijainnilla ydinkaupungissa ja monet ovat valmiita maksamaan siitä että säästävät paljon
aikaa matkustamisessa. Toivottavaa on myös asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuminen ja hyvät julkiset liikenneyhteydet. 1

Kuva 29. Iso-Britanniassa 1700-luvulla syntynyt ”Georgiaaninen klassikko”
1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen

84

Kaavio 20. Tyypillinen georgiaanisen townhouse-talon pohjaratkaisu

85

Saksan tavoin Iso-Britanniassakin townhouse-talojen juuret ulottuvat keskiajalle. Talot
tunnetaan paremmin nimillä terrace house ja terraced house. Kaupunkien tiivistyessä
julkisivujen merkitystä korostettiin ja mahdollisimman monen asunnon haluttiin avautuvan kadulle. Tämä oli siis keskiaikainen rivitalo ja askel kohti nykyaikaista yhdyskuntarakennetta. 1700-luvulla syntyi ”Georgiaaninen klassikko”, jossa asunnot olivat tarkoin
suunniteltu. Huoneet erotettiin liikenteestä, huoneista tuli yksityisempiä ja rauhallisempia
(Kuva 29). Asuntoja ja toimivia pohjia monistettiin vieri viereen joko suorin linjoin tai kaarevasti polveillen, kuten kaaviossa 20. Vaikka pohjaratkaisut olivat yhtenäiset, niiden

Kaavio 21. Lontoon townhouse-taloissa sama tyypillinen pohjaratkaisu toistuu, vaikka talot ovat
hyvinkin eri kokoisia
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käyttötarkoitukset saattoivat vaihdella asukkaan tarpeista riippuen. Asunnot ovat tänäkin
päivänä muuntojoustavia. Asuntojen huoneita on muunneltu myös esimerkiksi liiketiloiksi. Talorivin julkisivu koristeltiin yhtenäiseksi hillityn arvokkaasti, pelkistetysti tai jopa
palatsinomaisesti. Myöhemmin tätä eräänlaista kokonaistaideteosta alettiin pitää jopa
hieman tylsänä. Juhlavammasta sisäänkäyntijulkisivusta poiketen takapiha oli kodikas
pihoineen ja pienine mahdollisine piharakennuksineen. Julkisivuna yleistyi tiili helpon
saatavuuden ja aiemmin vaivanneen Lontoon suurpalon vuoksi. Rakennuttajat myös rakensivat taloja urakalla toimivaksi huomattua suunnitelmaa kopioiden ja mahdollisimman
suurta voittoa tavoitellen. 1

1800-luvulla viktoriaanisia townhouse-taloja alettiin rakentaa kauemmas esikaupunkeihin, pois keskustan saasteilta. Julkisivumateriaaleihin haettiin vaihtelevuutta ja koristeellisuutta, mutta taloudellinen tilanne ajoi usein vain kopiomaan taloja vieri viereen. Teollisen vallankumouksen aikaan talojen asuntojen koot skaalautuivat varallisuuden mukaan, vaikka pohjaratkaisut olivat hyvin samanlaisia (kaavio 21). Pienissä asunnoissa
saattoi asua suuriakin perheitä hyvin tiiviisti, joka aiheutti ongelmia hygienian ja terveyden kannalta. 1

Townhouse talojen suosio jatkui Iso-Britanniassa aina 1900-luvun alkuun saakka, jolloin
kerrostalojen yleistyminen alkoi horjuttaa kaupunkipientalojen suosiota. 1900-luvulla rakennetut townhouse-pohjat levenivät, jolloin asuntoon saatiin kaksi vierekkäistä huonetta. Asuntojen leveneminen antoi mahdollisuuden järjestää asuntoja monin eri tavoin.
Iso-Britannia on panostanut vahvasti monistettavaan, taloudelliseen ja toimivaan townhouse-ratkaisuun, ja todistanut että niinkin voi luoda viihtyisää asuinympäristöä. Lisäksi
vahvuutena on myös muuntojoustavuus uusien käyttäjien ja käyttötarkoitusten toiveiden
mukaisiksi. 1

4.3.2

Townhouse mahdollisuudet

Townhouse on ollut esillä 2000-luvulla yhä enenevissä määrin ja kiinnostusta siihen tuntuu riittävän myös Suomessa. Tehtyjä tutkimuksia on esimerkiksi Aalto yliopiston Habitat

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
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Components –townhouse, josta on julkaistu loppuraportti vuonna 2016 1. ja tutkimusten
pohjalta Helsingin yliopistossa toteutettu Hanna Vilja Maria Kauppisen pro gradu –tutkielma vuodelta 2014 2. Lisäksi Helsinki on toteuttanut Helsinki townhouse –kilpailun
vuonna 2010 3, jonka tuloksien pohjalta on laadittu mahdollisuuksien townhouse –yhteenveto Helsinki Townhouse –kilpailusta. 4
Ongelmana kotimaisen townhouse-asumisen tutkimukselle on se ettei sillä ole juurikaan
tutkimuspohjaa, jossa tutkimusotos saataisiin riittävän suureksi. Kun townhouse asumisesta ei ole kokemusta, vastataan uskomusten ja mielikuvien perusteella. Aaltoyliopiston
arkkitehtuurinlaitos on aloittanut vuonna 2016 kattavan tutkimushankkeen Suomen unelmakodeista, asumisen toiveista ja townhouse-talotyypin kiinnostuksesta. Pääkaupunkiseudun asukkaiden energia- ja ympäristöasenteita mittaava Envi-kysely jatkoi muun muassa talotyyppien kiinnostavuuden testausta ja asukkaan toiveisiin ja kiinnostumiseen
syventymistä. Tulosten pohjana on käytetty muun muassa kyselytutkimuksia, asiantuntijahaastatteluja ja työpajoja. 1

Envi 2015 tutkimukseen vastanneiden verkkopanelistien mukaan townhouse kiinnostaa
asumismuotona eniten kerrostalossa vuokralla ja rivitaloissa asuvia. Hieman yllättävää
on että townhouse vaikuttaa kiinnostavan vähemmän jo omakotitaloissa asuvia. Voisiko
tämä johtua siitä että omakotitaloihin hakeutuneet ovat jo valinneet elämän vehreämmillä
alueilla, eivätkä koe kaupungin urbaania elämää tarpeellisena ja soveltuvana kasvuympäristönä esimerkiksi lapsilleen. Townhouse vaikuttaa soveltuvan nuoremmalle vastaajakunnalle paremmin, tämän voisi selittää esteettömyyden ja monikerroksellisuuden
haasteet ikäännyttäessä mutta myös vähempi kiinnostus uuteen. Townhouse kiinnostaa
enemmän korkeakoulutettuja henkilöitä ja perhemuodoista suhteellisen tasaisesti sekä
yksinasuvia, pariskuntia että lapsiperheitä, mutta perhekoon kasvaessa myös soveltuvuus omaan talouteen kasvaa (kaavio 22). 1

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen
2. Kauppinen. 2014. Tavoitteena townhouse lähiössä. helda.helsinki.fi (10.9.2018)
3. Sjöroos - Jalkanen. 2010. Helsinki Townhouse –kilpailu.
4. Helsingin kaupunki. 2012. Mahdollisuuksien townhouse, yhteenveto Helsinki townhousekilpailusta
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Kaavio 22. Verkkopanelistivastaajat townhouse-kiinnostuksen mukaan (Envi)

Kaavio 23. Tuloksia townhousen soveltumisesta vastaajille
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Sekä Suomalainen unelmakoti 2014 että Envi 2015 kyselytutkimus osoittaa ihmisten
asenteen townhousesta omaksi kodiksi olevan pääsääntöisesti positiivinen, 52-56 prosenttia vastaajista suhtautuu townhouseen positiivisesti ja vain 22-26 prosenttia negatiivisesti (kaavio 23). 1

Kaavio 24.

Vastaajien nykyinen asumismuoto ja toivetalotyyppi (Envi)

Townhouse ei kiinnosta ainakaan vielä valtaosaa väestöstä toiveasumisen ensimmäisenä vaihtoehtona. Suurin osa vastaajista ilmoittaa tämänhetkisen asumismuodon kiinnostavan häntä eniten, joten kiinnostuksen vähäisyys esimerkiksi tornitaloja ja townhouse-asuntoja kohtaan ei yllätä. Eniten tyytyväisiä asumismuotoonsa vaikuttavat olevan rivitaloissa asuvat. Prosentuaalisesti eniten toiveasunnokseen townhousen ilmoittivat pienkerrostalossa asuvat (12%) ja toiseksi eniten kerrostalossa asuvat (9%). Vähiten
townhouse kiinnosti toiveasumismuotona omakotitalossa asuvia (5%). Jos verrataan
kiinnostusta townhouseen ja yli 12 kerroksiseen tornitaloon, jotka molemmat ovat Suomessa suhteellisen uusia tulokkaita, townhouse kiinnostaa enemmän esisijaisena asumismuotona kuin tornitalo keskimäärin yhteensä (kaavio 24). 1

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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Kaavio 25.

Asuinaluetoiveet suosikkitalotyypin mukaan (Envi)

Kysymykseen ”Millaisessa ympäristössä haluaisit suosikkitalosi sijaitsevan?”, Townhousen ensisijaisena vaihtoehtona valinneet, ovat ilmoittaneet että yli puolet (58%) haluaisi
asua kylämäisessä ja vehreässä keskustassa rajallisten palveluiden äärellä. Omakotitaloissa asuvistakin niukka enemmistö (39%) ilmoittaa haluavansa samanlaisen ympäristön, joten vielä selvittämättä jää syy omakotitalovalinnan tehneiden vähäiseen kiinnostukseen townhousea kohtaan. Toiseksi eniten townhousen valinneilla suosikkiympäristöksi valikoitui vilkas kaupunkikeskusta (33%). Yhteensä yli 90 prosenttia townhousen
valinneista haluaa asua keskusta-alueella (kaavio 25). 1

Vaikka suunnitelmassa ei varsinaisesti pyritä tekemään valtaosaa miellyttävää asuinrakennusta vaan pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman paljon vihreää ja hyvinvointia lisääviä asioita suunnitelmaan, on kiinnostavaa nähdä mitä ihmiset arvostavat
townhouse asumisessa. Ihmiset asettavat tärkeimmäksi tavoitteeksi townhousen kohtuuhintaisuuden. Pitkään vallalla olleet käytännöllisyyden, taloudellisuuden ja nykyajan
teknologisen kehityksen tuomat lähtökohdat nousevat vahvasti esiin asunnon valintatekijöissä (kaavio 26). 1990-luvun laman jälkeen asumiskustannukset ovat nousseet pysyvästi, ja asumiseen käytetään yli neljännes kotitalouksien kulutusmenoista (Kaavio 27),
joka osaltaan selittää miksi usein raha ratkaisee asunnonvalinnassa muita tekijöitä
enemmän. Myös ympäristönsuojelusta rakentamisessa paljon esillä olleet asiat nousevat esiin vahvemmin kuin useat ihmisten arkeen vaikuttavat tekijät. 1

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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Kaavio 26.

Asunnon valintakriteerit townhouse-kiinnostuksen mukaan. Sijaintiin liittyviä toiveita ei tähän vertailuun sisällytetty, vaan ne kysyttiin tällä kertaa erillisinä kysymyksinä (Envi)
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Toimiva pohja on sijalla kolme valintatekijöissä heti taloudellisen saavutettavuuden jälkeen. Asumisympäristöön ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä heti toimivan pohjan jälkeen tärkeimmäksi valikoitui asuntoon pääsevän valon osuus, joka vaikuttaa ihmisen
sisäiseen kelloon ja hyvinvointiin välittömästi vaikuttavana virkistävänä tekijänä. Myös
mahdollisuus ihmisen elämäntapaan soveltuvana tekijänä ja asunnon muunneltavuus
elämäntapojen muuttumisen jälkeen koettiin asunnoissa tärkeäksi. Pihaa ei koettu niin
tärkeäksi ja erilaiset pihat jäivät valintatekijöistä sijojen 12 ja 23 välille. Parhaiten pihoista
sijoittui valintatekijöistä helppohoitoinen, pieni oma piha sijalle 15, ja joka kiinnosti 45
prosenttia vastaajista. Johtuuko tämä siitä että omaan pihaan ei olla enää niinkään totuttu, ja vaikka townhousen ympäristönä arvostetaankin vehreää keskustaa, sitä ei osata
arvostaa yleisesti oman arkisen toiminnan keskiössä. Pihalta toivotaan myös helppohoitoisuutta, pihan suunnittelu ja toteutus määräävät helppohoitoisuudessa enemmän kuin
pihan määrä, ja pihan toiminnalliseksi, esteettiseksi ja rentouttavaksi asunnon jatkeeksi
muodostumisella on pihan suunnittelulla iso merkitys. 1

Kaavio 27.

Kotitalouksien kulutustottumusten vertailua (Tilastokeskus)

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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Asuinrakennuksen persoonallista ilmettä arvosti 43 prosenttia vastaajista, ja se jäi sijalle
18. Yhteisölliset tilat jäivät listan häntäpäähän sijojen 22 ja 25 välille, yhteispihaa arvosti
34 prosenttia, yhteistä kokoontumis- ja harrastetilaa 28 prosenttia ja yhteissaunaa 27
prosenttia. Yhteistilojen merkitys kohosi työpajoissa yhdessä pohdittujen mahdollisuuksien lisääntyessä, kuten esimerkiksi yhteisöllisen hyötyviljelymahdollisuuden tai sosiaalisen tilan kuten yhteisen pergolan pystyttämisestä, asukkaan huonot kokemukset yhteistiloista muuttuivat positiiviseksi mahdollisuudeksi ja oman käsitekentän laajentumiseksi. Tämä vaikuttaisi siltä että asukkaat jotka omaavat negatiivisen muiston tai eivät
ole asunnon valintatekijää koskaan elämässään kohdanneet, eivät sitä välttämättä
myöskään osaa kaivata. Listaan olisi toivonut autoilun rinnalle myös julkisten kulkuvälineyhteyksien ottamista huomioon, mutta ne on jätetty pois sijainnin poisjättämiseen viitaten. Townhouse-talotyypistä kiinnostuneet vaikuttavat vaativan ympäristöltään ja palveluiltaan enemmän kuin ne, joita townhouse ei kiinnosta. 1

Townhouse-asunnoilla on potentiaalia osana pienimittakaavaista, tiivistä ja urbaania
kaupunkirakennetta. Sillä on mahdollisuus luoda elävää yksilöllistä kaupunkikuvaa lähelle kaupungin vilinää. Se on kaupunkipientalo, joka mahdollistaa muun muassa perheille omakotitalomaista asumista kaupungin keskustan tuntumassa. Se ei ole yhtä väljä
ja intiimi kuin yksityisellä tontilla omakotitalossa, mutta kuitenkin antaa mahdollisuuden
kaupungin monipuolisten palveluiden läheisyyteen omalla tontilla omakotitalomaisessa
rakentamisessa ja esimerkiksi luoda pieniä kaupunkipuutarhoja omalle tontilleen.

Voisiko townhouse olla mahdollisuus puutarhakaupunkiaatteen uudelleen tulemiseen,
jossa korkean rakentamisen lisäksi sopiville alueille rakennettaisiin pienimittakaavaisempaa idyllistä kaupunkia. Nykyään 1900-luvun puutarhakaupunkiaatteella rakennetut kaupunginosat ovat arvostettuja asuinalueita, esimerkkeinä mainittakoon Puu-Käpylä,
Munkkiniemi-Haaga ja Tapiola.

Helsingin asuntotarjonta on kerrostalo- ja pienasuntovaltaista ja niissäkin asunnot jäävät
keskimäärin pienemmiksi kuin naapurikunnissa. Helsingin asunnoista vain 14% on pientaloja. Monet, etenkin lapsiperheet tahtovat hieman suurempia asuntoja, eivätkä löydä
Helsingistä sopivia ja ajautuvat etsimään asuntonsa naapurikunnista. Lisäämällä pienmittakaavaisia turvallisia asuinalueita ja monipuolista huoneistojakaumaa sekä kohtuu-

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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hintaista perheasuntotuotantoa voidaan edesauttaa väestörakenteen pysymistä tasapainoisena ja estää lapsiperheiden poismuuttamista. Pientalot myös sijaitsevat usein kauempana esikaupunkialueella ja Helsingissä on vielä vain vähän tarjontaa kaupunkipientaloista hyvien kulkuyhteyksien läheltä. 1

Helsinki on tehnyt tontinluovutukseen perustuvan tarvearvion pientalotuotannosta vuoteen 2030 mennessä. Kaaviossa on luokiteltu townhouse asuntoihin vain omatonttiset
rakennukset, rivitalot ja yhtiömuotoiset townhouset on laskettu muiden kytkettyjen pientalojen alle. Kelluvilla asunnoilla tarkoitetaan pientaloasumista monipuolistavia rakennuksia. Kalasatamaan on muun muassa kaavailtu meren päälle tulevia kelluvia pientaloja. Taulukosta 3 voidaan todeta että Helsingillä on tavoitteena lisätä Helsinkiin kaupunkimaista pientalotuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. 1
Taulukko 3. Yhteenveto pientalotyyppien arvioidusta varannosta kerrosalan mukaan vuosina
2011-2030 (pois lukien Östersundom).

k-m²

asuntomääräarvio

Erillispientaloja

145 767

911

keskimääräinen
kerrosala-arvio /
asunto
160 m²

Townhouse -tyyppiset pientalot

209 623

1310

160 m²

Muut kytketyt pientalot

264 570

1890

140 m²

20 460

102

200 m²

640 420

4213

Talotyyppi

Kelluvat pientalot
Yhteensä

Jätkäsaareen on tavoitteena rakentaa noin 32 000 k-m² townhouse-tyyppistä asuntotuotantoa. Tavoitteena yhdistää townhouse-osia kerrostalotuotantoon tai luoda kaupunkipientalojen muodostamia omia kortteleita, joista meillä ei vielä ole aiempaa kokemusta.
Rakennukset tulevat olemaan pääosin 2-3 kerroksisia ja tehdyn esiselvityksen perusteella asuntojen koot vaihtelevat välillä 100-170 k-m². Suurten asuntojen hinnat kehittyvät helposti melko suuriksi, mutta rakennusten hyvä sijainti ja yhteys veteen lisäävät
asuntojen kiinnostavuutta. 1

1. Jalkanen ym. 2012. Townhouse-rakentaminen Helsingissä. www.hel.fi (10.9.2018)
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Pientalojen ihanteisiin liitetään oma piha ja yksityisyys. Pientalosta haaveilevat saattavat
myös haaveilla omaa persoonaa tai yksilöllisyyttä ilmentävästä kodista. Townhouse ei
välttämättä ole ratkaisu suurta omaa pihaa luonnon keskellä toivovalle, mutta voi olla
hyvinkin ratkaisu persoonallisuutta hakevalle, hyvien palveluyhteyksien lähelle toivoville.
Suuri piha saattaa myös muodostua rasitteeksi kiireistä elämää elävälle, ja pienempi hyvin hoidettu kaupunkipiha omaan elämäntapaan, puuhasteluun ja virkistäytymiseen sopiva ratkaisu.

Ehkä suurin syy kuitenkin oli yksilöllistä vehreää elämäntapaa hakiessa, miksi townhouse oli suunnitelmaa tukeva talomalli, oli sen tuomat edut perinteisiin kerrostaloihin
verrattuna. Townhousella on mahdollista tarjota kerrostalojen parvekkeita suuremmat ja
toimivammat asuntokohtaiset ulkotilat, joihin kuuluvat parvekkeet, terassit ja ulkopihat.
Townhouse antaa mahdollisuuden suunnitella yksilöllistä ja persoonallista asuntotuotantoa.

Townhouse soveltuu hyvin ryhmärakentamiseen, jolloin asukkailla on kaupungissa harvinainen mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin ja ylläpitoon. Ryhmärakennuttamisen malleja ovat omaehtoinen ryhmärakennuttaminen ja rakennuttajakonsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen. Molemmissa asukkaat maksavat itse rakentamisesta aiheutuneet kulut. Omaehtoisessa ryhmärakennuttamisessa kokoontunut ryhmä hankkii ja kilpailuttaa ammattilaiset, tekevät sopimukset ja hoitavat lupa-asiat. Yhteisestä kilpailutuksesta huolimatta ryhmärakennuttaja kuitenkin tekee lähtökohtaisesti omaa tonttiaan koskevat sopimukset ja vastaa oman tonttinsa osalta kuluista. Ryhmärakennuttajat voivat
myös perustaa asuntoyhtiön, jolloin urakkasopimukset menevät sitä yhtiölle. Rakentajakonsulttivetoisessa ryhmärakentamisessa rakennuttajakonsultti hankkii tonttien toteuttamisesta kiinnostuneen ryhmän, tarkistaa ryhmän maksukyvyn ja toimii konsulttina hankkeen ajan. Ryhmärakennuttajakonsultti ottaa työstään palkkion, ja asukkaat maksavat
rakentamisesta toteutuneiden kulujen mukaiset asuntojen hinnat. Ryhmärakennuttajakonsultti voi myös luoda hankkeelle kattohinnan, joka antaa turvaa tottumattomammalle
ryhmärakentajalle.
Usein asukkailla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa huoneiston seinien ulkopuolisten tilojen
hoitoon ja hoidon ylläpito jää usein harvakseltaan tapahtuvaan ulkopuolisten tahojen hoidon varaan, jonka asukkaat kuitenkin maksavat. Toinen vaihtoehto on se, että asukkaatitse huolehtivat asunnostaan ja sen ympäristöstä, joka on perinteisempi tapa omakotitaloasujan näkökulmasta. Venetsiassa Buranon saarella vieraillessani kiinnitin huomion
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alueen yksilöllisyyteen ja hyvin hoidettuun ympäristöön. Alueelta pystyi lukemaan ihmisten halun huolehtia ympäristöstään, eikä sitä oltu tehty tarkoin suunnitellun kaavan mukaisesti. Tätä yksilöllistä puutarhanhoitoa voisi suunnittelukohteessa käyttää hyväksi ja
antaa asukkaille vapauden hoitaa ympäristöään ja tuoda vehreyttä esille myö sohikulkijoiden iloksi.

4.3.3

Townhouse haasteet

Townhouse-rakentaminen on käynnistynyt hyvin hitaasti. Jotkut toteutusprosessien kielteiset kokemukset ovat leimanneet townhousen tuotantoa negatiiviseksi ja antanut vaikutteita sen maineeseen. Laajempia kokemuksia ei ole ollut saatavilla, ja townhouserakentaminen on vielä enemmän tai vähemmän kokeiluasteella. Townhousen kysyntää
heikentäviä tekijöitä, tai asioita joihin ihmiset suhtautuvat varauksella ovat muun muassa: 1


asunnon hinta



rakennuksen koko



rakennuksen sijainti



turvattomuus



rakentamisen tapa



monikerroksellisuus



esteettömyys

Townhouse-asunnot nousevat helposti kovin suuriksi runkosyvyyden ja kerrosmäärän
kasvaessa. Townhouse-asunnot ovat yleisimmin kaksi, kaksi ja puoli tai kolmikerroksisia. Kaupunkiin urbaania kaupunkipientaloa rakennettaessa ihan matalakaan ei tule oikein kyseeseen, koska se syö arvokasta maa-alaa. Monikerroksellisuudessa epäilyttää
myös sen soveltuvuus esimerkiksi lapsiperheen arjessa ja muille perheenjäsenille kuten
esimerkiksi vanhuksille. Monikerroksellisuuden etuna voidaan pitää yksityisyyden lisääntymistä kerroksissa. Townhouse –asuntoihin tulee väistämättä portaita. Muualla Euroopassa tätä ei kuitenkaan ole koettu ongelmana ja townhousen hyviä puolia arvostetaan
enemmän. Rakennuksen koko ja sijainti myös nostavat asuntojen hintoja. Kun town-

1. Jalkanen ym. 2012. Townhouse-rakentaminen Helsingissä. www.hel.fi (10.9.2018)
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house-asuntoon suunnitellaan hissivaraus etukäteen, laskee se muutostöiden hintaa tulevaisuudessa. Kustannuksia laskevia tekijöitä townhousessa on myös kadunvarsipysäköinti, maanalainen pysäköinti kun on kallista.

Suomessa on jo vuosikymmeniä totuttu valmiisiin markkinoihin, joissa rakennusliikkeet
tuottavat asuntotarjonnan. On jäänyt historiaan ennen vanhaan voimassa ollut hartiapankkirakentaminen, jossa asukas itse vastaa kustannuksista ja rakentamisesta.
Townhouse voi olla joko yhtiömuotoinen tai omakotitalojen kytketty rivistö. Omakotimaisuutta saatetaan joko vierastaa tai sitten sitä pidetään toivottavana asumismuotona. On
jo pitkään rinnastettu omistusasuminen kauemmas keskustasta sijaitsevaksi, kun se
voisi toimia yhtä hyvin kaupungin keskustassakin. Vastuu omistamisesta ja huollosta
saattaa pelottaa. Sen hyvä ja huono puoli on siinä että maksat vain omista kuluista, kun
taas taloyhtiössä kulut jakautuvat.

Esteettömyys huolettaa enemmän 55 vuoden ikäpyykin jälkeen. Alle 55 vuotiaat arvostavat esimerkiksi asunnon muunneltavuutta enemmän kuin esteettömyyttä asunnossa
(kaavio 28). 1

Kaavio 28. Muunneltavuuden ja esteettömyyden vertailua kahdessa eri ikäryhmässä (Envi)

1. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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Suomen rakennusmääräyskokoelma G1 ohjaa esteettömyyttä näin:
Pientalotontin tai rakennuspaikan rajalta sekä autopaikalta asuntoon maantasokerroksessa johtava kulkuyhteys ja sisäänkäynti rakennetaan myös liikkumisesteiselle soveltuvaksi, jos se maaston muodon ja korkeuserot huomioon ottaen on
mahdollista. (1)

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Townhouse-rakentaminen Helsingissä julkaisun
mukaan mahdollisena pidetään enintään 500 mm korkeuseroa. Kun korkeusero muodostuu 500 mm jyrkemmäksi, edellytetään mahdollisuutta myöhemmin rakennettavalle
luiskalle. 2
Suunniteltavan alueen asemakaavassa on määrätty seuraavaa;
Asunon lattian tulee olla asuntojen pääikkunoiden kohdalla vähintään metrin kadun tai puiston maantasoa korkeammalla. (3)

Korkeuseroa suunniteltavalla tontilla on noin 200 mm, joten suunnittelussa ei ole voitu
käyttää tätä hyödyksi esteettömyyden toteuttamiseksi. Asunnot siis suunnitellaan toteuttamaan metrin korkeuserot asuntojen pääikkunoiden ja ympäröivän maantason
kannalta. 3 Asunnon nostaminen kaduntasosta on perusteltua suunnitelmassa, jossa
rakennus rajautuu suoraan kiinni katuverkostoon yksityisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. 2
Suomen tiukat esteettömyysmääräykset pyrkivät varmistamaan kaikkien kaupunkipientalojen mahdollisuuden olla esteettömiä. Maissa, joissa townhouse-tuotantoa käytetty
on jo huomattavasti laajemmin, niin nykyään kuin historiassakin, esteettömyysmääräykset eivät ole verrattavissa Suomeen. Esimerkiksi Alankomaissa vasta neljäkerroksisiin asuntoihin vaaditaan hissi, eikä pientaloihin vaadita edes hissivarausta. Saksassakaan esteettömyysmääräykset eivät ole yhtä tiukat, välttämättä kaikkia asuntoja ei
kerrostalossakaan tarvitse suunnitella esteettömiksi, riippuen asuntojen määrästä. Riip-

1. G1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet
2005. 1.10.2004. Helsinki

2. Jalkanen ym. 2012. Townhouse-rakentaminen Helsingissä. www.hel.fi (10.9.2018)
3. Helsingin kaupunki. Asemakaava. Saukonlaituri länsi. 2015
4. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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puen osavaltioiden määräyksistä ja talon suunnitteluratkaisuista, ei townhouse-talojakaan aina tarvitse varustaa pyörätuoleille soveltuviksi.

1, 2

Ovatko Suomen rakentamismääräykset jopa liian tiukkoja ja rajoittavia tekijöitä mahdollistamaan pienmittakaavaisen elävän kaupunkirakenteen syntyä ja este uusien yksilöllisten asumisratkaisujen muodostumiselle. Myös Helsingin kaupunki on huomioinut lisäselvitystarpeen asiasta;
Tulisi selvittää voidaanko Helsingin rakennuslautakunnan asettamaa valtakunnallisten esteettömyysmääräysten tulkintaohjetta täydentää townhouse -tyyppisten
pientalojen kohdalla siten, että se joustavammin ottaa huomioon vaihtelevien
maasto-olosuhteiden, asuntokannan monipuolisuuden ja asukkaiden yksityisyyden asettamat tarpeet. (2)

Suunnitelmassa on otettu esteettömyyttä huomioon tilavarauksin, mutta suunnitelmassa ei ole keskitytty esteettömyyden täyttämiseen lähtökohtaisesti. Lähtökohtaisesti
omilla sisäänkäynneillä varustetut kaupunkipientalot eivät ole ihanteellisia koteja liikkumisrajoitteisille, kun asuntoja nostetaan korkeammalle yksityisyyden turvaamiseksi. Esteetön asuminen on huomioitu asuntosuunnittelussa selviytymiskerroksella, hissivarauksella ja riittävän tilavilla peseytymistiloilla. Hissivaraus löytyy jokaisesta asunnosta
portaiden vierestä. Kahdeksan prosentin enimmäiskaltevuus tarkoittaisi metrin korkeuserolla 12,5 metristä luiskaa. Kaupungin tulkinnan mukaan näin suuri korkeusero ei ole
mahdollinen, eikä esteettömyysmääräyksiä ole tarkennettu townhouse –asumisen
osalta, joten suunnitelmassa esteettömyyttä ei ole otettu huomioon sen vaatiman suuren tilavarauksen vuoksi jokaisen asunnon sisäänkäynnille. Tähän on kuitenkin suunnitelmassa mahdollisuus. Etupihalle voisi nostaa yhtenäisen kaistaleen joka veisi asuntoihin luhtikäytävän tavoin, luiska tehtäisiin molemmista päistä ja portaat sijoitettaisiin
edelleen asuntojen kohdille. Luiskan voisi tehdä myös kaksiosaisena U:n mallisena
jompaankumpaan sisäänkäyntiin. Jos ei haluta luopua takapihasta luiskan voisi tehdä
autopaikalle tai sijoittaa henkilönostimen takapihalle portaiden viereen.
Kysynnän ja tarjonnan laki on Suomen townhouse-rakennusten osalta törmännyt kalliin
rahan asuntojen ja suurien asuntokokojen yhteentörmäyksen, ja sen seurauksena muodostuneisiin korkeisiin asuntohintoihin. Kun siihen vielä liitetään se, ettei asuntoja voida
räätälöidä ilman lisäkustannuksia, on yhtälö hankala. Tämä on osaltaan aiheuttanut
townhouse-suunnitelmien muutoksia, joissa townhouset on korvattu esimerkiksi pienkerrostaloilla. Nämä huonot kokemukset taas osaltaan lisäävät varovaisuutta townhouse-
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tonttien kaavoituksessa ja suunnittelussa. Townhouse-mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole
vielä kuopattu. Suunnittelemalla kohtuukokoisia, asukkaille räätälöityjä ja hyvällä sijainnilla olevia townhouse-asuntoja, voitaisiin ne paremmin nähdä myös tulevaisuuden
asuntotuotannossa. Omatoimisella ryhmärakennuttamisella ja hyvällä suunnittelulla voidaan kustannuksissakin säästää, kun valitaan asukkaiden toiveita ja tarpeita vastaavia
ratkaisuja.

1. Jalkanen ym. 2012. Townhouse-rakentaminen Helsingissä. www.hel.fi (10.9.2018)
2. Huttunen ym. 2016. Kotina suomalainen townhouse, lähtökohtia ja tulkintoja tulevaisuuteen.
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5 Rakennussuunnitelma
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5.1

Rakennusmassa

Rakennuspaikan asemakaavassa määritelty metrin korkeusero kadun ja asuintilan välillä
nostaa asunnon ensimmäisen kerroksen lattiatasoa. Asunto ja asunnon yhteydessä
oleva takapiha sijaitsevat metrin kadunpinnan tasoa korkeammalla. Korotus antaa asukkaille enemmän yksityisyyttä ja suojaa. 1

JULKINEN

YKSITYINEN

JULKINEN

Kaavio 29. Asuntojen julkisuus / yksityisyys

Asunnot jakautuvat yksityisyyden mukaan vyöhykkeisiin (kaavio 29). Katualue on julkista
tilaa, johon kaikki ovat tervetulleita. Alueesta tulee viihtyisä ja arvokas katuympäristö,
joka oletettavasti kiinnostaa myös ulkopuolisia. Lähialueella ei juurikaan ole palveluja,
joten alueen asukkaiden lisäksi alueelle tullaan pääsääntöisesti viihtymis- ja ulkoilutarkoituksessa. Poseidoninpuisto ja merireitit saattavat houkutella jonkin verran ihmisiä. Katualueen ja asunnonväliin on suunniteltu kapeahko puskurivyöhyke, joka luo katutilaan
viihtyisyyttä, mutta tuo myös yksityisyyttä talon asukkaille. Katutila on ajateltu toimivan
sosiaalisena ympäristönä sekä asukkaille että ulkopuolisille. Yhteisten pelisääntöjen
puitteissa asukkaat hoitaisivat katutilaa yhdessä, kuitenkin alue voisi olla hyvinkin monimuotoinen kasvillisuuden osalta. Saukonkanavan varteen on suunniteltu puistonpenkkejä kukkalaatikoineen. Vehreyttä ja kerroksellisuutta tilaan tuovat myös puut. Asukkaat
voivat tuoda omaa identiteettiään esille myös ulkopuolisille. Tila palvelee sosiaalisempia
ihmisiä, jossa he voisivat vaihtaa kuulumisia. Myös puisto on julkista kaikkia palvelevaa
aluetta. Asukkaiden on helppo laajentaa asuinympäristöään puistoon omalta takapihaltaan.

1. Helsingin kaupunki. Asemakaava. Saukonlaituri länsi. 2015
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Puolijulkiset alueet ovat suunnitelmassa häilyviä. Rakennuksen sisäänkäynti on puolijulkista tilaa, mutta ottaa hieman myös ympäristöään mukaan. Samoin puolijulkisen tilan
rajamailla on asukkaiden yksityinen pysäköintialue ja julkinen tonttia reunustava kapea
jalankulkureitti. Yksityistä aluetta on rakennuksen tontti eli asunnot ja pihat. Takapiha ei
ole täysin piilossa katseilta, vaikka onkin katutilaa korkeammalla. Piha on kuitenkin suojaisa, eikä sinne eksy vahingossa. Kattoterassi on pihoista yksityisempi; käynti on asunnon sisältä, eikä sinne myöskään näe kadulta taikka puistosta. Asunnosta vähiten yksityinen on ensimmäisen kerroksen kadun julkisivu, vaikka asuntoon ei suoraan sisälle
näekään. Muu osa asunnosta on yksityistä ja suojaisaa.

Kaavio 30. Rakennuksen poikkileikkaus B-B

Rakennuksen runko on jaettu pitkittäin siivuihin, eli townhouse-asuntoihin. Asunnot ovat
läpitalonasuntoja ja niitä on yhteensä 10. Huoneistojen leveys on pääsääntöisesti 6,6
metriä, poikkeuksena päätyasunnot. Rakennuksen päämassan syvyys on 12 metriä
(kaavio 30). Huonekorkeudet ovat välillä 2,4 ja 3,4 metriä. Toisen kerroksen huonekorkeus on suurempi johtuen terassin rakennepaksuudesta, jotta terassille saadaan riittävän iso multatila pieniä puita ja muita suuria kasveja varten. Toisen kerroksen korkea
huonetila mahdollistaa kadunpuolella oleville huoneille esimerkiksi parvisängyt. Katujulkisivun kolmas kerros on sisennetty, johon on tarkoitus istuttaa kasveja. Katujulkisivussa
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Kaavio 31. Rakenneleikkaukset

Leikkaus A-A 1:250

Leikkaus B-B 1:250
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asuntoihin kuljetaan portaiden kautta syvennykseen, jonka kaksi asuntoa jakavat yhdessä. Muutoin katujulkisivu on rakenteeltaan ja ulkoasultaan järjestelmällinen (kaavio
31). Kadunpuoleiselta sivulta on näkymät kadulle ja saukonkanavaan.

Kuva 30. Vuosaaren terassitalo, Touko Neronen, 1969-1971

Rakennuksen takanpihanpuoleinen julkisivu on polveileva. Takapiha tunkeutuu osittain
rakennusmassan sisään. Rakennusmassasta ulkonevat parvekeosat antavat suojaa kululle takapihan ja asunnon välillä. Parvekkeellisia asuntoja on yhteensä kuusi. Huoneistojenvälisiä pihoja rajaa muuri, joka antaa köynnöstäville kasveille tilaa kiivetä. Asunnot
avautuvat takapihalla kahteen suuntaan, pihalle ja syvennykseen. Idea takasivun massoitteluun ja muurin muotoon syntyi Touko Nerosen Vuosaareen vuosina 1969-1971 rakentuneista terassitalosta (kuva 30). 1

1. Vuosaari.fi. Terassitalot. vuosaari.fi (24.10.2018)
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Kuva 31. Näkymä rakennuksen päädystä, vasemmalla puisto ja oikealla kanava

Näkymät asuntoon ovat suunnitelmassa isossa roolissa. Köynnöskasvein istutettava
muuri luo olohuoneelle, ja sen isoille koko seinän mittaisille ikkunoille vehreän yksityisen
taustan. Olohuonetta voidaan myös kesäisin jatkaa pihalle, ikkunat voidaan avata kokonaan, jolloin asunto avautuu suoraan terassin kautta takapihalle. Rakennuksen takapihanpuoleinen sivu aukeaa Poseidoninpuistoon tonttikadun ylitse (kuva 31).

Kaavio 32. Kantavat rakennelinjat ja voimien siirtyminen suunnitelmassa
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Rakennuksen kantava rakenne muodostuu huoneistojen välisten seinien ja julkisivujen
varaan, lisäksi yksi kantava linja kulkee kolmannen kerroksen terassin ja rakennusmassan välissä (kaavio 32). Rakennuksen kantavat rakenteet ovat betonisandwich-elementtejä. Betonielementeistä haetaan rakennukselle kustannussäästöjä. Ylä- ja välipohjat
ovat paikalla valettuja, alapohja on tuulettuva. Antura ja perusmuuri eli sokkeli valetaan
muottiin, tasoitetaan ja kivipinnoitetaan. Rakennuksen pinta joko rapataan, tiiliverhoillaan
tai tiiliverhoillaan ja slammataan, sisäpuoli tasoitemaalataan. Aukotuksiin käytetään puualumiini-ikkunoita ja puuovia.

Asunnot on palo-osastoitu huoneistoittain (kaavio 33), rakennuksen palonkestävyysaika
on 60 minuuttia (EI60). Rakennuksen paloluokka on P2. Asunnoilla on kaksi poistumistietä, pääsisäänkäynti ja takaovi pihan puolelle. Pelastautuminen ylemmistä kerroksista
tapahtuu takapihan puolelta.

Käännettyä viherkattorakennetta käytetään yläpohjassa, johon istutetaan maksaruohomatto, kokonaisrakennepaksuus on 800 mm. Lisäksi käännetty viherkattorakenne on
kolmannen kerroksen terassilla, jonka kokonaisrakennepaksuus on 1000-1300 mm,
sekä kolmannen kerroksen toisella puolella sijaitsevalla viherkaistalla, jonka kokonaisrakennepaksuus on 900 mm. Vedeneristys tehdään Vihve 80 mukaisesti. Rakenteessa on
huomioitava tuulikuorma ja veden nostevaikutus. Rakenne ylhäältä alaspäin: 1


kasvillisuus ja kasvualusta suunnitelman mukaan



suodatinkangas



Platon DE25/DE40



suodatinkangas



lämmöneriste XPS rakennesuunnitelman mukaan



salaojamatto, molemmin puolin suodatinkankaalla suojattu



Kerabit Juurisuojakermi TL 2



Kerabit 4100 UT TL 2



Kerabit 4100 UT TL2



Kerabit 4100 UT/3000 U TL 2



Kerabit KBL 20/100



kantava alusrakenne

1. Kerabit. Käännetty viherkatto/viherkansi. www.kerabit.fi (20.10.2018)

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60
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Kaavio 33. Kantavat väliseinät ja palo-osastoinnit

Käännetty viherkatto on yksi haasteellisimmista kattorakenteista. Rakenteessa on aina
kosteutta, suuret paine-erot ja kuormitusta. Suomessa katot ovat alttiita myös pakkasrasitukselle ja yhdessä kosteuden kanssa syntyy routavaaraa. Polyuretaania ei käännetyissä kattorakenteissa tulisisi käyttää kosteusrasituksen vuoksi. Oikea tuote eristämiseen käännetyissä kattorakenteissa on XPS. Kuvassa 32 on havainnollistettu käännetyn
viherkaton rakenneratkaisua.

Kuva 32. Kerabit käännetty viherkattorakenne ja Finnfoamin viherkattorakenne vaiheittain

1. Kerabit. Käännetty viherkatto/viherkansi. www.kerabit.fi (20.10.2018)
2. Finnfoam. Käännetty katto. www.finnfoam.fi (20.10.2018)
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5.2

Julkisivut, pinta, värit, materiaalit

Värien lähtöajatus syntyi alueen maaperästä ja kivistä. Vuonna 2015 Lapissa vaeltaessani ihastuin jo luonnon värimaailmaan, jota ajattelin käyttää vielä tulevaisuudessa hyödyksi. Lapista otettu kuva 33 sopii värimaailmaltaan tähän suunnitelmaan paremmin kuin
hyvin. Värit soveltuvat vanhaan satamakaupunginosaan, jo rakentuneeseen Jätkäsaareen ja suunniteltuun ympäristöön. Ne eivät myöskään kilpaile kasvillisuuden kanssa,
vaan luovat sille harmonisen taustan.

Kuva 33. Vehreyttä asumiseen –suunnitelman luonnonvärimaailmaa Lapin luonnosta
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Värimalleista valikoitui Tikkurilan Pro Gray sarjan värisävyt 1918-1923, jotka ovat aavistuksen lämpimän harmaita.

1

Harmaata väriskaalaa tukemaan ja elävöittämään valitsin

ilmaa ja maata kuvastavan Minerals-värikokoelman jossa kokoelman maanläheiset ja
murretut värit sointuvat yhteen, ja jonka voi yhdistää luonnonvihreään kasvien muodossa
(kuva 34). 2 Sävyjä voidaan käyttää tehosteena esimerkiksi sisätiloissa harmonisen värikokonaisuuden luomiseksi, mutta myös katujulkisivun ikkunapokissa.

Kuva 34. Ylhäällä Tikkurilan Pro Gray sarjan harmaita värisävyjä ja alhaalla uusi Minerals värikokoelma jonka sävyt kuvastavat maata ja ilmaa.

Yksi Minerals-värikokoelman luojista kertoo kokoelman rauhoittavien sävyjen olevan
vastalause jatkuvalle hälinälle ja luonnonvaaleiden sävyjen tuovan hiljaisuutta ja seesteisyyttä ja toinen Värien tausta-ajatuksesta kuvailee kokoelmaa näin:

2

Skandinaavisessa sisustuksessa siirrytään nyt askelittain kohti eurooppalaista,
maanläheistä värimaailmaa. Erilaiset tekstuurit ja kiiltoasteet lisäävät väriyhdistelmien mielenkiintoisuutta.
1. Tikkurila. Pro Grey. www.tikkurila.fi (16.10.2018)
2. Rakentaja.fi. Minerals värikartta. www.rakentaja.fi (16.10.2018)
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Värien lisäksi pintaa voidaan elävöittää eri materiaalein. Mahdollisia alueeseen soveltuvia materiaaleja ovat tiili, betoni, kivi, laatta, metallikasetti ja rapattu pinta. Sisäänkäynnit
ja kolmannen kerroksen sisäänvedetty seinä päällystetään vaakapaneelilla. Puunkäyttö
luo kodikkuutta ja lämpöä kovien materiaalien rinnalle. Lisäksi katujulkisivulla olevat
köynnöstuet ovat puusta. Sisäänkäyntien ja saukonkanavan välisestä tilasta kaupunkisuunnitteluvirasto on ilmoittanut kyseisen korttelin etu- ja takapihojen suunnittelun tehtävän yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Pinta on ajateltu päällystettävän Ruduksen
Piano-kivillä. Kiviin tehdään tehtaalla Airi-käsittely, joka puhdistaa kaupunki-ilmaa. Saukonkanavan pintamateriaaleista on mainittu Saukonlaiturin lännenpuoleisessa asemakaavamuutoksen selostuksessa näin: 1, 2
Saukonkanavan pintamateriaalit suunnitellaan vanhan Saukonlaiturin satamailmeeseen sopivaksi (betonilaituri, asfaltti, metalli). (1)

Suunnitelmassa säilytetään mahdollisuus julkisivujen muuntautumiseen asukkaan yksilöllisyyden korostamiseksi. Ei ole vain yhtä värimallia tai pintamateriaalia joka toimii, väripaletti on suunniteltu harmoniseksi, mutta sen avulla voidaan säveltää useita vaihtoehtoja. Eliel Saarisen ajatuksia toistamiseen lainaten:
”Rakennusten pääjulkisivujen ei tarvitse olla ankaran yhdenmukaisia. Pääasia on,
että ne muodostavat väreiltään ja materiaaleiltaan harmonisia kokonaisuuksia. Pihasivut voidaan korostaa päädyin ja tornein, mutta kadun puolella tulisi noudattaa
pidättäytyväisyyttä rauhallisen kokonaisvaikutelman saavuttamiseksi. Kauneutta
tulee tavoitella hyvien suhteiden ja sointuvien värien avulla, jotka eivät maksa sen
enempää kuin huonot ja rumatkaan.” -Eliel Saarinen- (2)

Kuvassa 35 on esitetty vehreyttä asumiseen -suunnitelman julkisivuissa käytetyt värit ja
muun muassa ikkunanpuitteisiin tehosteeksi lisätyt värimallit.

1. Helsingin kaupunki. Saukonlaituri länsi, asemakaavaehdotus selostus. päivätty
9.12.2010
2. Rudus. Airi-kivet. www.rudus.fi (22.10.2018)
3. Jalkanen ym. 2017. Kaupunkisuunnittelu ja asuminen. s. 10-15
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Kuva 35. Julkisivuissa käytetty värimaailma (ylhäällä) ja tehosteeena käytetyt värisävyt (alhaalla)

Koillisen puoleisella kadunvarressa kulkevalla julkisivulla ikkuna-aukotus, julkisivuväritys
ja kohoavat köynnökset muodostavat tasaisen rytmin ja järjestyksen. Rytmiä on rikottu
ja elävöitetty ulkonevilla ikkunapuitteilla, jotka värein ja sommitteluin on aseteltu osittain
epäjärjestykseen. Myös puistonpuoleisella julkisivulla toteutuu loogisuus ja rytmi massoittelussa. Julkisivuissa tapahtuu kuitenkin paljon enemmän polveilua ja valo ja varjo
pääsevät leikkimään julkisivun pinnoissa. Päätyjen julkisivut ovat pelkistetyn modernit.
(kaaviot 36 ja 37).

Kaavio 34, Julkisivut koilliseen (ylhäällä) ja lounaaseen (alhaalla), mittasuhde 1:200
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Kaavio 35. Julkisivut luoteeseen (ylhäällä) ja kaakkoon (alhaalla), mittasuhde 1: 200
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5.3

Asuntopohjaratkaisut

Tilaohjelmalla ja pohjien toimivuudella on valtava merkitys asuntosuunnittelussa, eikä
sitä voi koskaan korostaa liikaa. Myös vihreän hyvinvointivaikutuksilta putoaa pohja, jos
tilat ovat huonosti mitoitettu ja jäsennelty, eikä asukkaiden arki ole sujuvaa. Tilojen jäsentämisellä voidaan minimoida esimerkiksi pitkien käytävien ja hukkaneliöiden osuutta
asuntopinta-alasta. Tilojen sijoittelussa on pyritty selkeästi ja helposti ymmärrettäviin ja
sujuviin pohjaratkaisuihin. Townhouse –suunnitelmassa on päädytty kahden huoneen
levyiseen pohjaratkaisuun. Ratkaisu antaa enemmän joustavuutta pohjaratkaisujen jäsentelyyn ja omalla tontilla sijaitsevan pysäköinnin viereen jää tila myös pihalle.

Townhousessa, jossa tyypillisesti ikkunat sijaitsevat vain kahdella sivulla, on tärkeää tilojen jäsentely huonevalon maksimoimiseksi. Aputilat, kuten eteiset, portaat, käytävät,
WC- ja pesutilat on suunnitelmassa jäsennelty rakennuksen keskelle, jolloin ikkunapintaala jää mahdollisimman hyvin käytettäväksi tiloihin, joissa vietetään enemmän aikaa.
Makuuhuoneisiin, keittiöön ja olohuoneisiin jää siis vähintään yksi valontuloaukko huonetta kohden. Kolmas kerros toimii saunaosastona, jossa on myös viherhuone ja kattoterassi. Kolmannesta kerroksesta löytyy myös kodinhoitohuoneet.

Isommassa asunnossa on muutoinkin hyvä olla useampi WC, tässä suunnitelmassa jokaiseen kerrokseen on sisällytetty omansa. Tämä edesauttaa asunnon toimivuutta eikä
portaita tarvitse varta vasten sen takia kivuta. Hammaspesut onnistuvat samassa kerroksessa makuuhuoneen kanssa, ja WC löytyy ensimmäisestä kerroksesta vieraita varten ja esimerkiksi lasten kanssa ulkona touhutessa vessaan saatetaan haluta nopeasti.
Liikkuminen yleisesti on hyvästä, eivätkä portaat tee huonoa sen suhteen, joskus liikkuminen saattaa kuitenkin muodostua haastavaksi eikä ylimääräistä liikuntaa tehdä enää
niin kepeästi. Suunnitelmassa onkin pyritty ottamaan huomioon mahdollisuudet asukkaiden erilaisuudelle viherteemasta huolimatta.

Tontille mahtuu kymmenen 6,6 metristä rakennusta. Kahden huoneen levyinen townhouse nousee väistämättä melko suureksi keskimääräistä asuntotuotantoa nähden kolmikerroksisuuden vuoksi. Asunnot ovat 120-140 m2 kokoisia, mikä on kuitenkin tyypillistä
omakotitaloa pienempi. 1600 m2 rakennusoikeudesta on käytetty suunnitelmassa 1587
m2, mikä tarkoittaa yli 99 prosenttia rakennusoikeuden käyttämisestä. Tonttitehokkuudeksi muodostuu et = 1,37. Taulukossa 4 on esitelty huoneet asunnoittain ja niiden huonealat.
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Taulukko 4. Vehreyttä asumiseen –suunnitelman tilaohjelma ja kerrosalalaskelma
TILAOHJELMA
Huoneala (hum2)
Tila

1 kerros

2 kerros

3 kerros

Asunto

Asunnot

Asunnot

Asunto

A1

A2,A3,A6,A7

A4,A5,A8,A9

A10

-

2,09

2,09

2,09

Eteisaula

7,60

13,44

12,96

13,17

Keittiö

14,26

14,18

14,18

13,94

Olohuone

20,21

16,78

19,01

16,46

WC

5,40

5,72

4,18

5,72

Eteisaula

6,25

6,52

6,52

6,28

Makuuhuone 1

12,66

16,78

14,40

16,45

Makuuhuone 2

12,57

10,11

10,11

-

Makuuhuone 3

7,69

12,89

12,89

-

Tupakeittiö

-

-

-

23,09

Pesuhuone

4,08

5,63

4,41

5,64

Eteisaula

9,03

4,26-6,78

4,26-6,78

7,48

Viherhuone

-

4,64-15,60

4,64-15,60

6,65

Kylpyhuone

6,84

3,72-4,49

3,72-4,49

3,61

Sauna

4,90

4,38-5,28

4,38-5,28

4,24

KHH

-

1,35-3,98

1,35-3,98

3,45

WC

2,19

1,92-2,50

1,92-2,50

1,93

121,81

139,47

137,78

139,24

Tuulikaappi

Huoneistoala (htm2)

KERROSALALASKELMA - KOKO RAKENNUS
Kerrosala

1587 ktm2

Rakennusoikeus

1600 ktm2

Tontin pinta-ala

1155 m2

Tonttitehokkuus (et)

1,37

Ihmisiä on erilaisia yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä kaipaavien ominaisuuksien perusteella. Toinen saattaa viihtyä paremmin, kun ihmisiä on ympärillä ja saa päivittäin kokea
sosiaalista kanssakäymistä. Toisille se on enemmän rasite, ja kaivataan omaa rauhaa
jonne vetäytyä. Nämä erilaiset lähtökohdat sosiaaliselle kanssakäymiselle saattavat olla

117

myös pariskunnan välillä, joka tekee haasteelliseksi miellyttävän ympäristön luomisesta
molempia osapuolia tukevaksi. Tässä suunnitelmassa on lähdetty siltä kannalta että on
pystyttävä tarjoamaan mahdollisuuksia vetäytymiselle. Alue on muutoinkin sosiaalinen,
eikä ovesta tarvitse astua montaa metriä, jotta päätyy sosiaalisen verkoston alueelle.
Pyrkimys kevyesti yhteisölliseen toimintaan on myös etupihaistutusten hoito yhdessä.
Yhteisalueita ei suunnitelmassa juurikaan ole, mutta yhteisöä palvelevia pieniä rakennuksia on sijoitettu tontille kaksi, joiden käytöstä asukkaat päättävät itse. Suunnitelman
mukaan toinen on pyörä- ja ulkoiluvälineitä varten ja toinen puutarhanhoitoa ja teknisiä
laitteita varten. Tontilla on maanalainen jätteidenkeräysputkijärjestelmä, joka sijaitsee
tontin etelänurkassa.

Katuun rajautuvan osan yksityisyyden taso on heikompi kuin sisäpihan puolella. Korotetut asuntopohjat kuitenkin edesauttavat että asuntoon ei näe suoraan sisälle, mikä
nostaa yksityisyyden tasoa huomattavasti. Lisäksi katujulkisivulla sijaitsevat eteinen ja
keittiö eivät suoranaisesti ole lepäämiseen tarkoitettuja tiloja, eikä kevytliikenne kadulla
täten häiritse niin paljoa. Toinen asuntojen julkisivu rajautuu takapihan välityksellä pihakatuun, jonka takana avautuu Poseidoninpuisto.

Tontti on ihanteellinen niin näkymien kuin suuntaustenkin suhteen (kuvat 36 ja 37). Rakennusmassan toinen sivu rajautuu Saukonkanavan rantaan koko matkaltaan ja toinen
sivu jatkaa koko leveydeltään Poseidoninpuiston näkymiä. Suunnitelmassa on tärkeä
hyödyntää näitä molempia näkymiä niin tilojen jäsentelyillä kuin sopivien ja riittävän suurten ikkunapintojen suhteen, ilman että julkisivusta tulee levoton ja ettei yksityisyys kärsi
liiaksi. Ikkunat ovat kuin vaihtuvia maisematauluja. Koillisen puolen katujulkisivussa ikkunat on sijoitettu hillityn systemaattisesti. Saukonkanavanäkymästä saa nauttia keittiössä ja pienemmissä makuuhuoneissa. Katujulkisivu on myös varjoisampi eikä aurinko
paista ikkunasta muutoin kuin aamulla. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevista viherhuoneista ja saunaosaston tiloista on maisema saukonkanavalle. Puiston ja samalla valoisammalle puolelle avautuvat olohuone, päämakuuhuone ja kattoterassi. Ikkunapinta-ala
puistoon on suurempi kuin kadunpuoleisella sivulla. Näkymien lisäksi aukotuksella on
hyötyä suunnitelmassa luonnonvalon maksimoimisella, jotta vehreyttä voidaan tuoda
myös sisälle hyvinvoivilla kasveilla.

3 4

5 6

7 8

9 10

Kuva 36. Pohjapiirros 1. krs

1 2
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Kuva 37. Pohjapiirros (alhaalla) 2. krs, (ylhäällä) 3. krs, mittakaava 1:200
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Ihmisten elämäntilanteet eivät aina ole pysyviä. Suunnitelmassa on mietitty pystyykö
asunnot muuntautumaan muuttuvien elämäntilanteiden mukaan. Perheestä saattaa
muuttaa lapset pois kotoa tai perheeseen tarvitaan ehkä lisää tilaa perheenlisäyksen
vuoksi. Nykypäivänä myös työn ja asumisen yhdistäminen on yleistä. Suunnitelmassa
on testattu pohjaratkaisuja erilaisten perheiden näkökulmista, ja tilat vaikuttavat muuntautuvan varsin hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Asukkaiden yksityisyys säilyy kolmikerroksisessa townhousessa vaikka tilojen käyttö muuttuu. Aputilat jakavat asunnot kahteen osaan, ja asunnoista löytyy erikokoisia huoneita. Väliseinäkin kahden pienemmän
makuuhuoneen väliltä on mahdollista purkaa pois, ja huoneiden paikkoja voidaan muuttaa. Lisäksi asunnoissa on testattu tilojen kalustamista eri tavoin. Löytyy muutamia erilaisia keittiö- ja olohuonekalustusvaihtoehtoja. Kolmannen kerroksen saunaosasto
muuntautuu useampaan eri suunnitelmaan. Kolmannen kerroksen kadunpuoleinen sisennys vapauttaa ikkunoiden sijoittelua ja täten myös huonemuutokset helpottuvat.

Suunnitelman asuntopohjissa toistuu kaksi tyyppiratkaisua (kuva 38 ja 39). Päätyasunnot poikkeavat tyyppiratkaisuista jonkun verran. Vehreyttä asumiseen –suunnitelma
edustaa yhdistelmää käytännöllisestä ja muuntojoustavasta perusratkaisusta, jota voidaan räätälöidä asukkaan identiteettiä ja yksilöllisyyttä tukevaksi. Raameiksi asettautuvat tyyppiratkaisussa käytössä olevat tilat sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen ikkunaaukotukset. Kolmannessa kerroksessa asukkailla on vapaus muuntaa tilat perheelle soveltuvaksi. Alankomaissa käytössä oleva sarjaräätälöinti vastaa tätä mallia melko hyvin.
Asukkailla on mahdollisuus valita yhdistelmä rajatuista vaihtoehdoista. Asukkaat voivat
toteuttaa identiteettiään myös puutarhassa, joka näkyy perheen lisäksi myös muille ympäristössä kulkeville.
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Kuva 38. Parvekkeeton tyyppipohja, jossa on tilalla suurempi huone ja kylpytila
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Kuva 39. Parvekkeellinen tyyppipohja
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5.3.1

Ensimmäinen kerros

Asuntoon kuljetaan kadulta portaiden ja naapurin kanssa yhteisen sisäänkäyntisyvennyksen kautta. Asunnon korko kaduntasoon nähden on metrin ylempänä. Ensimmäinen
kerros on varattu oleskeluun ja vieraita varten. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy vakiona keittiö ja WC-tilat, joihin mahtuu inva-mitoitettu suihku. Keittiön sijainti on lähellä
pääovea, jolloin kauppakassit on helppo purkaa. Olohuoneesta on suora kulku takapihalle ja lasiliukuseinän joka ulottuu lattiasta kattoon voi halutessaan avata kokonaan.
Ikkunaseinän takana on suojaisa muuri, joka köynnöksin istutettuna toimii vehreänä
taustana asunnolle (kuva 40). Olohuone on valoisa ja siitä noin puolet on ikkunoin ja ovin
aukotettua ja loput puolet kiinteää seinää kalustamista varten. Pysäköinti ja ajoneuvoliikenne tapahtuvat takapihanpuoleiselta tonttikadulta. Julkiset liikenneyhteydet ovat kuitenkin ihan lähellä, joten oma ajoneuvo ei alueella ole välttämätön. Ajoneuvo jää olohuoneen ikkunapintaa alemmas, joten näkymä puistoon säilyy. Vieraspysäköintipaikat löytyvät noin sadan metrin päästä tienvarresta.

Ensimmäinen kerros toimii asunnon selviytymiskerroksena. Jokaiseen asuntoon on jätetty tilavaraus hissille portaan yhteyteen. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy olohuone,
jonka voi halutessaan muuttaa makuuhuoneeksi. Tilojen kannalta on myös mahdollista
muuntaa tilat päinvastaisesti, jolloin keittiöstä olisi mahdollisuus päästä suoraan puutarhaan.

Ensimmäisen kerroksen kadunpuoleinen huone on myös mahdollista muuntaa liike- tai
toimistotilaksi. Muutamia vuosikymmeniä takaperin oli tavanomaista että asunnoissa
saattoi olla esimerkiksi kampaamo tai hieroja. Myös pieni putiikki voisi toimia tilassa.
Asuntojen ja palveluiden eriytymisen vähentämiseksi voisi olla mielenkiintoista kokeilla
tällaista ratkaisua nykypäivän Helsingissä. Nykyaikana tilaan voisi olla luontevaa sijoittaa
pieni toimisto. Nämä muutokset jääköön vielä toistaiseksi mahdollisuudeksi asuntojen
muuntojoustavuuden näkökulmalta.

(Kuvat 41 ja 42)

Kuva 40. Olohuonenäkymä
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Kuva 41. Kaksi ensimmäisen kerroksen asuntoa
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Kuva 42. Ensimmäisen kerroksen asuntoja
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5.3.2

Toinen kerros

Toinen kerros on varattuna pääsääntöisesti lepoon (kuvat 43 ja 44). Toisessa kerroksessa sijaitsee kolme makuuhuonetta ja niitä palveleva WC ja peseytymistila. Kuudessa
asunnossa on makuuhuoneen yhteydessä parveke, joka auttaa petivaatteiden ja huonetilan tuulettamisessa tai joka toimii rentoutumista varten. Lounaan puoleisen makuuhuoneen taustalle avautuu muuri, joka toimii köynnösten avulla vihreänä ja rauhoittavana
taustana makuuhuoneelle. Lounaan puoleinen makuuhuone soveltuu myös moneen
muuhun käyttötarkoitukseen. Siitä voisi tehdä ateljeen, kuntosalin, työhuoneen tai vaik-

Kuva 43. Kaksi toisen kerroksen asuntoa
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kapa mediahuoneen. Myös pienempiä huoneita voidaan käyttää työhuoneena tai askartelutilana tai väliseinän purkaa isompaa tilaa varten.

Kuva 44. Toisen kerroksen asuntoja
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5.3.3

Kolmas kerros

Kolmas kerros on kaikista muuntojoustavin. Tilojen jäsentelystä löytyy useita variaatioita
(kuva 45 ja 46). Kolmas kerros toimii pääsääntöisesti tilana rentoutumiselle. Kolmannesta kerroksesta löytyy saunaosastot ja viherhuone sekä iso kattoterassi. Viherhuone
toimii pihan lisäksi vilvoitteluun jos ulkona on esimerkiksi kova pakkanen. Kolmas kerros
toimii myös pyykkihuoltoa varten, joka on käytännöllistäkin saunaosaston yhteydessä.
Saunaosastolta aukeaa näkymät saukonkanavalle. Vehreyttä ja yksityisyyttä on lisätty
vihertasanteella, joka jatkuu koko asunnon lävitse.

Kuva 45. Kaksi kolmannen kerroksen asuntoa
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Kuva 46. Kolmannen kerroksen asuntoja
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5.4

Pihat ja kasvillisuus

Nykyään puutarhatyylejä löytyy luontoa jäljittelevistä metsäpuutarhoista tarkan geometrisiin moderneihin japanilaistyylisiin puutarhoihin, isoäitien perinnekasviviljelystä moderniin estetiikkaan ja kansainvälisiin vaikutteisiin. Länsimaiselle puutarhalle tyypillistä on
oleskelu ja toiminnot sekä esteettiset näkymät. Itämainen puutarha on nähtävää ja aistittavaa, jossa tilaa annetaan henkiselle, filosofiselle ja symboliselle pohjalle. Puutarha
on nykyperheille usein olohuoneen jatke kesäkeittiöineen, oleskeluineen ja koristeineen.
1

Suomalaisen puutarhan peruselementtejä ovat:


pohjoinen valo



yksinkertainen ja selkeä sommittelu



kestävä paikallisiin oloihin sopeutunut kasvillisuus



vuodenaikojen vaihtelevuus

Pihat ovat parhaimmillaan akkujen lataamista varten. Virikkeellinen ja virkistävä piha
edistää terveyttä sekä lievittää stressiä. Pihat ovat myös sosiaalisia tiloja, joissa perhe ja
tuttavat voivat kokoontua viettämään aikaa yhdessä. Piha on joillekin puuhailun paikka.
2

Pihan tulisi olla harmoninen ja mielenkiintoinen sekä sopusoinnussa rakennuksiin ja ympäristöön. Pihalla korostuvat toimivuus, turvallisuus ja helppohoitoisuus, sen tulisi myös
olla esteettisesti asukasta miellyttävä. Talon vuosikymmenellä voi olla merkitystä myös
pihan tyyliin. Suunniteltavan tontin pihoista ei saa englantilaista puutarhaa, taikka perinteistä rintamamiestalon pihaa, sen koko ei vain yksinkertaisesti riitä. Rintamamiestaloissa on perinteisesti paljon nurmea, vähän kiveystä, perennoja, kookkaita pensaita ja
puita. Englantilaiset maisemapuutarhat ovat laajoja luonnonalueita puineen ja nurmikenttineen. Suunniteltavalle tontille sopisi ehkä paremmin 1960-luvulta lähtien olevat
modernimmat puutarhatyylit, atriumpihojen kauneutta, ehkä ripaus japanilaista hengellisyyttä tai skandinaavista pelkistettyä linjaa. Joku saattaa nauttia enemmän vihreästä keitaasta jossa runsaus ottaa vallan, toinen haluaa kukkaloiston ja perhosia tai joku haluaa
hyötypuutarhan joka on varmasti luomua. 1
1. Heiskanen ym. 2006. Puutarha ja piha, suunnittelu ja perustaminen. s. 10-29
2. Nousiainen - Lindroos – Heino. 2014. Restoratiivisen ympäristön suunnittelu.
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Puutarhatyylejä on lukuisia, kuvassa 47 esitelty niistä muutamia. Huolimatta siitä mitä
tyyliä puutarha edustaa, tai sen ollessa sekoitus useita tyylejä, on se kuitenkin aina suomalainen puutarha Suomessa menestyvine kasveineen ja ilmastoineen. 1

PERINTEINEN

HYÖTYPUUTARHA

MODERNI

ENGLANTILAINEN

SKANDINAAVINEN
GEOMETRINEN

VÄLIMERELLINEN

HELPPOHOITOINEN
JAPANILAINEN

LUONNONTILAINEN

KIINALAINEN
KLASSINEN

REHEVÄ
METSÄPUUTARHA

Kuva 47. Puutarhatyylejä on lukuisia erilaisia

Puutarhan täytyy tuntua omalta. Siksi en nyt esittele valmiita yksityiskohtaisia pihoja,
esittelen muutamia mahdollisuuksia. On tärkeää että asukkaat saavat luoda omanlaisensa pihat, tiloja joissa heidän toiveensa ja tarpeensa kohtaavat.

Sisätilojen lisäksi on pyritty luomaan asukkaille vaivaton mahdollisuus viettää aikaa
myös ulkona. Vietämme jopa 90% päivästä sisätiloissa, joten omalla yksityisellä pihatilalla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Suunnitelman lähtökohtia olivat pihat, jotka
ovat helposti käytettävissä. Tällöin myös ulkona viihtyminen todennäköisesti lisääntyy

1. Heiskanen ym. 2006. Puutarha ja piha, suunnittelu ja perustaminen. s. 10-29
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ja sitä kautta ihmisille aukeaa polku vihreän hyvinvointivaikutusten lisääntymiseen. Ulkona tapahtuvaa toimintaa voisivat olla esimerkiksi:


ruoanlaitto



vilvoittelu saunan jälkeen



lasten leikki



illanvietto ystävien kanssa



perheen kanssa yhdessä tekeminen



urheilu



rentoutuminen



puutarhanhoito (hoida puutarhaa, hoida mieltä)



lähiruoan kasvattaminen



lukeminen



opiskelu tai työnteko



ulkopuolisen ympäristön seuraaminen

Syitä viheralueen toiveelle voi olla erilaisia, ja jokainen soveltakoon unelmansa omalla
tontillaan tähän luodulla mahdollisuudella. Veljelleni on tuottanut iloa jo monta vuotta
hyötykasvien kasvattaminen, omat vihannekset saavat kasvaa täysin kypsäksi ja maukkaiksi kotona, ja niiden kasvattaminen ja poimiminen tuottaa itsessään mielihyvää. Itse
rakastan monimuotoista ja vuodenaikojen mukaan elävää puutarhaa, kasvien keväinen
uudelleenherääminen, kesäinen väriloisto ja rehevyys, syksyn muuttuvat värit ja talventörröttäjät lumipeitteen alta. Ilman tätä mahdollisuutta tunnen asunnon olevan vain puolikas, myös asunnossa tulisi olla riittävästi valoa ja tilaa kasveille. Piha on itselle ja monelle muullekin osa asuinympäristöä.

Pihalta toivotaan usein helppohoitoisuutta. Suunnitelmassa on pidetty tärkeänä muun
muassa kasvien elinvaatimusten täyttymistä. Ensimmäisen kerroksen piha on maanvarainen, joten kasvualustaa riittää isommillekin puille. Kolmannen kerroksen kattoterassilla rakennepaksuus on jopa 1,3 metriä, joka mahdollistaa myös paksun multakerroksen
ja jopa pienien puiden kasvun katolla. Reilu multatila auttaa kosteuden säilymisessä
maassa, juuristolle on tilaa levittäytyä ja sillä on myös riittävästi tilaa kerätä maasta ravinteita. Talvenkestävyys paranee, koska kasveilla on mahdollisuus ulottaa juurensa
roudan alapuolelle, josta ne myös saavat keväisin nopeammin vettä kasvuunlähtöön.
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Kasvit ovat luonnonoloissa taivasalla ja sade pääsee osaltaan hoitamaan niitä. Perhosilla on mahdollisuus päästä puutarhaan perhospuutarhaa kaipaaville. Hyvinvoiva puutarha luo iloa sen omistajille (kuva 48).

Kuva 48. Puutarha luo iloa ja yhdessä tekemisen mahdollisuuden
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Piha toimii asunnon oleskelutilojen jatkeena, parveke jatkaa toisen kerroksen makuuhuonetta ja saunaosasto jatkuu kattoterassiksi. Pihat, parvekkeet ja terassit aukeavat
pääosin otolliseen ilmansuuntaan lounaaseen, jonne aurinko kääntyy keskipäivällä ja
paistaa iltaan saakka. Asuntojen välinen vehreä muuri osittain suojaa ja varjostaa asuntoja. Aurinko kääntyy muurin ohitse kello kolmen ja neljän välillä. Varjostus ei aina ole
huono asia, jatkuva keskikesän paahde sitoo lämpöä asuntoihin, mutta voi pienellä pihalla tuntua tukalaltakin. Syntyvä valon ja varjon leikki tuo pihaan mielenkiintoisuutta,
jota myös avoimen ja suljetun tilan vuorottelu lisää. Luonnon ja puutarhan vaihtelussa
vuodenaikojen ja päivärytmin mukaan piileekin ehkä sen suurin viehätys. Vastoin joitain
ennakkoluuloja puutarha voi olla käytössä vuoden ympäri. Kaaviossa 33 on esitetty mahdollisuuksia toiminnasta ja iloista eri vuodenaikoina. Kesäisin suunnitelmassa voi olohuoneen lasiseinän avata kokonaan jolloin piha jatkuu suoraan asunnon jatkeena. Syksyllä pihalla voi vielä nauttia syksyn tunnelmallisuudesta esimerkiksi valoköynnöksien
alla. Talvella tunnelmaa sisätiloihin voi virittää esimerkiksi lasin taakse tehdyillä lumilyhdyillä. Viheralueet ovat suunnitelmassa pieniä hallittuja lisähuoneita asunnon jatkeena.

Kaavio 33. Puutarhan vuosikalenteriesimerkki

Kasvillisuus ei näytä samalta heti rakentamisen jälkeen ja esimerkiksi 10 vuoden päästä.
Kasvit vaativat aikaa ensin juurtuakseen hyvin, ennen kuin alkavat kunnolla kasvamaan.
Myös talvet ja ääri-ilmiöt verottavat kasvien hyvinvointia ja menestymistä, eivätkä kaikki
kasvit aina kasva juuri siinä paikassa johon ihminen ne haluaisi. Vihreän verhoamassa
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arkkitehtuurissa on oltava malttia, ja tiedostettava että kasvillisuus muuttuu vuodenaikojen ja ajan vaikutuksesta. Kasvillisuuden skaala voi olla kitukasvuisuudesta ylitsevuotavaan rönsyämiseen. Suunnitelmassa on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon hyvinvointi niin kasvien kuin ihmistenkin kannalta. Suunnitelmassa toteutuu perinteinen unelma omakotitalosta puutarhoineen ja vieläpä veden äärellä.

5.4.1

Asumista palvelevat viheralueet

Suunnitelmassa asuintilat sijoittuvat kolmeen kerrokseen ja myös viheralueita löytyy
niistä kaikista. Tilaa vihreälle löytyy ensimmäisen kerroksen pihasta, toisen kerroksen
parvekkeilta ja kolmannen kerroksen kattoterassilta sekä vastakkaisen kanavanpuoleisen sivustan vihertasanteelta (kuva 49).

Kuva 49. Asuinrakennuksen viheralueet sijoittuvat asuntojen eri kerroksiin.
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Kuva 50. Esimerkki asuntojen vihertiloista. (vasemmalla) ensimmäisen kerroksen piha, (ylhäällä)
toisen kerroksen parveke ja (alhaalla) kolmannen kerroksen terassi, viherhuone ja -tasanne
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Ensimmäisen kerroksen piha sijoittuu katutasoa metrin korkeammalle samaan tasoon
asunnon pohjakerroksen kanssa. Portaat ja monitasoisuus tuovat tilaan rytmiä ja yksityisyyttä. Asuntopihojen koko on noin 27 m2, poikkeuksena päätyasunnot, joissa kadunvarren pihat ovat pienemmät ja avautuvat asuntojen päätyihin (taulukko 5). Muutoin pihat
avautuvat otolliseen lounaan suuntaan. Pihoja naapurin kanssa jakaa korkea tiilimuuri,
joka luo edellytykset kasvillisuuden muodostamalle viherseinälle. Viherseinä luo puutarhalle ja olohuoneelle vehreän ja suojaisan taustan. Näkymä pihalta on vieressä olevaan
Poseidoninpuistoon. Piha on suorakaiteen muotoinen, jota jatkaa syvemmälle runkoon
ulottuva pihanosa muurin ja olohuoneen välissä (kuva 48). Piha ei ole suuri, mutta pihaan
voi hyvin sijoittaa yhden tai kaksi toimintokokonaisuutta, jonka ympärille piha suunnitellaan, päällystetään, istutetaan, kalustetaan ja somistetaan. Mahdollisia toimintoja pihalle
ovat muun muassa:


Aamukahvin nauttiminen ja lehden lukeminen



Työnteko



Lapsen leikki



Ruokailu



Hyötykasvien kasvatus



Urheiluvälinesäilytys



Juhlat ja tapaamiset



Toinen olohuone



Auringonotto



Oleskelu, nauttiminen ja rentoutuminen

Toisen kerroksen vihertilat löytyvät makuuhuoneiden yhteydestä löytyviltä parvekkeilta
(kuva 50). Parvekesuunnitelma on hieman poikkeava perinteisiin parvekkeisiin nähden.
Parveke on katettu ja yläosaltaan lasitettu, mutta alaosa jätetään auki ilman kierron tehostamiseksi ja köynnösten reitiksi kohti pystypinnoja. Kuvassa 51 on esitetty parvekkeen lasitettu osuus sinisellä viivalla ja avoin osa keltaisella pisteviivalla. Köynnösten
multatilaksi soveltuu kiinteä istutusalusta tai irralliset ruukut. Parvekkeellisia asuntoja on
yhteensä kuusi kappaletta ja niiden koot ovat seitsemän ja kymmenen neliömetrin välillä.
Päätyasuntojen parvekkeet avautuvat pihojen tavoin rakennuksen päätyihin. Parvekkeettomissa asunnoissa on suuremmat makuuhuoneet ja kylpyhuoneet. Parvekkeita voi
käyttää esimerkiksi petivaatteiden ja huonetilan tuulettamiseen, työntekoon, rentoutumiseen ja vaikkapa puiston tai tähtien katseluun. Parveke on yksityisempi viheralue, ja palvelee pääasiassa perheen vanhempia.
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Kuva 51. Parvekkeessa yhdistetty avointa ja lasitettua ratkaisua.

Kolmannesta kerroksesta löytyy kaksi vehreää asumista palvelevaa tilaa, kattoterassi ja
vihertasanne. Vihertasanteeseen ajatus lähti näkymästä kanavaan, josta tulee poimia
luonto ja vesielementit suunnitelmaan. Idea siihen syntyi Italian matkalta laadukkaasti
suunnitellusta Marco Polon lentokentän terminaalista, jonka siirtymälinjaa ulkoseinämää
reunustavat kasvit vehreyttävät (kuva 52). Lisäksi teeman yhdisti veteen Venetsiasta
löytyvät idylliset asuntojen ranskalaiset parvekkeet kanaalin yllä, jotka oli somistettu
ruukkukasvein. Suunnitelmassa vihertasanne liittyy kolmannen kerroksen saunaosaston
ja viherhuoneen yhteyteen. Se luo vehreän taustan oleskelulle ja vehreän merellisen
näkymän Saukonkanavaan. Vihertasannekaistaleen leveys on metri ja se ulottuu koko
asuntojen levyiseksi ja yhtenäisenä koko talon sivun mitalta.
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Kuva 52. Otos viherkaistasta käytävän varrella Venetsian lentokentältä

Kolmannen kerroksen kattoterassin pääosin neliskanttinen koko, muoto ja sijainti antaa
mainion mahdollisuuden käyttää tilaa eri tavoin. Kaikkien edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi tila soveltuisi esimerkiksi kesäkeittiölle tai suuremmallekin oleskeluryhmälle illanviettoon. Huonemaisen ja intiimimmän tilan saa pystyttämällä kattoterassille
pergolan johon voi kasvattaa vihreän köynnöstävän katon. Kaikkien asuntojen kattoterassit suuntautuvat kohti puistoa ja kohti otollista lounaan ilmansuuntaa. Kattoterassin
koko on pääsääntöisesti 18 m2, poikkeuksena päätyasunnot, joiden kattoterassit ovat
reiluja noin 30 m2 suuruisia. Päätyasuntojen kattoterassien koko riittää tilan jakamiseen
useampaan osaan tai reilumpaan yhtenäiseen tilaan. Suunniteltava tontti sijoittuu pitkänmallisen Poseidoninpuiston päätteeksi, jonka vihreää teemaa Vehreyttä asumiseen suunnitelma jatkaa. Kolmannen kerroksen yksityiseltä ja suojaisalta kattoterassilta aukeavan puistonäkymän lisäksi on mahdollista että ympäröivä merikin näkyisi joiltain osin.

Lisäksi kaikkiin asuntoihin on sijoitettu asuntojen sisäpuolista sisustamista ja pienten
kasvien sijoittamista varten ikkunalaudat, joka edesauttaa vihreää sisustamista kasvien
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valonsaannin turvin. Suunnitelmassa on ajateltu kalustamista myös viherseinän sijoitusta ajatellen, soveltuvia paikkoja ovat esimerkiksi keittiö, olohuone, WC / kylpyhuone
ja viherhuone.
Taulukko 5. Viheraluelaskelmat Vehreyttä asumiseen -suunnitelmassa
Käytettävän viheralueen pinta-ala (m2)
TILA

Asunto

Asunnot

Asunnot

Asunto

A1

A2,A3,A6,A7

A4,A5,A8,A9

A10

Piha

20,18

26,75

26,75

15,69

Parveke

6,80

-

7,07

9,93

Kattoterassi

31,19

18,02

18,02

28,77

Yhteensä

58,17

44,77

51,84

54,39

VIHERALAN OSUUS - KOKO RAKENNUS
Kerrosala

1587 ktm2

Tontin pinta-ala

1155 m2

Viherala

499 m2

Viheralan osuus asuinkäyttöpinta-alasta

24 %

Viheralan osuus tonttipinta-alasta

43 %

Asuinkäyttöön tarkoitettuja vihreitä tiloja on suunnitelmassa runsaasti verrattuna kaupunkimaiseen asumiseen. Taulukosta 5 löytyvien tietojen lisäksi vihreyttä lisääviä tekijöitä
ovat myös viherkatot, vehreät sisäänkäynnit ja kolmannen kerroksen vihertasanne. Vihertasanne ei ole listassa mukana, koska se ei palvele suoraan käyttöä ja sinne ei ole
suunnitelmassa tarkoitus sijoittaa toimintoja. Vihertasanne palvelee vehreänä taustana
kolmannen kerroksen rentoutumista edustavaa saunaosastoa ja viherhuonetta. Viherhuoneen tiedot löytyvät taulukosta 4 asuntopohjaratkaisujen alta, koska ne kuuluvat kerrosalaan. Tontin pinta-alasta viheralueita on suunnitelmassa 43 prosenttia. Asunnon ja
viheralueiden yhteenlasketusta pinta-alasta 24 prosenttia on käytettävää viheraluetta.
Suunnitelmassa on käytetty yli 99 prosenttia rakennusoikeudesta, mutta keskimäärin
asukkaat saavat lisäksi noin 50 m2 lisää käyttöpinta-alaa vihertiloista asuntoa kohden.
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5.4.2

Vehreät sisäänkäynnit ja katutila

Asuntojen pääsisäänkäynti sijaitsee koillisenpuoleisella sivulla, jossa kulkee kävelykatu
Saukonkanavan suuntaisesti. Townhouse –asuntoihin perehtyminen on osoittanut että
usein suunnitteluun otetaan hieman varsinaista tonttia suurempi alue. Perinteisiä kerrostaloja monimuotoisempaa väritystä ja materiaalienkäyttöä tukemaan on useissa kohteissa suunniteltu pieni yhdistävä viheralue. Kuvan 53 townhouse –kortteli sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Rakennusten linja jatkuu yhtenäisenä myös viereisissä kerrostaloissa, ja katua reunustaa säännöllisen mallinen hieman korotettu istutusalue, johon
asuntojen sisäänkäynnit sisentyvät.

Kuva 53. Townhouse –kortteli kalasatamassa, etuistutusalue.
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Etupihakaistale luo yksityisyyttä asunnoille ja vihreyttä ympäristöön. Vehreyttä asumiseen -suunnitelmassa haluttiin katutilasta luoda yhteisöllisempi ja viihtyisämpi, jonka
teema voisi jatkua vielä rakentamattomalla ja suunnittelemattomalla alueella. Tässä tapauksessa vehreys kumpusi asunnoista myös ympäristöön ja tukee alueen identiteettiä
ja toimintaa. Katutilaan lähtöidea syntyi New Yorkissa sijaitsevasta pitkästä puistosta,
joka on rakennettu vanhalle junaradalle keskelle Manhattania (kuva 54). Puisto on samalla vihreä kävelyreitti, jossa käy miljoonia ihmisiä vuosittain. Vehreyttä asumiseen suunnitelmassa on haluttu yhdistää merellinen vihreä teema suunniteltavan rakennuksen ja Saukonkanavan välillä. 1

Kuva 54. New York High Line -puisto keskellä Manhattania.

Vehreyttä asumiseen -suunnitelmassa vehreyttä on tuotu alueelle samaan tapaan kuin
New York High Line -puistossa. Vehreät epäsäännölliset istutusalueet reunustavat asunnon julkisivuja ja sisäänkäyntejä, Saukonkanavanvarteen istutetut puurivistöt luovat vihreää kerroksellisuutta (kuvat 55 ja 56). Rakennuksen seinällä nousevat köynnökset taas
luovat vehreän kehyksen asukkaiden sisäänkäynneille (kuva 57). Köynnöksiä on käytetty jo useita vuosikymmeniä julkisivuissa. Suunnitelmassa ne myös rytmittävät julkisivua.

1. Newyorkcity. High Line Park New Yorkissa. www.newyorkcity.fi/ (27.10.2018)

Kuva 55. Näkymä katujulkisivusta ja sisäänkäynneistä
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Vehreydellä alueelle syntyisi lisää houkuttelevuutta ja se toimisi merkityksenpaikkana,
jossa asukkaat voisivat puuhailla yhdessä luotujen pelisääntöjen puitteissa. Alueelle sijoitetut levähdyspaikat pyytävät ihmisiä hengähtämään hetkeksi ja nauttimaan monimuotoisesta kaupungista ja ympäristöstä. Paikka toimisi elävänä katutilana, jossa ihmiset
voisivat kohdata. Silti tilaa jalankululle jää vielä reilusti. Teema voisi jatkua pidempäänkin
pitkin saukonkanavan vartta.

Kuva 56. Julkista katutilaa on elävöitetty istutusaluein ja jätetty tilaa oleskeluun

Kuva 57. Vehreä sisäänkäynti kahteen asuntoon kadulta
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6 Yhteenveto
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Vihreän hyvinvointivaikutuksia asumiseen lisäävässä, olettamuksiin perustuvassa opinnäytetyössä, työn parhaaksi anniksi muodostui toteutunut luonnossuunnitelma vehreästä townhouse-kokonaisuudesta sekä suunnitelman pohjalle kehittynyt ajattelu asumisesta kokonaisvaltaisemmin.

Perehdyin ihmisten hyvinvointia, luonnon terveysvaikutuksia ja asumista käsitteleviin tutkimuksiin. Luotettavia ja kiistattomia tutkimuksia ei ole vielä tehty tarpeeksi ja niitä on
vaikea mitata. Tutkimustuloksiin vaikuttavat muun muassa ympäristö, kokemukset, ihmisten kulttuuriperimä ja arvot. Vihreällä ympäristöllä ihmisten hyvinvointia lisäävänä tekijänä osoittautui olevan merkitystä ihmisten terveyteen ja elinennusteeseen. Selvittämättä jäi kuinka suuri on lumevaikutus ja miksi luonto vaikuttaa hyvinvoinnin lisäävä tekijänä. Lisäksi vihreän ympäristön on todettu lievittävän stressiä ja elvyttävän esimerkiksi
työpäivän jälkeen. Fysiologista näkökulmaa on tutkittu useissa sairaaloissa ja yliopistoissa, psykologisia elvyttäviä vaikutuksia on testattu luontokokeiden ja mittareiden
avulla.

Asumistoiveita käsitteleviä tuoreita tutkimuksia ei opinnäytetyötä tehdessä juurikaan löytynyt. Tämänhetkinen asuntorakentaminen tuntuu perustuvan rakennusliikkeiden voittoa
tavoittelevaan toimintaan. Varsinkin Helsingissä tilanne on vahvasti tämä eikä asukkailla
ole kunnollista mahdollisuutta vaikuttaa asuinympäristöönsä. Omatoimista niin kutsuttua
hartiapankkirakentamista ei nykypäivänä juurikaan esiinny, vaikka se oli aikoinaan tyypillisin rakentamisenmuoto. Työhistoriani rakennusarkkitehtikoulutukseni aikana ovat sijoittuneet kahteen erikokoiseen rakennusliikkeeseen, joissa olen sisältä käsin päässyt
havainnoimaan rakennusliikkeiden toimintaa. Kiinnostusta hyvään, toimintaa uudistavaan ja asumista parantavaan suunnitteluun ja toteuttamiseen tuntuu löytyvän, mutta
niidenkin perimmäisenä tarkoituksena on usein oman kilpailukyvyn ja asuntojen kysyttävyyden parantaminen. Rahakeskeisessä yhteiskunnassa ihmiset maksavat usein neliöistä, eivätkä niinkään asumisen toiveista ja unelmista. Jonkun verran on havaittavissa
erilaisista uusista ja vanhoista toteutustavoista gryndaamiseen perustuvan rakentamisen
rinnalla. Ryhmärakennushankkeita on alkanut ilmestymään Helsingin katukuvaan ja esimerkiksi townhouseja on noussut muutamia eri puolille Helsinkiä. Asukkaiden näkökulmia toteuttavaa, heidän identiteettiään kuvastavaa asuntorakentamista tarvittaisiin lisää
maassamme.
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Tuoreille tutkimuksille olisi lisää kysyntää asukkaiden mieltymyksistä, sekä nykypäivän
kaupungeissa että maaseudulla. Olisi hyvä selvittää muuttuneen maailmankuvan vaikutuksia asukkaiden asumismieltymyksiin ja sitä kuinka paljon ne poikkeavat toisistaan riippuen asuinympäristöstä. Tulisikin löytää keinoja asuntojen kehittymisessä monipuolisemmaksi ja paremmin asukkaiden elintapoja vastaaviksi.

Minulle oli tärkeää alusta saakka kunnioittaa suunnittelussa luontoa ja tuoda sitä osaksi
kaupunkia ja yhä tiivistyvämpää Helsinkiä, jossa on maamme ehkä suurin paine karsia
luonnon monimuotoisuudesta. Asuntosuunnitteluun päädyin muutamien vaiheiden
kautta ja asumismuotokin kehittyi työn aikana. Luonto vaikuttaa ihmisen elämään monin
tavoin, luontokokemuksia voidaan kokea siirtymissä paikasta toiseen, luonto olisi hyväksi työympäristössä, jossa on stressiä muodostavia tekijöitä ja luontoa koetaan myös
vapaa-ajalla. Myös luontokeskus osana ihmisten kasvatusta ja tiedon välittämistä varten
olisi voinut olla hyvä lähtökohta työlle. Monien ihmisten suurin osa ajasta kuluu kuitenkin
kotona, ja kotona ihmisten minuus ja identiteetti pääsevät vapaaksi. Täten halusin tehdä
ja toteuttaa luonnossuunnitelman vihreästä identiteettirakennuksesta asumiseen. Tavoitteena oli rakennus, jolla olisi entistä vahvempi suhde ympäristöönsä ja luontoon.
Hyvä suhde asuinympäristöön auttaa myös alueen arvostukseen, asukkaan viihtymiseen ja kestävään asumiseen.

Meidän tulisi pitää luonto lähellä oman terveytemme vuoksi, mutta myös siksi että olemassa oleva luonto säilyisi jälkipolvillemme ja että se säilyisi ympäristössämme, asenteissamme ja arvoissamme nyt ja tulevaisuudessa. Muuttamalla ympäristöä, muutamme
omia arvojamme joka taas muuttaa ympäristöämme. Kaikella tekemisellämme on seurauksensa pitkällä tähtäimellä. Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perehtymisen tarkoitus
oli syventää suunnittelun tasoa, jotta pystyisin eläytymään paremmin arjen hyvinvointiin
ja sen tulemisesta esille suunnittelussa. Sen lisäksi että halusin tehdä Helsingistä ainakin
yhden tontin verran vihreämmän, korostui työn aikana asukkaiden yleinen hyvinvointi ja
asuntojen muunneltavuus vastaamaan asukkaiden toiveita ja tarpeita.

Muutamat huolella harkitut asuntojen pohjaratkaisut ovat toimivia; pitkiä käytäviä ja hukkatilaa ei juurikaan ole. Asuntojen tilat ovat riittävän tilavia, hyvin jäsenneltyjä ja yksityisyyskin toteutuu niin hyvin kuin se vain voi toteutua asunnon rajautuessa suoraan julkiseen ympäristöön joka sivulta. Piha-alueita ja mahdollisuuksia vihreiden unelmien toteuttamiselle on runsaasti. Keskimäärin 24 prosenttia asukkaiden käytössä olevasta pintaalasta on omia virkistys- ja viheralueita. Viheralan osuus koko tontin pinta-alasta on 43
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prosenttia. Tonttitehokkuuden luvuksi muodostui 1,37, ja rakennusoikeudesta käytettiin
yli 99 prosenttia. Työssä on toteutunut onnistunut asuntosuunnittelu ja runsas viheralan
määrä. Suunnitelma on mahdollisuus toteuttaa perinteinen suomalainen unelma omakotitalosta puutarhoineen ja vieläpä veden äärellä unohtamatta nyky-yhteiskunnan toivomaa sijaintia.

Työn yksi haasteista oli olemassa olevan ympäristön puuttuminen, jota suunniteltu rakennus täydentäisi. Oli kuitenkin löydettävissä ympäröivien rakennusten suunnitellut korkeudet ja rakentuvan ympäristön pääpiirteet. Tontti muodostuvan Saukonkanavan,
asuntojen ja puiston välissä sijaitsee kunniapaikalla, ja siitä on pyritty ottamaan kaikki
irti. Näkymät ja tilojen sijoittelu ovat olleet pääroolissa suunnittelussa, jota miellyttävä
arkkitehtuuri ja rakennuksen vihreä leima tukevat.

Työn aikana heräsi mielenkiinto asukkaiden ja rakennusten yksilöllisyyteen. Se ei tässä
työssä toteutunut vielä parhaalla mahdollisella tavalla tai lähtökohtaisesti. Olen aiemmin
ihannoinut enemmän harmoniaa rakennusten välillä ja jos antaa kovin vapaat kädet niin
olen pelännyt että tuleeko kohteista kauniita ja harmonisia. Toisaalta löytyy kohteita, esimerkiksi Hollannista, joissa asunnot voivat olla hyvinkin erinäköisiä saman rakennusmassan sisällä, joka on tuottanut mielenkiintoista ja hienoa arkkitehtuuria. Ympäristö on
yksi mahdollisuus ja kokonaismassa toinen sitoa erilaisia julkisivuja yhteen vaikka pohjat
ja aukotukset olisivatkin erilaisia. Olisi mielenkiintoista nähdä minkälainen opinnäytetyö
olisi ollut, jos se olisi tehty yksilöllisyyden näkökulmasta ja projektissa olisi ollut oikeat
asukkaat joille rakennus olisi perustunut. Nyt keskityin kuitenkin suunnittelemaan rakennuksen hyvinvointiin perehtymisen ja vihreän identiteetin esiin nostamisen kautta sekä
antaa muuntojoustavuudelle mahdollisuuden suunnitelman elämiseen.

Työn haasteeksi osoittautui aika ja vaikeasti määriteltävä tutkimuskysymys, joka teki
tutkimuksesta varsin laajan. Vaikkakin tutkimuksessa työn luonne ja tausta-ajatus nousivat nopeasti esiin ja pysyivät matkan aikana punaisena lankana, tarkemman määrittämisen puute ei ohjannut työtä yhä yksityiskohtaisempaan suunnitelmaan. Näen kuitenkin koko työn varsin onnistuneena kokonaisuutena, suunnitelmaa, arkkitehtuurista näkemystä ja suunnitelman taustan idean kokonaisvaltaisuutta tukevana, tutkielman ja
suunnitelman yhdistymisenä. Suunnitelma eteni alun jälkeen varsin mallikkaasti kehittyen koko ajan, mutta itse prosessityöskentelyssä jäi paljon korjattavaa ja ajateltavaa
tulevaisuuden projekteja varten. Täsmällisempi työn rajaus olisi auttanut asiaa.
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Työstä jäivät pois aiotut esteettömyyden ratkaisut suunnitelmassa. Esteettömyyttä ei
nähty tässä opinnäytetyössä merkittävänä ja lähtökohtaisena edellytyksenä. Lähtökohtaisesti omilla sisäänkäynneillä varustetut kaupunkipientalot eivät ole ihanteellisia koteja
liikkumisrajoitteisille, kun asuntoja nostetaan korkeammalle yksityisyyden turvaamiseksi.
Tässä työssä asumisviihtyisyys ja yksityisyys on nostettu esteettömyyttä korkeampaan
arvoon. Vaikka asunnot ovat sisätiloiltaan esteettömiä, jäi osoittaminen huoneistojen
saavutettavuudesta suunnitelmassa vielä puutteelliseksi. Jos työssä olisi ollut hieman
enemmän aikaa, olisin osoittanut esteettömyyden mahdollisuuden suunnitelmassa tekemieni luonnosten pohjalta. Myös opinnäytetyön kirjallinen osuus olisi tarvinnut vielä yhden tarkistuskierroksen, jossa olisi parannettu luettavuutta ja selkeytetty sisältöä.

Työtä on tehty antaumuksella ja se on ollut lähellä sydäntäni. Tunteja on kulunut valtavasti, mutta opinnäytetyön tekeminen on ollut iso harppaus kohti ammattimaisempaa rakennetun ympäristön suunnittelijaa. Koen kehittyneeni asuntorakentamisessa ja syvemmän pohjan löytämisessä. Opinnäytetyö on avannut minua näkemään asioita laajemmin
ja vahvistanut taustoihin perehtymisen merkitystä. Se mihin olen aiemmin uskonut, ei
välttämättä ole totta asian laajemmassa kuvassa, taikka sen merkitys muiden silmissä
sama. Historiasta löytyy paljon hyvää ja jo unohdettua, mitä ei myöskään sovi unohtaa.
Suunnittelua ei voi mielestäni tehdä pintapuolisesti, kun tähdätään sekä kauniiseen, kestävään että käytännölliseen lopputulokseen.

Toivon onnistuneeni herättämään ajatuksia asumisesta, hyvinvoinnista, ihmisen yksilöllisistä tavoitteista ja luonnon merkityksestä ihmiselle ja sen elinympäristölle. Tulevaisuudessa toivoisin näkeväni lisää innovatiivisia hankkeita, jossa nämä on otettu huomioon
osana suunnittelua. Tämän opintojeni loppusuoralla tehdyn tutkielman ja suunnitelman
toivon vievän minua itseänikin tällä tiellä eteenpäin.
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