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JORMA LEHTINEN 
Tutkintovastaava, rakennusarkkitehtuuri 
Metropolia Amk 

OPINNÄYTETYÖN MERKITYS RA OPIN-
NOISSA 

Metropolian rakennusarkkitehtuuri - neljä 
vuotta opintoja 

Metropolian rakennusarkkitehtuurin tutkinto-oh-
jelmassa neljän vuoden ahkeran opiskelun päät-
teeksi opiskelijat tekevät opinnäytetyön ja saa-
vuttavat rakennusarkkitehti(amk) tutkinnon. 
Tämä tutkinto antaa vaadittavien työvuosien jäl-
keen rakennusarkkitehdille mahdollisuuden vaa-
tivaan suunnittelutehtävään tai vaativan kohteen 
pääsuunnittelijaksi. Opinnoilla on oltava tietty si-
sältö ja laajuus, jotta nämä vaatimukset täyttyvät. 
Opinnäytetyö osaltaan toimii osoituksena, että 
neljän vuoden jälkeen opiskelija on kypsä aloit-
tamaan työkokemuksen hankkimisen matkallaan 
kohti vaativaa suunnittelijaluokkaa. 

Opinnäytetyö ammattikorkeakoulussa 

Ammattikorkeakoulun ensisijainen tehtävä on 
tuottaa tekijöitä suoraan työelämään sekä työelä-
mää palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Erityisesti 
tutkimuksen luonteen suhteen ammattikorkea-
koulu eroaa yliopistoista, joissa tutkimuksen ta-
voite useimmiten on akateeminen tutkimus ja 

tutkijoiden kouluttaminen. Näin myös loppu-
työnä tehtävä opinnäytetyö ammattikorkeakou-
lussa on yleensä käytännönläheisempi. 

Opinnäytetöiden sisällön vaatimuksissa Metro-
polia Ammattikorkeakoulussa korostetaan opin-
näytetyön työelämälähtöistä kehittämistyötä sekä 
kykyä soveltaa tutkimustietoa. Opinnäytetyön 
laajuus on 15 opintopistettä eli 405 tuntia opiske-
lijan työtä. 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa opinnäyte-
työn arvioinnissa on kolme pääkohtaa: ammat-
tialakohtainen osaaminen ja kehittäminen, käyte-
tyt menetelmät ja tulokset sekä visuaalinen ja il-
maisullinen osaaminen. Jokainen tutkinto-oh-
jelma soveltaa omalla tavallaan näiden arviointi-
menetelmien käyttöä opinnäytetöissään. 

Ammattikorkeakoulun opinnäyte-
työ on tulos neljän vuoden opiske-
lusta. 

Laajennettu opinnäytetyömalli Metropolian 
rakennusarkkitehtuurissa 

Metropolian rakennusarkkitehtuurissa opinnäyte-
työ koostuu käytännössä kahdesta kurssista. 
Opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen on va-
rattu 10 opintopisteen projektikurssi sekä varsi-
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naisen opinnäytetyön tekemiseen on 15 opinto-
pisteen kurssi. Opinnäytetyökurssi on tarkoitettu 
hankitun tausta-aineiston sekä suunnittelutehtä-
vän teoreettisen pohjan esittelyä varten. Kirjalli-
sessa työssä opiskelija perustelee kehittämistyös-
sään tekemänsä valinnat sekä esittelee niiden 
taustalla olevat tietolähteet. Projektikurssilla 
opiskelija tekee kehittämistyön, jonka teoreetti-
nen ja tiedollinen perustelu löytyvät kirjallisesta 
työstä. Näitä kahta kurssia on tarkoitus tehdä sa-
manaikaisesti siten, että ne tukevat toisiaan. Kir-
jallisen työn liitteenä on aina projektikurssilla 
suunnitellun tehtävän esittelyplanssit. 

Kehittämistehtävä on aina suunnitelma 

Metropolian rakennusarkkitehtuurissa on pää-
tetty, että opinnäytetyön pohjalla olevan kehitys-
tehtävän pitää olla aina rakennussuunnitteluteh-
tävä, jossa esitetään koko suunnitelma detalji-
tasoa myöten. Suunnittelutehtävän on oltava ra-
kennussuunnittelua eikä pelkkä konseptisuunni-
telma riitä täyttämään vaatimusta. Koska raken-
nusarkkitehdin opintoihin liittyy vai pieni määrä 
yhdyskuntasuunnittelua, ei tämän alan opinnäy-
tetöitä ole suosittu. 

Suunnittelutehtävän tulee pohjautua hankittuun 
taustatietoon ja kirjallisessa osuudessa pitää olla 
tutkimuskysymys, johon suunnitelma osaltaan 
vastaa. 

Neljän vuoden kehitys näkyy rakennusarkki-
tehtuurin opinnäytetyössä 

Opinnäytetyön menestyksellisen tekemisen poh-
jalla ovat neljän vuoden opinnot, jotka muodos-
tuvat suurelta osalta projektikursseista. Näillä 
kursseilla on edetty pienen näyttelyrakennuksen 
suunnittelusta kohti suurempia rakennuksia, ku-
ten esimerkiksi kerrostalon suunnittelua. Kurs-
seilla on samanlainen tehtävä kuin opinnäyte-
työssä; rakennussuunnitelman tulee perustua tie-
dolliseen taustaan sekä referenssien tuomaan esi-
merkkiin. Kaikkien näiden neljän vuoden aikana 
hankitun osaamisen tulisi jalostua opinnäyte-
työssä. Rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyö on-
kin usein huipentuma opiskelijan portfolioon, 
joka puolestaan on avain työmarkkinoille. 

Metropolian rakennusarkkiteh-
tuurin opinnäytetyö kertoo opiske-
lijan valmiudesta vaativaan suun-
nittelijaluokkaan! 

Opinnäytetyöseminaari on osa opinnäytetyö-
projektia 

Metropolian rakennusarkkitehtuurissa opinnäyte-
työt esitellään yleisölle avoimessa opinnäytetyö-
seminaarissa. Tätä varten opiskelijat tekevät 
suunnittelutyöstään arkkitehtuurin työhön kuulu-
vat esittelyplanssit, joista kootaan näyttely. 
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Seminaarissa opiskelija esittelee työnsä ja opis-
kelijaopponentti kertoo siitä omat huomionsa. 
Rakennusarkkitehtuurissa opinnäytetyötä arvioi 
aina kaksi ohjaajaa, joilla molemmilla on pu-
heenvuorot myös seminaarissa. Myös yleisöllä 
on mahdollisuus esittää kysymyksiä työn teki-
jälle. Tällä menettelyllä varmistetaan, että opis-
kelija on esiintymisensäkin puolesta valmis ra-
kennusarkkitehdin ammattiin sekä annetaan kai-
kille avoin mahdollisuus nähdä töiden sisältö ja 
taso. 

Kirjalliset työt, joissa on liitteenä esittelyplanssit, 
ladataan Theseus tietokantaan kaikkien saata-
ville. 

Opinnäytetyön merkitys ra opinnoissa 

Opinnäytetyö kertoo, että kyseinen opiskelija on 
osoittanut oppineisuutensa ja ammattilaisuutensa 
rakennussuunnittelussa siten, että hänelle voi-
daan myöntää rakennusarkkitehti(amk) tutkinto. 
Hyvin suoritettu opinnäytetyö on myös osoitus 
opiskelijan kyvystä viedä itsenäisesti läpi vaativa 
suunnittelutyö. Tämän takia Metropolia Ammat-
tikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin tutkinto-
ohjelmassa annetaan suuri painoarvo opinnäyte-
työn tekemiselle. Tässä kirjassa esitellään 
vuonna 2019 valmistuneet opinnäytetyöt. Ne 
kertovat osaltaan myös opetuksen sisällöstä, joka 
on johtanut näiden töiden syntymiseen. 

Opettajana on aina suuri kunnia olla mukana ja 
ohjaajana opiskelijoiden opinnäytetöiden tekemi-
sessä. 

LÄHTEITÄ: 

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnit-
telijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 

Metropolia Amk tutkintosääntö 

Theseus tietokanta. 

Valmiit rakennusarkkitehdit 2019 

RA15 opinnäytetyönäyttely 2019 

Roope Berg esittelee opinnäytetyötään 2019 

RA15 opinnäytetyöseminaarit on ohi! 
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Janne Järvinen 

VIRTUAALITODELLISUUDEN SO-
VELLUKSET RAKENNUSARKKI-
TEHTUURIN KOULUTUKSESSA 

Janne Järvinen 

Käsitteistä tutkimus, suunnittelu ja 
rakentaminen 

Ympäristön suunnittelu on systemaattista ja ku-
muloituvaa toimintaa halutun tehtävän suoritta-
miseksi. Suunnittelu eroaa tutkimustoiminnasta 
ja rakennustoiminnasta. Mikä on näiden suhde? 

Linda Groat ja David Wang (1) ovat pohtineet 
suunnittelun ja tutkimuksen eroja vertailemalla 
näistä esitettyjä määritelmiä. Herbert Simon 
(s.24) on esittänyt suunnittelun tähtäävän ole-
massa olevan tilanteen muuttamiseen halutuksi 
kun tutkimus on James Snyderin (s.26) mukaan 
systemaattista kysymistä ja kyseenalaistamista 
uuden tiedon luomiseksi. Nämä varsin yleisluon-
toiset määritelmät instrumentaalisesta luontees-
taan huolimatta sopivat rakennusarkkitehtuurin 
koulutuksen näkökulman pohdintaan. 

Useita näistä poikkeaviakin näkökulmia on esi-
tetty. Suunnittelun määrittelemiseksi käyty kes-
kustelu on pitänyt tärkeänä määritellä mukaan 
toisaalta suunnitteluajattelun kuuluvan useisiin 
ammatteihin yleisenä ajattelumallina (design 

thinking). Toisaalta on haluttu korostaa sen ajat-
telumalleja luovan generatiivisen luonteen mer-
kitystä (generative concepting). Tutkimuksen 
määrittelyssä on korostunut pohdinta yleistettä-
vän tiedon merkityksestä muuallakin kuin tutki-
mustoiminnassa. Eräs trendi on ollut lähentää 
määritelmällisesti suunnittelun ja tutkimuksen 
käsitteitä, mutta tämän tekstin kannalta ne on ha-
luttu määritelmällisesti pitää erillään. 

Rakennustoiminta sisältää suunnitteluajattelua 
(design thinking) mutta sen olemus on sanakirja-
määritelmän mukaan taito koota konkreettisista 
materiaaleista rakenteita ekonomisesti (2). 

Esitän, että näiden kolmen erilaisen toiminnan 
suhde rakennusarkkitehtuurin koulutuksessa on 
seuraava. Koulutuksessa korostetaan sellaista 
suunnittelua, joka pohtii ongelmaa olemassa ole-
van tilanteen muuttamisesta halutuksi rakentami-
sen, rakennettavuuden näkökulmasta. Koulutus 
käyttää opetusmenetelmänään tutkimukselle 
ominaista itsenäistä ja systemaattista kysymistä, 
jonka omaksumisen kautta opiskelijalle alkaa 
syntyy uutta tietoa ja tiedosta voi alkaa muodos-
tua rakenteita. 

Virtuaalitodellisuuden esittely opetukseen 

Erilaisten keinotodellisuutta käyttävien teknii-
koiden yleistyminen muuttaa rakennusarkkiteh-
tuurin opetuksen muotoja. VR ja AR (lisätty to-

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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dellisuus) mainitaan osana uusia digitaalisia op-
pimisympäristöjä, joiden käyttöönottoa tulee 
edistää. Mutta miten? 

Rakennusarkkitehtuurin opetuksessa virtuaalito-
dellisuuden käyttöönotto on tapahtumassa kah-
della tavalla. Pyritään parempaan ymmärrykseen 
olemassa olevasta ympäristöstä ja suunnittelutai-
don kehittämiseen huomioimaan tarkasti todelli-
set arkiympäristöön vaikuttavat ratkaisut varhain 
prosessissa. 

Perinteisen karttamateriaalin kanssa on tarjottu 
käytettäväksi virtuaalista, immersiivisesti koetta-
vaa mallia rakennuspaikasta. Alustana on toimi-
nut Google Earth. Opiskelijat ovat tutustuneet ra-
kennuspaikkaan ensisijaisesti perinteisillä tontti-
käynneillä ja mitattavalla karttamateriaalilla. 
Virtuaalisuutta on käytetty tässä nämä kaksi läh-
tömateriaalitasoa yhdistävänä mediana. Kartalta 
mitattu ja paikalla koettu tontti on tarjottu tarkas-
teltavaksi myös virtuaalisesti. Opetuksen paino-
piste on ollut saada kaikki kokeilemaan virtuaali-
suutta omakohtaisesti. 

Suunnittelutaidon kehittämiseksi opiskelijoille 
on tarjottu suunnittelutehtävissä käytettäväksi 
suoraa linkkiä tietomallintamista käyttävästä 
suunnitteluohjelmasta koettavaan virtuaalimal-
liin. Ensimmäinen tavoite on yhdistää tietomallin 
ja lopullisen rakennuksen kokemustasoja. Opis-
kelija on perusopastuksen saatuaan voinut käydä 

todentamassa suunnitteluohjelmassa valitse-
miensa ratkaisujen luonteen lähempänä loppu-
tuotetta olevassa muodossa. 

VR tehokkaana välineenä 

VR-tekniikoiden käyttöönottovaiheen jälkeen 
tehtävänä on syventää valittuja käyttötapoja. 
Määritelmässä mainitut ongelmanasettelu ole-
massa olevan tilanteen muuttamisesta halutuksi 
ja rakentamisen näkökulma suunnittelussa ovat 
avainasemassa. 

Kun puhumme olemassa olevasta tilanteesta viit-
tamme usein globaaleihin ja/tai systeemisiin il-
miöihin. Tästä seuraa tarve suunnittelijalle ym-
märtää ongelman luonne suhteessa esitettyihin il-
miöihin. Virtuaalitodellisuuden esittelyvaiheessa 
on keskitytty tekniikoiden vaikutukseen esimer-
kiksi karttoja ja tonttikäyntejä liittävänä, mutta 
edellä mainittujen ilmiöiden esittämisessä VR:n 
luonne onkin ensisijainen. Perinteisen analyysin, 
esimerkiksi melukartoituksen esittäminen virtu-
aalisessa ympäristössä mahdollistaa holistisem-
man ajattelumallin syntymisen melun lähteiden, 
leviämisen ja sitä estävien rakenteiden välillä. 
Parhaassa tapauksessa analyysiin liittyy takaisin-
kytkeytyvää interaktiivisuutta. Tässä opetuksen 
kehityssuunnassa on tutkittava myös pelillistet-
tyjä tapoja opettaa suunnitteluun vaikuttavia ym-
päristötekijöitä. Myös infografiikan muutosta 
kolmiulotteiseksi on seurattava. 

Rakennustyömaa on ikuinen haaste. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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Opiskelijalle näidenkin työkalujen käytössä ope-
tetaan tapa kysyä ja kyseenalaistaa.  Siksi virtu-
aalilaitteiden VR-palvelujen tarjontaa on lisät-
tävä tarvittaessa tutkivan oppimisen mahdollista-
miseksi. Yhteistyöllä eri koulujen kanssa voitai-
siin resursseja ja opettamiseen liittyvää työtä ja-
kaa. 

Rakentamisen luonteen opettaminen osana suun-
nittelua on muuttunut nopeasti tietomallintami-
sen kehittyessä alakohtaisista periaatteista kohti 
mallipohjaista suunnitteluprosessia. BIM-ohjel-
man oliopohjaisella mallinnustavalla opetetaan 
selkeästi rakennuksen muodostumista osista ja 
rakennusosien liittymistä. Rakennusarkkitehtuu-
rin opiskelijat myös harjoittelevat ja vierailevat 
työmaalla. Virtuaalitekniikan käyttäminen BIM-
mallintamisen ja nykyaikaisen työmaan yhdistä-
vänä tasona on opetuksen selkeä seuraava ta-
voite, jossa rakennuksen rakentuminen ajassa 
(ns. 4D) saataisiin simuloitua. Tähän on ilmeinen 
tarve. Nykyaikaisten rakennustyömaiden siirty-
minen esimerkiksi rakennusosien seurannasta 
kohti kokonaismallin käyttämistä aikataulutuk-
sen ja logistiikan tarpeisiin on jo tapahtunut (3). 
Tässä tavoitteena on mahdollistaa käyttökelpoi-
nen, oikeassa mittakaavassa oleva malli raken-
nuksesta, joka koostuu rakentamisjärjestyksessä 
kokoonpantavista osista. 

Rakennusarkkitehtuurin käytössä olevilla lait-
teilla, yhden käyttäjän laseihin perustuvilla virtu-
aaliympäristöillä emme vielä pääse edistämään 

tehokkaasti suunnittelun kommunikaation opet-
tamista. Monen käyttäjän linkittyneet ympäristöt 
muualla virtuaaliopetusta antavien laitosten vä-
lillä ja vierailut CAVE-monikäyttäympäristöissä 
ovat ensimmäinen vaihe tämän tavoitteen täyttä-
miseksi. 

(1) Groat, L. N. & Wang, D. 2013. Architec-
tural research methods. 2. ed. Hoboken,
N.J.: Wiley.

(2) MERRIAM-WEBSTER. (2016). The Mer-
riam-Webster Dictionary. Merriam-Webs-
ter.

(3) Jäväjä, P. & Lehtoviita, T. 2016. Tieto-
mallintaminen talonrakennustyömaalla.
Helsinki: Rakennustieto Oy.

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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KAISA HYYTI 
Lehtori, rakennusarkkitehtuuri 
Metropolia Amk 

REFERENSSI- ELI VIITETYÖSKENTELY 
- OSA AMMATTIMAISTA RAKENNUS-
SUUNNITTELUA

Rakennusten suunnittelu vaatii näkemystä. Ra-
kennussuunnittelijalla on oltava ideoita, mutta 
samalla on otettava huomioon fyysinen ympä-
ristö ja siihen liittyvät realiteetit - lait ja mää-
räykset, tilaajan toiveet ja mahdollisuudet. Rat-
kaistavaa on paljon. Miten suunnittelija ratkai-
see moninaiset visaiset tai jopa viheliäiset on-
gelmat? Miten näkemyksellisyyden peruskuntoa 
pidetään yllä? 

Jotta näkemystä on mahdollista syntyä, on tu-
tustuttava olemassa olevaan ja menneeseen. On 
kerättävä referenssejä, viitteitä, joita ympäristö, 
kirjallisuus ja historia ovat täynnä. Mikään aika 
tai kukaan suunnittelija ei ole pystynyt keksi-
mään arkkitehtuuria itse. Aina löytyy jokin 
linkki olevaan. Linkit muodostavat ketjun, joka 
liittää uuden osaksi olevaa. Tämä tekee raken-
nussuunnittelusta ja sen tutkimisesta kiinnosta-
vaa. Tämä tekee myös ympäristöstä kiinnosta-
vaa. Linkitys ei tarkoita olemassa olevan kopi-
ointia. Parhaassa tapauksessa linkki syntyy oi-
valtavasta synteesistä olemassa olevan ja uuden 
välillä. Suunnittelija löytää kiinnostavan asian 

tai näkökulman, jonka muokkaa osaksi suunni-
telmaa. Näin syntyy jatkumo - suunnitelmasta 
tulee osa isompaa kokonaisuutta. 

Hyvällä suunnittelijalla on laaja referenssikir-
jasto. Kirjastolla tarkoitetaan tässä tapauksessa 
muistia ja muistiinpanoja - kukin voi valita it-
selleen sopivan muodon. Tärkeintä on, että kir-
jasto on käyttökelpoinen. Tästä kirjastosta voi 
tarpeen tullen ammentaa ajatuksia, ideoita tai 
jopa valmiita ratkaisuja. Hyvin valittujen refe-
renssien kautta suunnittelija voi löytää vastauk-
sen eteen tuleviin visaisiin kysymyksiin. Refe-
renssi voi antaa vastauksen kokonaisideaan tai 
konseptiin. Referenssi voi avata ajatuksia siitä, 
miten rakennus sijoittuu maisemaan tai miten se 
vastaanottaa saapujan. Arkkitehtuurireferenssin 
kautta voi tutkia, miten rakennus on sijoitettu 
rakennuspaikalle ja miten näkymät on huomi-
oitu. Rakennuksen arkkitehtuuriin vaikuttavat 
massoittelu, materiaalin käyttö, tilallisuus, muo-
toilu ja sommittelu - mikään ei vedä vertoja hy-
välle arkkitehtuurireferenssille, josta voi olla 
korvaamaton apu näitä ratkottaessa.  Puhumat-
takaan siitä avusta, mitä referenssit tarjoavat, 
kun suunnitteluryhmä hakee yhteistä säveltä. 

Mikään ei vedä vertoja hyvälle 
arkkitehtuurireferenssille! 

Referenssejä voi olla samaan aikaan useita. Re-
ferenssi voi olla rakennus - siis arkkitehtuuria, 
tai se voi olla maalaus tai tapahtuma historiasta. 
Referenssi voi liittyä aika- tai tyylikauteen. Re-
ferenssi voi olla paikkaan liittyvä tarina tai toi-
mintaan liittyvä malli. Referenssi voi olla väri 
tai rakenne. Kautta aikojen rakennusten suunnit-
telijat - arkkitehdit, ovat etsineet ja tutkineet re-
ferenssejä. He ovat matkustaneet näkemään ja 
kokemaan paikkoja ja rakennuksia. Piirtämään 
luonnoslehtiönsä täyteen nopein vedoin tai hi-
taasti detaljeja tutkien. Valokuvaamaan värit, 
valot tai tapahtumat. Kokemukset, jotka synty-
vät näillä opintomatkoilla, voimistavat referens-
sien muistamista ja edesauttavat niiden käyttä-
mistä jatkossa. Monissa tapauksissa opintomat-
koilla kerätyt tallenteet - croquet tai dioissa hei-
jastetut kuvat, ovat siirtyneet enemmän tai vä-
hemmän muokattuina uusiin suunnitelmiin. Re-
ferenssit inspiroivat. Hyvää referenssiä voi 
käyttää aina uudelleen ja uudelleen- se ei van-
hene tai kulu. Viimeistä käyttöpäivää ei ole. 

Referenssien etsiminen ja käyttö on osa suunnit-
telijan työtä. Hyväksytään ajatus, että suunnitte-
lija ei itse luo kaikkea, vaan kerää ja käyttää 
olemassa olevia ajatuksia ja ratkaisuja. Oleel-
lista on referenssien valinta ja niistä luotu oma 
tulkinta. Tämä on suunnittelijan ammatin yksi 
kiehtovista puolista. Millaisen referenssipaletin 
suunnittelija kerää juuri tätä suunnitelmaa var-
ten ja miten oivaltavasti hän käyttää sitä. Miten 
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suunnittelija sitoo referenssit omaksi syväl-
liseksi kokonaisuudeksi. Mikäli suunnitelma jää 
referenssikollaasiksi, ei suunnittelija ole pysty-
nyt muodostamaan omaa tulkintaa. Mikäli refe-
renssit ovat mielivaltaisia tai tilanteeseen sovel-
tumattomia, ohjautuu suunnittelu sivuraiteille -
tai jopa metsään. Kun suunnittelija esittelee 
suunnitelmaansa, on hyvä esitellä referenssit 
avoimesti - taustoittaa suunnitelman suunta ja 
ratkaisut. Näin suunnitelma saa kiinnostavuutta 
ja syvyyttä. 

Referenssien etsiminen ja käyttö 
on osa suunnittelijan työtä. Hy-
väksytään ajatus, että suunnitte-
lija ei itse luo kaikkea, vaan kerää 
ja käyttää olemassa olevia ajatuk-
sia ja ratkaisuja. 

Ammattimaisen suunnittelun edellytys on jat-
kuva referenssien etsiminen. Suunnittelijan on 
aktiivisesti kartutettava omaa referenssikirjasto-
aan lukemalla, selailemalla, keskustelemalla ja 
tutustumalla arkkitehtuuriin paikan päällä. Nä-

kökulmia voi olla useita. Tavallisin tapa on ke-
rätä referenssejä toiminnallisuuden mukaan. 
Kun suunnittelee päiväkotia, etsii referensseiksi 
päiväkoteja. Pelkkä käyttötarkoitus ei kuiten-
kaan aina tuo riittävästi vastauksia, koska toi-
minnallisuus ei ole vastaus kaikkeen. Usein 
kiinnitytään liiaksi omaan aikaan tai lähimen-
neisyyteen. Tällöin referenssien tuomat vastauk-
set voivat olla itsestään selviä - ja tylsiä. Siksi 
on hyvä muistaa, että referenssinä voi käyttää 
kaiken ikäisiä ja mihin tahansa käyttötarkoituk-
seen liittyviä rakennuksia. Voi myös olla niin, 
että suunnittelija tutkii vain yhden arkkitehdin 
tai tyylisuunnan referenssejä. Näin voi aloittaa, 
mutta on hyvä huolehtia siitä, että kirjasto laaje-
nee, jotta suunnittelija ei jää kiinni yksipuoli-
seen ajatteluun vaan kehittää suunnittelutaito-
jaan monipuolisesti. 

Mistä referenssejä löytyy? Arkkitehtuurirefe-
enssejä löytyy arkkitehtuurijulkaisuista - kir-
oista ja lehdistä - painetuista ja sähköisistä. 
rkkitehtuurivalokuvat ja piirustukset ovat yk-

inkertaisin tapa lähestyä asiaa - mutta ei anoa. 
jatuksia referensseistä saa usein jo suunnitte-

utehtävän analyysivaiheessa. Mitä asioita nou-
ee esille lähtötiedoista? Millainen on rakennus-
aikka? Mitä vinkkejä lähiympäristö tarjoaa? 
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Lähtötietojen kerääminen ei jääkään mekaani-
sesti koostettujen faktaluetteloiden laatimiseksi 
- lähtötietoja analysoimalla voi löytää arvok-
kaita vihjeitä ja viitteitä, siis referenssejä, joista
muodostuu kantava idea suunnitelmalle. Syntyy
merkityksiä - suunnitelman filosofinen taso

saattaa löytyä lähtötiedoista, ei keinotekoisesti 
muotoja keksimällä. 

Suomen rakennustaiteen museon, nykyisin Ark-
kitehtuurimuseon, ensimmäinen intendentti,
Kyösti Ålander on pohtinut arkkitehtuurin histo-
riaan merkittävästi vaikuttaneiden suunnitteli-
joiden panosta aikansa arkkitehtuuriin vuonna 
1954 julkaistussa ”Rakennustaide renessanssista 
funktionalismiin” Le Corbusierin omimia tee-
sejä Ålander ruoti seuraavasti: ”Tuskin mikään 
Le Corbusier´n rakennusten näkyvimmistä tun-
tomerkeistä on alun perin hänen keksintöään. 
Epäsymmetrinen pohja, `plan libre` löydettiin 
romantiikan aikana uudelleen keskiaikaisista 
esikuvista, ja englantilaisessa sekä jugend-ajan 
huvilassa se oli kehittynyt uuteen avoimeen va-
pauteen….Le Corbusier tunsi Gallerie des 
Machine`in ja epäilemättä joukon muita rauta-
ja lasiarkkitehtuurin tuotteita. Rautabetoni oli 
käytännöllisesti valloittanut maailman ja Perret, 
Le Corbusier´in henkilökohtainen opettaja, oli 
sen avulla luonut runkorakennuksen ja sovelta-
nut siinä vapaata pohjaa uusin edellytyksin…. 
Le Corbusier´lle tyypillinen kattoterassi oli hy-
vin samantapaisin muodoin esiintynyt Gar-
nier´lla (Charles), nauhamaiset ikkunajonot sekä 
tällä että Wrightillä (Frank Lloyd) ja kokonaiset 
lasiseinät 1800-luvun konstruktivisteilla, Gro-
piuksella ym:lla….Vaatimukseen, että raken-
nuksen tulee olla tehtävänsä, rakenteensa ja ma-
teriaalinsa funktio, olivat Otto Wagner ja Louis 
Sullivan kumpikin tahoillaan lausuneet julki jo 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
OPINNÄYTETYÖT 2019. Kaisa Hyyti. Lehtori, rakennusarkkitehtuuri. 

https://pauteen�.Le


SIVU 3 

silloin kun pikku-Jeanneret keinui kehdos-
saan,… Alvar Aallon taiteen struktiivinen aines 
liittyy epäilemättä Le Corbusier´n esikuviin, 
mutta henkiseltä laadultaan hän on lähempänä 
suurta amerikkalaista (F.L Wright). Hän liittää 
eurooppalaisen funktionalismin täsmälliseen lo-
giikkaan elävän luonnon- ja materiaalintun-
teensa. Aalto on tullut kuuluisaksi puun, ainoan 
orgaanisen rakennusaineen taitavimpana käyttä-
jänä. Tämä on hyvin ymmärrettävää: metsien ja 
puuarkkitehtuurin, vai sanoisimmeko puuteolli-
suuden, maassa hänellä on ollut yllin kyllin vi-
rikkeitä antavaa aineistoa ympärillään. Sen si-
jaan toinen, monin verroin tärkeämpi seikka, 
joka liittyy hänen nimeensä, edellyttää koko 
länsimaisen kulttuurin syvempien probleemien 
oivaltamista, mikä nuoren syrjäisen sivistys-
maan piirissä ei ole lainkaan tavallista. Tämä 
seikka on ns. vapaa viiva ja vapaa muotoilu. 
(Abacus 3. 1983) 

Edellä olevan tekstin ei ole tarkoitus vähentää 
Le Corbusier´n tai Aallon merkitystä tai ammat-
titaitoa vaan kertoa heidän taitavuuttaan am-
mentaa ja yhdistellä olemassa olevia teknisiä ja 
taiteellisia elementtejä ja koota ne yhteen kiin-
nostavalla ja merkityksellisellä tavalla. Refe-
renssien käyttö on viisasta! 

Lähteet: Suomen rakennustaiteen museo.1983. 
Abacus, vuosikirja 3, s. 201 ja 218. 

Roope Bergin malli työn esittelytilaisuudessa 
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JARKKO KÖNÖNEN 
Lehtori, rakennusarkkitehtuuri 
Metropolia Amk 

KOKEMUKSELLISTA VAI MUISTOJA 
SYNNYTTÄVÄÄ ARKKITEHTUURIA? 

Vierailu arkkitehtonisesti kiintoisassa rakennuk-
sessa on poikkeuksetta hyvin opettavaista jatku-
vasti kehittyvälle arkkitehtisuunnittelijalle, jol-
laiseksi myös itseni luen. Jotta vierailusta saisi 
ammatillisesti mahdollisimman paljon irti, on 
ennen vierailua tarpeen avata aistit ja mieli vas-
taanottamaan kaikki elämykset, joita rakennus 
ja sen sisältämä toiminta tarjoaa. Vierailun jäl-
keen tulee yleensä pohdittua tarkasti, millaisen 
kokemuksen arkkitehtuuri minussa ja muissa ih-
misissä synnytti, ja kuinka hyviä kokemuksia 
voisi hyödyntää omiin suunnitelmiin. 

Arkkitehtuurin ensisijainen tehtävä on lisätä ih-
misten ja koko luomakunnan hyvinvointia. Par-
haimmillaan se lisää onnellisuutta - tunnetta 
siitä, että elämä on hyvää. Arkkitehtuuria tava-
taan analysoida ja arvottaa sen synnyttämien 
kokemusten ja tunne-elämysten perusteella -
synnyttikö arkkitehtuurikohde miellyttäviä ko-
kemuksia ja elämyksiä, parantaako se pitkällä 
aikajänteellä ihmisten hyvinvointia ja lisääkö se 
onnellisuutta? 

Onnellisuus on vaikeasti määriteltävissä ja mi-
tattavissa. Jotta pystyisimme suunnittelemaan 
hyvinvointia ja onnellisuutta kasvattavaa raken-
nettua ympäristöä, on hyvä perehtyä kokemuk-
sien ja muistojen syntymekanismeihin, jotka 
ovat avainasemassa onnellisuuden ja hyvinvoin-
nin tunteen aikaansaamisessa. 

Suuri osa rakennetun ympäristön synnyttämistä 
tunne-elämyksistä ja kokemuksista häviää heti 
tai ajan myötä, osa taas onnistuu sementoitu-
maan pysyviksi muistoiksi. Näistä kokemuk-
sista tulee ikimuistoisia. Ikimuistoisista hyvistä 
kokemuksista on selvä hyöty, hyvät muistot li-
säävät hyvinvointia. Miellyttävät lapsuuden, 
nuoruuden ja aikuisiän muistot kodista, kou-
lusta, puistosta, kirjastosta, uimahallista, leikki-
kentästä, kaupunginosasta, kirkosta, museosta 
tai päiväkodista ovat merkittäviä osia elämänta-
rinaamme. 

Mutta mitä tapahtuu niille kokemuksille, joista 
ei synny pysyvää muistikuvaa? Kyynisesti il-
maisten, kaikista kokemuksista jäljelle jäivät 
vain ne, joista ylipäätään syntyi muistoja. Muut 
kokemukset katoavat. Voiko arkkitehtuurin yksi 
ominaispiirre ollakin se, että se saa aikaan pysy-
viä hyviä muistoja? 

Ehkä vallalla olevan kokemuksellisuutta painot-
tavan arkkitehtuurisuunnittelun rinnalla voisi 
pohtia, miten rakennettu ympäristö voisi syn-

nyttää hyviä muistoja? Pitäisikö meidän koke-
musten suunnittelun sijaan puhua enemmän 
muistojen suunnittelusta? 

Voiko arkkitehtuurin yksi omi-
naispiirre ollakin se, että se saa 
aikaan pysyviä hyviä muistoja? 

Yhdysvaltalainen Nobel-palkittu psykologi ja 
tutkija Daniel Kahneman on tutkinut onnellisuu-
den ja hyvinvoinnin kokemisen mekanismeja. 
Hän väittää, että muistoilla on yllättävän merkit-
tävä rooli onnellisuuden ja hyvinvoinnin koke-
misessa. 

Kahnemanin mukaan onnellisuuden kokeminen 
on kaksijakoinen. Kahneman jakaa ihmisen mi-
nuuden kokevaan ja muistavaan minuuteen. Ko-
keva minuus elää hetkessä ja kokee onnelli-
suutta miellyttävässä kokemuksessa. Muistava 
minuus taas kerää ja arvottaa kokemuksia ja ra-
kentaa niistä valikoitujen muistojen sarjaa, 
jonka voi jakaa tarinana muille. Muistava mi-
nuus arvioi onnellisuutta vertailemalla omia ta-
rinoita muiden tarinoihin. Kun pohditaan onnel-
lista elämää, kokeva minuus arvioi, onko onnel-
linen elämässään ja muistava minuus onko on-
nellinen elämästään. 
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Kiinnostava tutkimustulos on, että muistava mi-
nuus on pääroolissa valintoja tehtäessä. Kah-
neman väittää, että ihmiset eivät tee valintoja 
kokemusten perusteella vaan kokemuksista saa-
tujen muistojen perusteella. Ihmiset eivät mieti 
myöskään tulevaisuutta kokemuksina vaan tule-
vina muistoina. Miksi muistot ovat ihmisille 
niin tärkeitä? 

Kahneman kertoo, että muistot ovat kaikista ko-
kemuksista ainoita, mitä niistä jää jäljelle. Ko-
kemuksen ajallisella mitalla ei ole Kahnemanin 
tutkimusten mukaan merkitystä. Esimerkiksi lo-
mareissulla olevan ihmisen kokeva minuus pitää 
kahden viikon onnistunutta lomaa kaksi kertaa 
parempana, kuin yhden viikon onnistunutta lo-
maa. Saman henkilön muistava minuus ei näe 
eroa viikon ja kahden viikon onnistuneen loman 
välillä, jos viikko lisää samanlaista lomaa ei 
synnytä uusia muistoja. (Daniel Kahneman Ted 
2010 The Riddle of Experience vs Memory.) 

Kuinka siis suunnitella rakennuksia, jotka syn-
nyttävät hyviä muistoja? Ehkä on hyvä perehtyä 
ensiksi siihen, kuinka ihmisen muisti toimii. 

Ihmisen muisti jakautuu kolmeen pääosaan; 
sensoriseen muistiin, työmuistiin ja säilömuis-
tiin. Sensorisen muistin eli aistimuistin pituus 
on hyvin lyhyt, vain sekunnin murto-osia. Aisti-
muisti on näkö- ja kuuloaistin ärsykkeistä syn-
tyneitä kaiun kaltaisia muistivälähdyksiä, jotka 
vaikuttavat kestävän hetken pidempään kuin itse 

ärsyketapahtuma. Työmuisti tallentaa aistimuis-
tista saatua lyhytkestoista tietoa säilöön sitä mu-
kaa, kun aivot muokkaavat sitä. Työmuistin pi-
tuus on muutamia sekunteja. Työmuistista asi-
oita tallentuu säilömuistiin, jossa olevat asiat 
voidaan muistaa pysyvästi. Tieto varastoituu 
säilömuistiin, jos sitä on tarpeeksi käsitelty ker-
taamalla työmuistissa tai jos tietoon sisältyy 
voimakas tunnekokemus. Jollei tietoa kerrata 
aktiivisesti, tai siihen sisältyvä tunnekokemus 
on heikko, se katoaa. Säilömuisti säilyttää kaik-
kea sitä tietoa, jota juuri sillä hetkellä emme 
ajattele, eli joka ei ole työmuistin aktiivisessa 
käsittelyssä. 

Ihmiset eivät tee valintoja koke-
musten perusteella vaan koke-
muksista saatujen muistojen pe-
rusteella. Ihmiset eivät mieti 
myöskään tulevaisuutta koke-
muksina vaan tulevina muistoina. 

Säilömuisti jaetaan deklaratiiviseen ja prosedu-
raaliseen muistiin. Deklaratiiviseen tallennetaan 
tiedot ja tapahtumat. Proseduraalinen muisti 

t
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huolehtii fyysisten ja motoristen taitojen muista-
misesta, jotka ovat usein tietoisuudesta riippu-
mattomia, kuten esimerkiksi käveleminen. 

Deklaratiivinen muisti eli tieto- ja tapahtuma-
muisti taas jakautuu episodiseen muistiin ja se-
manttiseen muistiin.  Episodinen 
muisti (myös kokemus-, episodi-, tapah-
uma- tai elämäkertamuisti) on ihmisen säilö-

muistin osa, johon tallentuu henkilökohtaisia, 
aikaan ja paikkaan sidonnaisia kokemuksia. Se-
manttinen muisti (tietomuisti, merkitysmuisti) 
käsittää esimerkiksi käsitteet ja yleisen tiedon. 
Semanttiseen muistiin tallennetaan asiat, joiden 
merkitys ymmärretään. (Kanninen, A., Hämälä, 
M.& Palomäki H. 1997. Neuropsykologian kä-
sitteet.) 

Ehkä rakennetusta ympäristöstä syntyvät hyvät 
muistot tallentuvat deklaratiiviseen muistiin, 
siellä tarkemmin määrittäen episodiseen muis-
iin ja semanttiseen muistiin, kun tietoon liittyvä 
unnekokemus on tarpeeksi voimakas ja merki-
yksellinen. 

Toiseksi suunnittelijana on tiedostettava se, että 
voimakkaita tunnekokemuksia synnyttävät nä-
köaistin lisäksi muutkin aistit. Laaja-alaisessa 
ilallisessa kokemisessa näköinformaatio on täs-

mällisintä, sitten seuraavat kuulo-, kosketus- ja 
hajuinformaatio. Kun suljemme silmät ja es-
ämme näköaistin toiminnan, on helpompi huo-

mata aistimusten moninaisuus ja tarkastella eri 
aistien kautta saatavaa informaatiota. Jos on 
vain vähän mielenkiintoista aistittavaa, aistit 
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osallistuvat informaation hakuun seuraavassa 
järjestyksessä: näkö-, kuulo-, kosketus- ja haju-
aisti. (Rapoport 1977, viitattu teoksessa: Yliaho 
2017). Hajuaisti poikkeaa muista aisteista siten, 
että nenän hermot kulkevat suoraan aivojen al-
keellisimpiin osiin kuuluvaan limbiseen järjes-
telmään, joka käsittelee perustuntemuksia, ku-
ten pelkoa, sukupuoliviettiä, nälkää sekä muis-
tia. Luultavasti juuri siksi tuoksut ja hajut herät-
tävät muistoja ja voimakkaita tunteita herkem-
min kuin muut aistiärsykkeet. (Chu & Downes 
2000, viitattu teoksessa: Yliaho 2017). 

Jotta tunne-elämykset olisivat miellyttäviä ja 
tarpeeksi voimakkaita synnyttämään muistoja, 
tulee kokijan olla valmis tai kyetä vastaanotta-
maan niitä. Herkkyydessä ottaa vastaan koke-
muksia ja elämyksiä on yksilöllisiä eroja. Osa 
ihmisistä on luonnostaan herkkiä, osalle herk-
kyys on kehittynyt esimerkiksi ammatillisen pe-
rehtymisen myötä. Usein lapset ovat herkkiä 
aistimaan ympäristöä, lapsen aistimuksille tyy-
pillistä on aistimusten moniaistisuus ja koko-
naisvaltaisuus. (Champbell 1974, Holle 1972, 
Rapoport 1977). 

Itselleni merkittäviä arkkitehtuurimuistoja ovat 
synnyttäneet esimerkiksi Peter Zumthorin kyl-
pylä Valsissa Sveitsissä, Le Corbusierin Notre 
Dame du Haut -kappeli Ronchampissa ja Tou-
retten luostari Eveuxissa Ranskassa, Sigurd Le-
werenzin  Sankt Petri kirkko Klippanissa Ruot-
sissa ja Erik Bryggmain Ylösnousemuskappeli 

Turussa. Mikä näissä kohteissa teki tunnekoke-
muksesta voimakkaan ja merkityksellisen? 

Synnyttikö em. kohteissa voimakkaan ja merki-
tyksellisen tunne-elämyksen ulkoilme, lähiym-
päristö tai maisema? Vai materiaalit, pinnat, ti-
lallisuus, tilasarjat, toiminnallisuus, mittasuh-
teet, sommittelu? Synnyttikö ikimuistoisen ko-
kemuksen detaljit, värit, akustiikka, tuoksut, va-
lon käyttö, varjot tai sisältä avautuvista näky-
mät? 

Kyllä, mutta kaikkien edellä mainittujen lisäksi 
voimakkaan ja merkityksellisen tunne-elämyk-
sen synnytti mystisyys - jokin selittämätön ja 
outo ominaisuus, joka kaihtaa määritelmiä. 
”Mystinen kokemus on uskonnollisessa tai pro-
faanissa kontekstissa tapahtuva kokemus, jonka 
kokija välittömästi tai myöhemmässä tilanteessa 
tulkitsee kohtaamiseksi korkeamman tai perim-
mäisen todellisuuden kanssa. Tämä kohtaami-
nen tapahtuu välittömällä, subjektin mukaan ei-
rationaalisella tavalla ja tuo mukanaan syvän 
tunteen ykseydestä ja vaikutelman siitä, että ko-
kemus on tapahtunut muulla kuin tavallisella, 
arkisella tasolla. Tämä kokemus tuo mukanaan 
laajalle ulottuvia seurausvaikutuksia yksilön 
elämässä”. (Geels 2009). 

Ehkä voimakkaita muistoja synnyttävässä arkki-
tehtuurissa täytyy jollakin tapaa olla anomalian 
piirteitä - outoutta, poikkeavuutta, epäsäännölli-
syyttä tai epätavallisuutta - ilmiötä, jota tieteen 
yleinen sääntö tai malli (paradigma) ei ennusta. 
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OONA HYTÖNEN 

KUKA PUUKERROSTALOSSA  
ASUU?  

Opinnäytetyössä Kankaan Puumaja – Puukerros-
talo Jyväskylän Kankaalle perehdytään puuker-
rostalorakentamisen historiaan, nykypäivään ja 
lähitulevaisuuteen. Lisäksi käsitellään puuta ra-
kennusmateriaalina ja erityisesti sen mahdolli-
suuksia ja potentiaalia arkkitehtisuunnittelussa. 
Lopputuloksena on suunniteltu Jyväskylän Kan-
kaalle, entisen paperitehtaan alueelle muodostu-
vaan urbaaniin asumisen ja työskentelyn keskitty-
mään, soveltuva puurakenteinen asuinkerrostalo. 
Suunnitelma pohjautuu puukerrostalorakentami-
sessa potentiaalisesti tapahtuviin muutoksiin pa-
loturvallisuusmääräysten, rakenteiden sekä arkki-
tehtuurin saralla. 

Miksi pitäisi rakentaa  puusta?  
Kaikkein tärkein näkökulma puusta rakentami-
seen on ekologisuus. Puu on rakennusmateriaa-
leista ainoa, joka on raaka-aineena uudistuva. Se 
on ainoa materiaali, jota tulee koko ajan lisää. 
Maapallon väestöntiheys kasvaa joka päivä eikä 
uuden rakentaminen tule siten koskaan loppu-
maan. Uusiutumattomat luonnonvarat sen sijaan 
loppuvat jonakin päivänä – ainakin, jos jatketaan 
samaan malliin kuin nyt. Ilmastonmuutoksen nä-
kökulmasta puurakentamisesta pitäisi muodostua 
uusi normi. Erityisesti Suomessa tämä olisi hyvin-

kin mahdollista, sillä Suomi on Euroopan metsäi-
sin maa. Suurin osa maamme pinta-alasta on met-
sää, jonka puuston tiheys kasvaa koko ajan, 
vaikka metsiä käytetään aktiivisesti. Hakkuumää-
riä – ja samalla puun käyttöä rakentamisessa – 
voitaisiin siis lisätä huomattavasti nykyisestä. 

Mitä voitaisiin tehdä, jotta puuker-
rostalo rakennustyyppinä olisi ha-
lutumpi? 

Miksi  sitten  ei rakenneta  puusta?  
Suomessa puu on yleisesti käytetty rakennusma-
teriaali. Suurin osa pientaloista ja lähes jokainen 
vapaa-ajanasunto on puurakenteinen. Kerrostalo-
rakentamisessa puu rakennusmateriaalina on kui-
tenkin vain prosentuaalisessa asemassa. Puuker-
rostalojen rakentamista ovat pitkälti jarruttaneet 
tiukat paloturvallisuusmääräykset. Vasta 1990-lu-
vun lopulla määräyksiä muutettiin niin, että 
puusta voitiin rakentaa yli kaksikerroksisia raken-
nuksia – tähän asti oli noudatettu 1800-luvulla 
laadittuja määräyksiä. Korkeampi puukerrostalo-
rakentaminen sallittiin vasta 2010-luvulla. 

Paloturvallisuusmääräysten lisäksi puukerrostalo-
jen vähäiseen määrään vaikuttaa myös puukerros-
talorakentamisen hinta. Tänä päivänä puukerros-
talon rakentaminen on kalliimpaa kuin vastaavan 
betonielementtirakenteisen talon rakentaminen. 
Korkeampaan hintaan vaikuttavat mm. rakenta-
misaikaisen sääsuojan tarve, puukerrostaloihin 
vaadittu automaattinen sammutusjärjestelmä sekä 
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suunnittelun toistaiseksi korkeampi hinta. Suun-
nittelun hintaan voidaan vaikuttaa ainoastaan ra-
kentamalla lisää. 

Ympäristönäkökulma on kuitenkin vaikuttanut 
positiivisesti puukerrostalorakentamiseen – puu-
kerrostalojen määrän odotetaan tuplaantuvan lä-
hivuosina. 

Puukerrostalon haluttavuus  
Tällä hetkellä puukerrostalorakentamisen loppu-
tuotteet eivät ulkonäöllisesti juurikaan eroa beto-
nirakenteisista taloista. Vaikka paloturvallisuus-
määräyksiä lievennettiin hiljattain, rajoittavat ne 
edelleen suuresti puun näkymistä sisätiloissa. Par-
haimmillaan – tai pahimmillaan - puukerrostalon 
ainoa näkyvä puinen pinta on julkisivussa. Jos 
asunto puukerrostalossa näyttää samalta, mutta 
maksaa enemmän kuin vastaavassa betonikerros-
talossa, kuka tällaisesta asunnosta haluaa maksaa 
enemmän? Riittääkö asunnon ostajalle ainoastaan 
tieto siitä, että talo on rakenteiltaan puuta? Ympä-
ristönäkökulma ja ekologisuus ovat varmasti täl-
löin painavin syy ostaa asunto nimenomaan puu-
kerrostalosta. 

Valitettavasti ekologisuus ei kuitenkaan ole jokai-
sen arvomaailmassa korkeimmalla sijalla. Millä 
siis voitaisiin vaikuttaa siihen, että mahdollisim-
man moni haluaisi asunnon juuri puukerrosta-
losta? Voitaisiinko puukerrostaloista luoda raken-

nustyyppi, joka eroaa tavanomaisesta asuinker-
rostalosta ja olisi näin ollen jo lähtökohtaisesti 
kalliimpi? 

Aina löytyy joku, joka maksaa tietynlaisesta asun-
nosta enemmän. Joku panostaa merinäköalaan, 
joku loft-tyyppisiin korkeisiin huonetiloihin ja 
joku alimman kerroksen asuntoon omalla yksityi-
sellä pihalla. Tätä voitaisiin verrata esimerkiksi 
auton hankintaan. Autoilussa ekologisuus on pu-
huttanut jo pitkään ja keinoja sen parantamiseen 
on kehitelty. Yhä useampi vastaantulevista au-
toista on hybridi eikä sellaisen omistaakseen tar-
vitse olla keskimääräistä varakkaampi. Sähköau-
tot kiinnostavat kuluttajia päivä päivältä enem-
män, mutta niiden hankintaa jarruttaa vielä niiden 
korkea hinta. Sähköautonkin hankintaan on jokai-
sella asiakkaalla omat syynsä – aivan kuten asun-
non ostajallakin. Yksi haluaa autoilla ympäris-
töystävällisesti, toinen hankkii auton sen hienos-
tuneen muotoilun takia ja kolmas haluaa itselleen 
statussymbolin. 

Mitä voitaisiin siis tehdä, jotta puukerrostalo ra-
kennustyyppinä olisi halutumpi? Millä saataisiin 
asunnon ostaja maksamaan puukerrostaloasun-
nosta enemmän? Tällä hetkellä puukerrostalo-
asunnot eivät erotu edukseen. Seinäpinnat ovat 
samanlaisia kipsilevytettyjä, maalattuja pintoja 
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kuin betonikerrostaloissa eikä asuntojen muoto tai 
koko ole millään tavalla erilainen. Mikä siis puu-
kerrostalossa on erilaista kuin betonielementtita-
lossa? Puu materiaalina tietenkin. Puussa on po-
tentiaalia ja mahdollisuuksia moneen. 

Puu rakennusmateriaalina  
Puulla voidaan toteuttaa melkein mitä vaan. Se on 
mukautuvaa ja monipuolista. Puulla voidaan tuot-
taa massiivista ja suoraviivaista – tai vastaavasti 
taas pienimittakaavaista ja monimuotoista raken-
tamista. Näitä yhdistelemällä saadaan aikaan mie-
lenkiintoisia kokonaisuuksia. Puu on huonosti 
lämpöä johtavaa, joten se ei muodosta varsinaista 
kylmäsiltaa. Tällöin erilaisten ulokkeiden ja sy-
vennysten toteuttaminen on helpompaa ja hal-
vempaa kuin betonista toteutettuna. Puu soveltuu 
myös erilaisiin keveisiin rakenteisiin, kuten sä-
leikköihin ja pergoloihin. Keveillä verkkomaisilla 
rakenteilla voidaan luoda valon ja varjon leikkiä. 
Rikkaan, jopa orgaanisen, muotokielen toteutta-
minen puulla on nykypäivän tekniikoita hyödyn-
täen verrattain yksinkertaista. 

Asuintiloissa näkyvä puu luo tunnelmaa. Massii-
visia puuelementtejä käytettäessä puinen pinta 
olisi mahdollista jättää näkyviin, sillä massiivi-
puun hiiltymisnopeus on tarkasti arvioitavissa. 

Puu soveltuu loistavasti luonnon läheisyyteen, 
mutta toimii myös mielenkiintoisena kontrastina 
urbaanissa betonista ja teräksestä rakennetussa 
kaupunkiympäristössä. 

Miltä siis näyttää puukerrostalo, jossa puumateri-
aalin koko potentiaali on otettu huomioon? 

Kankaan Puumaja  
Opinnäytetyön suunnitelma puurakenteisesta 
asuinkerrostalosta Jyväskylän Kankaalle kuvastaa 
hyvin puun mahdollisuuksia ja potentiaalia. Ra-
kennuksen tontti sijoittuu Kankaan alueella koh-
taan, jossa sitä länsipuolella rajaavat Tourujoen 
luonnonsuojelualue sekä alueen halki virtaava 
Tourujoki, ja itäpuolella vastaavasti paperitehtaan 
vanha punatiilinen rakennus sekä tehtaan piippu. 
Suunniteltu rakennus on paikkaan sopiva – sillä 
on kaksi toisistaan eroavaa puolta, jotka keskuste-
levat erilaisten ympäristöjen kanssa. Kadun puo-
leinen julkisivu on selkeä ja kappalemainen. Se 
soveltuu erinomaisesti Kankaan alueen suunnitte-
luvaatimuksiin, mutta samalla luo myös kontras-
tia alueen tiilirakentamiselle. Pihan puoleinen jul-
kisivu on rönsyilevämpi. Julkisivun porrastami-
sella on pyritty maksimoimaan asuntojen luon-
nonvalon määrä ja näkymät, mutta samalla se luo 
parin luonnontilaiselle luonnonpuistolle. 

Rakennuksen julkisivut ovat yksiaineista puuta – 
kaikki pinnat ovat samaa kuultokäsiteltyä ti-
heäsyistä kuusta. Yksiaineisuus tasapainottaa ra-
kennuksen monimuotoista ulkonäköä ja tekee 
siitä rauhallisen kokonaisuuden. 

Puu materiaalina on vahvasti näkyvillä myös sisä-
tiloissa, joissa kaikki kantavat CLT-massiivilevy-
pinnat on jätetty näkyviin. Myös asuntojen alaka-
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tot on toteutettu puisina rimakattoina, jolloin tun-
nelman lisäksi sprinklerisuuttimet saadaan häivy-
tettyä näkyvistä. Asuntojen muoto on julkisivun 
tapaan porrastettu ja asuntopohjat vaihtelevat ker-
roksittain. Parvekkeilla ja luhtikäytävällä puun 
keveys ilmenee niitä verhoavina puusäleikköinä. 
Säleiköt mahdollistavat läpinäkyvyyden, mutta 
samalla myös luovat näkösuojaa. 

Suunnittelun lähtökohtana oli mahdollistaa jokai-
selle asunnolle tasavertaiset näkymät sekä luon-
nonvalon määrä. Jokainen parveke on asunnon 
koosta riippumatta samankokoinen ja samaan 
kohtaan sijoitettu. Luhtikäytävälle sijoitetuilla ir-
taimistovarastoilla pyritään yksityisen tunnelman 
luomiseen, sillä ne muodostavat asuntojen sisään-
käynneille syvennykset. 

 Lopuksi 
Puukerrostalojen suunnitteluun tulee kiinnittää 
enemmän huomiota. Niille täytyy luoda oma kon-
septinsa eikä toteuttaa suunnittelua samaan tapaan 
kuten betonirakentamisessa, onhan materiaali ja 
sen käyttö erilaista. Puu ei materiaalina sovellu 
samanlaiseen rakentamiseen kuin betoni tai tiili. 
Puusta voidaan rohkeasti toteuttaa erilaisia, moni-
muotoisempia rakennuksia, joissa puu näkyy sel-
keästi joka puolella – myös sisätiloissa. 

Puukerrostalon ns. brändin luomiseen täytyy kui-
tenkin panostaa, jotta yhä useampi kiinnostuisi 

niistä myös muista, kuin ekologisista syistä. Vas-
tausta ei varmasti löydy heti, mutta kehitystä ei 
voi tapahtua, ellei mitään tehdä. 

Opinnäytetyöni löytyy Theseuksesta nimellä 
”Kankaan Puumaja – puukerrostalo Jyväskylän 
Kankaalle”. 

Kuvat: Oona Hytönen 
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MARJA PELO 

PUU ASUINKERROSTALON         

RAKENNUSMATERIAALINA  

Puukerrostalon suunnittelu opinnäytetyönä 

Opinnäytetyön aiheena on puurakenteisen asuin-

kerrostalon suunnittelu. Työssä on tutkittu puura-

kenteisen asuinkerrostalon suunnitteluun vaikut-

tavia ja siinä huomioon otettavia seikkoja. Työ ja-

kautuu kahteen osaan; ensimmäisessä osiossa tut-

kitaan puurakentamisen perusteita ja rakenteita, 

toisessa osassa laaditaan kerätyn teoriapohjan pe-

rusteella puurakenteisen asuinkerrostalon luon-

nostasoinen suunnitelma. 

Työn lopputuloksena on laadittu puurakenteisen 

asuinkerrostalon luonnossuunnitelma Kotkan 

Hirssaareen. 

Puurakenteisen asuinkerrostalon suunnittelu  

Puurakenteisen asuinkerrostalon rakennejärjes-

telmä määrittelee pitkälti rakennuksen tilasuun-

nittelua ja arkkitehtuuria. Rakennejärjestelmä voi 

perustua kantaviin seiniin, pilari-palkki- järjestel-

mään tai tilaelementteihin. Myös näiden yhdistel-

miä on mahdollista käyttää. Tyypillisimmät väli-

pohja- ja seinärakenteet perustuvat rankarakentei-

siin tai massiivipuuelementteihin. Puujulkisi-

vuissa ja sisäpinnoissa voidaan käyttää monipuo-

lisesti eri puutuotteita. 

Puukerrostalon suunnittelu ei merkittävästi  poik-

kea  betonirakenteisen kerrostalon suunnittelusta, 

kunhan suunnittelija tuntee  rakenteiden perusteet 

ja ominaispiirteet.  Puukerrostalon suunnittelussa  

yhtä lailla  mm. rakennepaksuudet ja saavutettavat  

jännevälit määrittelevät mitoitusta. Kattomuoto  

on yhtä vapaasti  valittavissa  kuin betonirakenta-

misessakin. Käytetäänhän usein betonirakennuk-

sissakin puurakenteisia  kattotuoleja. Lisäksi mm.  

paloturvallisuus tuo omat erityispiirteensä  suun-

nitteluun, ja rajoittaa  puun käyttöä  erityisesti  sisä-

tiloissa näkyvinä pintoina.   

 

Pilari-palkki -järjestelmä mahdol-

listaa asuntopohjien  joustavan 

suunnittelun.  
 

 
Opinnäytetyössä 

 
rakennejärjestelmäksi valikoitui 

 
pilari-palkki 

 
-järjestelmä. 

 
Pilari-palkkijärjestelmä 

 
mahdollistaa 

 
asuntopohjien joustavan 

 
suunnitte-

lun, sillä rakenteessa mm. väliseinien sijoittami-

nen on vapaampaa. 
 
Kantavan rakenteen muodos-

tuessa 
 
pilareista 

 
ja palkeista kantavien seinien si-

jaan, voidaan väliseinät sijoittaa 
 
pohjissa toisis-

taan riippumatta 
 
ja sen lisäksi poikkeavasti 

 
eri 

kerroksissa. Pilari-palkkijärjestelmän mahdollis-

tama 
 
monipuolisuus rakennuksen pohjasuunnitte-

lussa 
 
tarjoaa 

 
useita 

 
mahdollisuuksia varioida 

 
mm. 

asuntojen pohjaratkaisuita 
 
samassakin rakennuk-

sessa. Rakennejärjestelmän sallima 
 

joustavuus 
 

mahdollistaa 
 

ensinnäkin yksilöllisten asuntojen 
 

toteuttamisen, mutta myös niiden muokkaamisen 

Näkymä lännestä. 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

  

   

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

Runkojärjestelmän rakenneperiaate. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

OPINNÄYTETYÖT 2019. Marja Pelo 



SIVU 2   

 

asumisen tarpeiden muuttuessa; rankarakenteita 

voidaan aukottaa melko vapaasti tai jo olemassa 

olevia aukkoja sulkea tilatarpeiden muuttuessa. 

Massiivielementeillä aukotuksen muuttaminen on 

haastavampaa. 

Pilari-palkkirakennejärjestelmän puitteissa on 

mahdollista varioida julkisivuarkkitehtuuria sei-

närakenteiden muodostuessa omista rankaraken-

teisista elementeistään. Pilari-palkki -järjestelmä 

yhdistettynä rankarakenteisiin seiniin luo varsin 

muuntojoustavia tiloja ja arkkitehtuuria. Puu ei 

muodosta kylmäsiltaa kuten betoni- ja teräsraken-

teet, joten rakenteiden jatkuvuus sisä- ja ulkotilo-

jen välillä lisää puuarkkitehtuurin mahdollisuuk-

sia. Erilaiset ulokkeet ja sisäänvedot eivät siten 

välttämättä edellytä merkittäviä poikkeavia ra-

kenteellisia ratkaisuita. 

Myös muissa rakennejärjestelmissä on mahdol-

lista varioida puukerrostaloarkkitehtuuria raken-

teiden sallimissa rajoissa. Tämä kuitenkin edellyt-

tää rakenteiden riittävää tuntemusta, jotta vaihto-

ehtojen ja mahdollisuuksien varioiminen olisi 

luontevaa ja syntyvä lopputulos yhtenäinen. Jotta 

puuarkkitehtuuria voidaan kehittää edelleen mo-

nipuolisemmaksi, on puurakentamisen opetuk-

selle ja kehittämiselle erityisesti suunnittelijoiden 

parissa tarvetta. 

Puulla toteutettavat rakennejärjestelmät ja raken-

teet mahdollistavat, palomääräyksistä huolimatta, 

monimuotoisen arkkitehtuurin, mutta niiden mah-

dollisuuksia hyödynnetään kuitenkin vielä vaja-

vaisesti. Osasyynä voi olla puurakentamisen 

osaajien ja osaavien suunnittelijoiden vähyys. 

Useat puukerrostalokohteet mielletään edelleen 

jossain määrin kokeiluluontoisiksi hankkeiksi. 

Puurakentamisen tulisi saada vahvempaa jalansi-

jaa rakennusmarkkinoilla, jotta puurakentami-

sesta voisi tulla betonirakentamisen ohella yhtä 

tavallinen ja normaali tapa rakentaa. Myös onnis-

tuneet toteutetut kohteet edistävät puurakenta-

mista ja vahvistavat positiivisia mielikuvia puura-

kenteisista asuinkerrostaloista. 

Puurakennustuotteita on markkinoilla runsaasti, 

ja niitä on mahdollista käyttää monipuolisesti ja 

innovatiivisesti. Lisäksi uusia tuotteita erityisesti 

puukerrostalotuotantoon on kehitteillä jatkuvasti. 

Muualla maailmalla puukerrostalorakentamisen 

ollessa jo pidemmällä olisi hyödyllistä perehtyä 

näissä käytettyihin rakenteisiin ja ratkaisuihin ja 

tuoda niitä suomalaiseen puurakentamiseen. 

Yksi tyypillinen ratkaisu suomalaisessa puuker-

rostalorakentamisessa on betonin käyttö liittora-

kenteena puun kanssa välipohjissa parantamaan 

ääneneristävyyttä. Betonista ei siis ole kuitenkaan 

täysin päästy irti puukerrostalorakentamisessa-

kaan. Puu on materiaalina kevyt, ja sen ääneneris-

tävyys erityisesti matalia taajuuksia vastaan on 

heikompi kuin betonilla, minkä vuoksi betonia 

edelleen käytetään välipohjarakenteissa. Muualla 

maailmassa on kuitenkin olemassa toteutettuja 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

  

 

   

 

    

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

   

  

     

  

 

  

 

 

 

    

 

  

 

   

 

   

 

  

 

 

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

    

   

 

  
 2. kerroksen pohjapiirros. Ei mittakaavassa.
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esimerkkejä siitä, kuinka välipohja voidaan to-

teuttaa ilman betonilaattaa, ja saavuttaa silti riit-

tävä ääneneristävyys. Myös puukerrostalojen ala-

pohjat ovat tavallisesti betonilaattaan perustuvia 

ratkaisuita, vaikka perinteinen rankarakenteinen 

alapohja on täysin toimiva vaihtoehto, kunhan 

alapohjan riittävästä tuuletuksesta huolehditaan. 

Lisäksi tällaista rakentamista Suomessa on perin-

teisesti toteutettu puurakennuksissa, joten se on 

hyvin luonteva ratkaisu käytettäväksi puukerros-

talorakentamisessa. Opinnäytetyössä on pyritty 

mahdollisimman runsaaseen puun käyttöön, jol-

loin välipohjissa on betonilaatan sijaan käytetty 

levyrakenteita ja alapohja toteutettu rankaraken-

teisena ja tuulettuvana. 

Taloteknisten järjestelmien vaikutus asuntosuun-

nitteluun ei merkittävästi poikkea betonirakenta-

misesta. Puun käytön kannalta merkittävintä on 

palotekniset ratkaisut ja ääneneristävyys, jotka 

edellyttävät erityisiä ratkaisuita, kuten huoneisto-

jen alakattorakenteita ja porrashuoneiden tekniik-

kakuiluja. Ääneneristävyyden vuoksi suosituk-

sena on, että huoneistojen väliset läpiviennit mi-

nimoidaan. Näihinkin on kuitenkin jo olemassa 

toimivat suunnitteluratkaisut, joten poikkeavuuk-

sien vaikutus rakennus- ja asuntosuunnittelijalle 

on oikeastaan melko vähäinen. On kuitenkin hyö-

dyllistä ymmärtää taloteknisten ratkaisuiden edel-

lytykset myös puukerrostaloissa, jotta rakennus-

ja asuntosuunnittelu voidaan toteuttaa korkeata-

soisena kokonaisuutena. 

Puuarkkitehtuuri  

Puu on kevyt ja edullinenkin materiaali, ja Suo-

messa  runsas luonnonvara.  Se  on uusiutuva raaka-

aine  ja oikein käsiteltynä  ja käytettynä  kierrätettä-

vää. Puu rakennusmateriaalina  mahdollistaa  mo-

nipuolisen asuntoarkkitehtuurin kustannustehok-

kaasti.  

 

Puulle ominaista on pienimitta-

kaavaisuus ja ihmisen  mittainen  

rakentaminen.  
 

 

Puurakentamisella  on  Suomessa  pitkät perinteet,  

mutta tyypillisesti  puurakentaminen on keskitty-

nyt pien- ja rivitaloihin, ja  varsinainen puukerros-

taloarkkitehtuuri ei ole vielä  merkittävästi  kehit-

tynyt omanlaisekseen. Betoni  on hallinnut  kerros-

talorakentamista  ja -arkkitehtuuria  pitkään. Puu-

kerrostaloarkkitehtuuri Suomessa  noudatteleekin  

vielä  kovin tyypillisesti  betoniarkkitehtuuria,  ja  

puun ominaispiirteitä  ja  kauneutta  on hyödyn-

netty  varsin vähän. Puuta käytetään  tavallisesti  

yksitoikkoisina laajoina  pintoina  ja herkät yksi-

tyiskohdat jäävät usein puuttumaan, vaikka puu 

mahdollistaisi  julkisivun  muuntelun helposti ja  

kustannustehokkaasti  materiaalin omaa  mitalli-

suutta hyödyntämällä. Puulle  ominaista  on  ni-

menomaan pienimittakaavaisuus  ja ihmisen mit-

tainen  rakentaminen. Puulla  olisi mahdollista  

tuottaa  mielenkiintoisia  yksityiskohtia  ja detal- Julkisivuote. 
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jeja, kuten entisajan puuarkkitehtuurissa. Kone-

tekniikankin avulla puun muotoilu on mahdol-

lista. 

Puun arvo on nimenomaan materiaalin pienimit-

takaavaisuudessa ja sen kautta syntyvässä arkki-

tehtuurissa. Puuarkkitehtuurin kehittämistä tulisi-

kin edistää siten, että se kehittyy erikseen beto-

niarkkitehtuurista ja puun ominaispiirteet ja 

luonne nousevat vahvemmin puukerrostaloarkki-

tehtuuria määritteleviksi tekijöiksi. Tämä mah-

dollistaa yksilöllisten, kauniiden asuinkerrostalo-

jen toteutumisen, arkkitehtuurin kehityksen sekä 

puurakentamisen, suunnittelun sekä osaamisen 

edistyksen. 

Materiaalin pienimittakaavaisuudesta johtuen 

puukerrostaloarkkitehtuurissa haasteelliseksi 

osittain muodostuu rakentamisen kokoluokka 

suhteessa puumateriaalin luonnollisiin ominai-

suuksiin. Väkisinkin kerrosten kohotessa kor-

keuksiin, katoavat puun materiaalin tuntu ja pin-

nan yksityiskohdat. Jo kahta kerrosta korkeam-

malla alkavat puun pinnan struktuuri ja rakentei-

den yksityiskohdat kadota. Kevytkin materiaali 

voi alkaa vaikuttaa raskaalta pinnan yksityiskoh-

tien häivyttyessä ja rakennuksen koon kasvaessa. 

Puun arvo on kuitenkin ennen kaikkea asukkaan 

kokemassa ympäristössä, joka edelleen ylimmis-

säkin kerroksissa on asukkaalle vahvasti läsnä. 

Sisätiloissa puun käyttöä rajoittavat edelleen pa-

lomääräykset, vaikka 2011 määräyksiä lievennet-

tiinkin merkittävästi. Nykyisin on mahdollista to-

teuttaa enintään 8-kerroksisia puurakenteisia 

asuinkerrostaloja, joiden julkisivut ovat puuta, 

mutta sisätiloissa pintoja leimaa edelleen (valkoi-

nen) kipsilevy. Erityisesti asukkaan kannalta on 

sisäpintojen pintamateriaaleilla merkitystä, jotta 

asukas voi kokea asuvansa puukerrostalossa. Jotta 

voidaan korostaa eroavaisuutta puu- ja betoniker-

rostalossa asumisen välillä, tulisi puun käyttöä 

hyödyntää vahvasti myös sisätiloissa. Näin vah-

vistuisi myös ”puussa asumisen” tuntu, ja puuark-

kitehtuuri kehittyisi voimakkaammin omanlaisek-

seen. 

Huoneistojen sisäisissä väliseinissä on mahdol-

lista kuitenkin käyttää myös näkyvää puupintaa. 

Ja osa asukkaista jopa toivoisi enemmän näkyviä 

puupintoja myös sisätiloihin. Mutta turvaudu-

taanko huoneistojen sisäseinissäkin edelleen val-

koisiin levytyksiin puupintojen kustannuksella ja 

luodaan valkoisia sisätiloja? Nykyistenkin palo-

määräysten puitteissa on mahdollisuus varioida 

puun käyttöä myös sisätiloissa. Se kuitenkin edel-

leen edellyttää riittävää osaamista ja puurakenta-

misen hyvää tuntemusta myös suunnittelijalta. 

Työ löytyy Theseuksesta nimellä ”Puu asuinker-

rostalon rakennusmateriaalina”. 
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Niina Sonne 

IKÄÄNTYVÄ SUOMI TARVITSEE  
ASUMISEEN VAIHTOEHTOJA  

Ikääntyvien asuminen opinnäytetyön aiheena  

Valmistun tänä keväänä Metropolia Ammattikor-
keakoulusta rakennusarkkitehdiksi. Opinnäyte-
työssäni käsittelen ikääntyvien asumisratkaisuja. 
Tutustun työssäni sekä Suomessa, että muualla 
maailmalla tehtyihin ratkaisuihin ja perehdyn 
suunnittelussa huomioitaviin asioihin. Työn lop-
putuloksena suunnittelin ikääntyville sopivan 
asuinkerrostalon Helsinkiin Nihdin Saarelle. 
Työssäni sijoitan asuinkerrostalon osaksi palvelu-
korttelikokonaisuutta, johon ikääntyvien normaa-
liasumisen lisäksi sijoittuu kaupallisia palveluita, 
palveluasumista, lapsiperheiden normaaliasu-
mista sekä päiväkoti. 

Ikääntyvä väestö, kasvavat kaupungit  

Syntyvyyden laskiessa ja elinajanodotusten las-
kiessa Suomi ikääntyy vauhdilla. Jo 2030-luvulla, 
joka neljäs suomalainen tulee olemaan yli 65-vuo-
tias. Samaan aikaan asuminen keskittyy kaupun-
keihin; erityisesti pääkaupunkiseudulle ja kym-
meneen suurimpaan kaupunkiin. Tilastokeskuk-
sen mukaan maan väestöstä kolmannes asuu pää-
kaupunkiseudulla jo 2040-luvulla. 

Väestön keskittyessä pääkaupunkiseudulle, kas-
vaa myös ikääntyvien määrä Helsingin seudulla 
suhteellisesti eniten ja nopeimmin. Kun ennustei-
den mukaan muualla maassa yli 65-vuotiaiden 
määrä kasvaa vuodesta 2017 vuoteen 2050-men-
nessä reilu 30% on vastaava luku Helsingin seu-
dulla 80% ja Helsingissä 60%. 

Helsingissä on kuitenkin kaupungistumisen 
myötä myös nuoria, jolloin väestön huoltosuhde 
heikkenee muuta maata hitaammin ja hoitopalve-
luiden järjestäminen on näin ollen otollisempaa. 
Tarvitaan kuitenkin uusia asumisratkaisuja vas-
taamaan tulevaa kysyntään. 

Ikääntyvien asumismuodot  Suomessa  

Ikääntyvien asuminen Suomessa on ollut viime 
aikoina uutisotsikoissa lähinnä eriasteisten ongel-
mien tultua ilmi hoito-, hoiva- ja palvelukodeissa. 

Lähtökohtana ikääntyvien asumisessa on laitos-
hoidon vähentäminen minimiin ja kotona asumi-
sen pitkittäminen. Laitoshoidon sijaan painote-
taan erityyppisiä palveluasumisen ratkaisuja; 
hoito- ja hoivakoteja sekä palvelutaloja. Näiden 
kirjo on laaja sekä asumisen, yhteisöllisyyden että 
hoitopalvelujen kannalta. Palveluasuminen voi 
olla hyvä ratkaisu hoidollisten palvelujen tarpei-
den kasvaessa, mutta useimmiten vähäisessä hoi-
dontarpeessa asumismuoto ei ole tarpeeksi akti-
voivaa ja lähiympäristöön integroivaa. 

Havainnekuva Ikääntyvien asuinkerrostalosta. 

Palvelukorttelin viherkatot, kattopuutarhat ja 
korttelipiha houkuttelevat ulkoilemaan. 
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Palveluasumista edeltäväksi ja osittain jopa kor-
vaavaksi ratkaisuksi Suomeen on viimevuosina 
rantautuneet erityyppiset yhteisölliset ratkaisut 
kuten sukupolvien korttelit ja yhteisölliset se-
nioritalot. 

Suurin osa ikääntyneistä asuu kuitenkin edelleen 
omakotitalossa, vaikka asumismuoto ei olisikaan 
enää paras mahdollinen vaihtoehto. Kotona asu-
minen on toki ihanteellista, mutta onko kodin ol-
tava sama koti aina vai voiko koti vaihtua? 

Ikääntyvän oma rooli asumisratkaisuissa  
 
Iän mukanaan tuomiin asumisen haasteisiin ha-
vahdutaan usein liian myöhään; vasta kun toimin-
takyky on supistunut ja ei enää tulla toimeen yk-
sin. Koti ei enää ole turvallinen ja se ei edistä ar-
jen toimintoja. Tässä vaiheessa seuraa muutto, 
useimmiten palveluasumisen piiriin. Muutto toi-
mintakyvyn ollessa jo huonontunut tarkoittaa 
usein, että uusi asunto ei enää muodostu kodiksi. 
Toimintaympäristö ei tule samalla tavalla tutuksi 
ja tutustuminen naapurustoon ei välttämättä ole 
yhtä luonnollista. Mutta mitä jos kodin puutteet 
olisi huomioitu jo aiemmin ja ongelmat ratkaistu 
ennen toimintakyvyn huononemista? 

Ikääntyvien määrän kasvaessa tulevina vuosina 
runsaasti, tarvitsee osa asumisratkaisujen päätök-
sistä siirtää ikääntyville itselleen. Kunkin tulisi jo 
ennen toimintakyvyn heikkenemistä kysyä itsel-

tään vastaako nykyinen asunto tarpeitani tulevai-
suudessa? Usein otollinen hetki pohdinnalle on 
eläköityminen. Kun kunto on vielä hyvä voi rau-
hassa miettiä mitä tulevaisuudelta haluaa; millai-
sessa asunnossa ja asumisympäristössä olisi hyvä 
viettää seuraava elämänvaihe. 

Monesti asuinympäristön vaihdoskin on mahdol-
lista tässä vaiheessa, kun työ ei enää sido paikka-
kunnalle ja mahdollisesti lapsetkin ovat muutta-
neet kauemmaksi. Kenties uusi, muuttuvat hoi-
dollisten ja kaupallisten palveluiden tarpeet huo-
mioiva asunto, löytyykin läheltä lapsia tai muuten 
otollisemmasta sijainnista? 

Jos kuitenkin päätös on jäädä nykyiseen asuntoon, 
tulisi tässä vaiheessa varustaa asunto esteettö-
myysmääräykset täyttäväksi, jotta asunto palvelee 
olosuhteidensa puolesta kotina mahdollisimman 
pitkään. 

Näkymä kaksiosta ja 
kaksion pohjapiirros 

Malli asuinkerros. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
OPINNÄYTETYÖT 2019. Niina Sonne 



SIVU 3  

Yhteisölliset asumismuodot  
 
Jotta ikääntyvillä olisi mahdollisuus tehdä päätök-
siä asumismuotonsa tulevaisuudesta, tarvitaan 
kuitenkin ratkaisuvaihtoehtoja. 

Jo aiemmin mainitut asumisyhteisöt ovat esi-
merkkejä ratkaisuista, joissa ikääntyvät itse ovat 
miettineet asumistaan ja päättäneet muodostaa 
yhteisön aktivoimaan ja antamaan vertaistukea. 
Näissä ratkaisuissa asuminen perustuu vahvaan 
yhteisöllisyyteen, joka muodostuu yhdessä teke-
misen kautta; kaikki talon työt tehdään yhteisesti. 

Sukupolvienkortteleissa taas korostuu monisuku-
polvisuus, laajat yhteistilat ja yhteys rakennusten 
välillä. Monisukupolvisuus lisää vuorovaikutusta, 
josta hyötyvät kaikki asukkaat. Ikääntyneet jaka-
vat tietotaitoaan ja auttavat perheitä esimerkiksi 
lasten hoidossa. Samalla ikääntyvät saavat tar-
peellista aktiivista toimintaa ja mielekkään asu-
misympäristön. 

Yhteisölliset ratkaisut ovat vielä verrattain tuo-
reita, joten tietoa yhteisön tuomasta avusta toi-
mintakyvyn heiketessä ei ole. Varsinaisesti yhtei-
söt eivät ratkaise palveluiden tarpeen ongelmaa, 
muutoin kuin sijoittumalla keskeisille sijainneille 
hyvien palveluyhteyksien äärelle. Asuminen yh-
teisössä tuo kuitenkin etenkin yksinelävälle kai-
vattua seuraa ja vertaistukea. Aktiivisen tekemi-
sen on lisäksi todettu pidentävän toimintakykyä ja 

näin lisäävän edellytyksiä asua kotona mahdolli-
simman pitkään. 

Palvelualuemalli ja palvelukortteli  

Palvelualuemalli ja palvelukorttelit ratkaisevat 
useita ikääntyvien asumiseen liittyviä kysymyk-
siä. Yhdistämällä kaupalliset ja hoidolliset palve-
lut asumiseen mahdollistetaan kotona asuminen 
mahdollisimman pitkään. Lähellä olevat hoitopal-
veluiden luovat turvallisuuden tunnetta ja kaupal-
liset & kulttuuripalvelut aktivoivat poistumaan 
kotoa. Sijoittamalla kortteleiden keskeisille pai-
koille helposti käytettäviä yhteiskäyttötiloja lisä-
tään asukkaiden virikkeellisyyttä. Toteutettuja 
kohteita on kuitenkin Suomessa vielä verrattain 
vähän ja lähinnä suurimmissa kaupungeissa. 

Palvelualuemallissa samalle asuinalueelle sijoite-
taan vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasumista 
sekä ympärivuorokautista hoivaa tarjoavia palve-
lutaloja ja ryhmäkoteja. Yleensä näissä kokonai-
suuksissa on yhteiset sisä- ja ulkotilat. Samalla 
alueella voi sijaita julkisia, yksityisiä ja kolman-
nen sektorin rakennuttamia asuntoja ja yhteisti-
loja. 

Palvelukortteli taas usein on hybridikortteli, jossa 
erilaiset asumismuodot yhdistetään hoidollisten ja 
kaupallisten palvelujen kanssa samaan kortteliin 
ja kortteli on näin tavallista kerrostalokorttelia 
monipuolisempi kokonaisuus. Hybridirakentami-
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Havainnekuvia opinnäytetyöstä. 



 SIVU 4 
 

 
  

 

 

 
 

  
 

 
 

  

 
   

 
   

 
   

   

 
 

  
 

 
  

 

 

   

  

   
  

 
  

 
  

 
 

 
   

  

 
   

 
  

 
 

  
 

 
 
 

 

nen tarkoittaa rakennuskokonaisuutta, jossa yh-
distyy useita toimijoita sekä julkisen että yksityi-
sen palveluiden verkostosta. Pienemmissä taaja-
missa palvelukortteli toteutuu lähialueiden palve-
luverkostona, johon eri asumismuodot lomittuvat. 

Palvelukortteleiden sijaintia mietittäessä tärkeä 
rooli on asuinalueen palveluilla ja julkisen liiken-
teen yhteyksillä. Tarkoitus on, että asukkaat käyt-
tävät samoja palveluita kuin muutkin lähiympä-
ristössä, korttelin palveluiden täydentäessä tarjon-
taa. Lähipalveluiden kuten ruokakaupan tulee si-
jaita asumisen välittömässä yhteydessä. Julkisten 
yhteyksien tulee olla hyvät, jotta liikkuminen on 
vaivatonta sekä asukkaille että työntekijöille. 

Ikääntyvien toimintakyvyn ylläpidossa tärkeä osa 
on ulkoilulla ja liikunnalla yleensä. Tämä tulee 
huomioida myös palvelukortteleissa. Suunnittelu-
ratkaisujen tulee motivoida asukasta liikkumaan 
ja poistumaan asunnoistaan. Kortteliratkaisujen; 
pihojen & kattopuutarhojen sekä sisäisten kulku-
reittien avulla voidaan luoda erityyppisiä kiinnos-
tavia kävelyreittejä. 

Palvelukortteleissa ikääntyville suunnatut asun-
not ovat pääosin normaaleja yksiöitä, kaksioita ja 
kolmioita. Asuntojen koot ovat normaaliin asun-
totuotantoon nähden väljiä, 40-90m2. Väljempi 
mitoitus tukee paremmin asukkaan omatoimi-
suutta toimintakyvyn heiketessä. Asunnot toimi-
vat myös tavallisessa asumisessa, jos tulevaisuu-
dessa ikääntyvät eivät niitä enää tarvitse. 

Kortteleiden yhteistilojen tarkoitus on lisätä 
ikääntyvien aktiivisuutta vertaistuen ja eri-ikäis-
ten seuran kautta. Yhteistiloja voivat olla esimer-
kiksi kahvila, ravintola, kuntoilu- ja harrastetilat. 
Kortteliin on hyvä sijoittaa myös monitoimitila, 
jossa voi toimia eri palveluntarjoajia. Tilat voivat 
olla avoimia myös korttelin ulkopuolisille, yhdis-
täen näin lähiympäristön asukkaat kokonaisuu-
teen. 

Opinnäytetyössäni palvelukorttelikokonaisuuden 
ensimmäinen kerros toimii kaikille avoimena pal-
velukerroksena. Kaikki korttelin rakennukset yh-
distyvät toisiinsa sivukäytävämallin kautta. Pal-
veluasumisen sijoittuessa korttelin niveleen mah-
dollistetaan ikääntymisen tuoma hoidollisten pal-
velujen käyttö. Laajojen keskeisille paikoille si-
joittuvien yhteiskäyttötilojen ja kaupallisten pal-
veluiden kautta pyrin lisäämään ikääntyvien mo-
nipuolista kanssakäymistä naapuruston kanssa. 
Käytettävät ratkaisut mahdollistavat elämisen yk-
sityisyydessä, mutta ei ole pakko elää yksin. 

Opinnäytetyöni löytyy ammattikorkeakoulujen 
opinnäytetöiden verkkopalvelusta, Theseuksesta, 
hakusanalla Ikääntyvien asuinkerrostalo osana 
palvelukorttelia. 

Artikkelin kuvituksena on käytetty opinnäytetyö-
hön tuottamaani materiaalia. 

Sivukäytävämalli tuo käytävät osaksi oles-
kelutiloja. 

Korttelin pihapiirros ja 2.krs pohjapiirros 
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KRISTIINA HIRVONEN 

SUURI RAKENNUS PIENESSÄ  

KAUPUNGISSA  

Rakennuskannan vanhentuessa ja vaatiessa kor-

jaamista usein tarkastellaan korjaamisen kannat-

tavuutta verrattuna purkamiseen ja uuden raken-

tamiseen. Näin on tehty myös Imatralla, pienessä 

Etelä-Karjalaisessa kaupungissa, aivan Venäjän 

rajan tuntumassa. Imatralla on tutkittu keskustan 

täydennysrakentamismahdollisuuksia. Tällä het-

kellä suunnittelun keskiössä on Napinkulman 

kortteli, joka sijaitsee Imatran parhaalla paikalla. 

Korttelin sijainti on merkittävä sekä sen keskei-

sen sijainnin vuoksi, että läheisen Imatran ken-

ties merkittävimmän rakennuksen, Valtionhotel-

lin ja Imatrankosken kansallismaiseman kanssa. 

Korttelissa sijaitseva nykyinen vuonna 1972 val-

mistunut toimisto- ja liiketilaa sisältävä kaksiker-

roksinen rakennus on huonossa kunnossa ja val-

taosa tiloista on tyhjillään. Rakennus tullaan pur-

kamaan sen huonon kunnon sekä kannattamatto-

muuden vuoksi. Uudella rakennuksella tavoitel-

laan tontin kehittämistä viihtyisämmäksi ja mo-

nipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. 

Uusi rakennus sijaintinsa vuoksi vaikuttaa mer-

kittävästi koko alueen kaupunkikuvaan ja ima-

goon. Tästä syystä korttelin rakentamiseen tulisi 

kiinnittää erityistä huomiota, jotta uusi rakennus 

rikastuttaisi aluetta kuitenkin sen ominaispiirteet 

ja tunnelman säilyttäen. 

Rakentaminen ja kaupunkikuva  

Vaikka rakentamisen tahdin ennustetaan hieman 

tänä vuonna hiipuvan, on vauhti edelleen kiivas. 

Nopeatahtisessa maailmassa halutaan tietenkin 

saada valmiiksi mahdollisimman paljon ja tehok-

kaasti. Rakentamisen avainsanoja  nykyäänkin 

voisi olla tehokkuus, teollinen sarjatuotanto, esi-

valmisteiset rakenneosat, m oduulimitoitus ja 

standardointi. Nämä samat sanat kuvasivat ra-

kentamista  myös 1960- ja 1970-luvuilla, kun  

asuntojen massatuotanto oli Suomessa  määrälli-

sesti laajinta  länsimaissa. Tuolloin tavoitteet oli-

vat määrällisten tavoitteiden täyttämisessä, ei 

niinkään laadussa.   
 

’’Rakennus on aina aikansa tuote, 

mutta rakennus kestää paremmin 

aikaa, kun se  liittyy ympäris-

töönsä luontevasti.’’  
 

Rakentamisen kuitenkin tulisi lähtökohtaisesti 

tähdätä hyvään ympäristöön ja hyvään kaupunki-

kuvaan. Rakentamiselle  on laissa asetettu vaati-

mus sen sopeutumisesta  ympäristöönsä, jolloin se  

velvoittaa tarkastelemaan ympäristöä, johon tu-

leva  rakennus liittyy muutoinkin  kuin rakennuste-

hokkuuden ja maaston korkojen kannalta.  
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SIVU 2 

Uuden arkkitehtuurin on sopeuduttava ja löydet-

tävä tietyn alueen piirteisiin sopiva ratkaisu. 

Kaupunkikuvaan sopeutuvaa rakentamista voi 

toteuttaa modernilla ilmeellä, mutta ympäristön 

rakennusten ilme ja kaupunkikuvan luonne tulee 

huomioida suunnittelussa. Rakennus on aina ai-

kansa tuote, mutta rakennus kestää paremmin ai-

kaa, kun se liittyy ympäristöönsä luontevasti. 

Aluetta kehittäessä on kiinnitettävä riittävästi 

huomiota muodostuvan kaupunkitilan viihtyisyy-

teen ja tunnelmaan, silloin tarvetta muutoksille ei 

muodostu nopeasti uudestaan. 

 

Napinkulman uudistaminen  

Imatralla Napinkulman korttelin uudistaminen 

on edennyt kaavamuutoksen suunnitteluun. Uu-

dessa joulukuussa 2018 esillä olleessa kaava-

luonnoksessa esitetään tontille rakennettavaksi 

maanomistajan toiveiden mukaisesti useaa ker-

rosta nykyistä purettavaa rakennusta ja viereisiä 

rakennuksia korkeampi asuin- ja liiketilaa sisäl-

tävä rakennus. Asemakaavamuutoksella tavoitel-

laan Napinkulmaan uudisrakennuksen rakenta-

misen mahdollistamista sekä nykyisen rakennus-

oikeuden lisäämistä tontille. Lisäksi tavoitellaan 

tontille monipuolisempaa käyttöä. 

Hyvällä paikalla kaupungin keskustassa sijaitse-

vaa tonttia on tarkoitus kehittää houkuttelevam-

maksi ja kaupungin ilmettä parantavaksi. Kuiten-

kin tavoite vaikuttaa kaupunkikuvan kannalta 

olevan ristiriidassa. 

Imatrankoski on lähtökohtaisesti matalista raken-

nuksista koostuva alue. Kaupunkikuvassa erottuu 

arvonsa mukaisesti vuonna 1903 valmistunut ju-

gendia edustava Imatran Valtionhotelli. Korkea 

rakennus muuttaisi Valtionhotellin asemaa kau-

punkikuvassa alistaen sen. Tästä syystä uusien 

rakennusten Imatrankosken keskeisillä paikoilla 

tulisi kerrosten lukumäärissä pitäytyä lähes ny-

kyisten rakennusten tasolla, jolloin Valtionhotel-

lin hallitseva asema kaupunkikuvassa säilyisi en-

nallaan. 

 

Kaupunkikuva käsite  

Kaupunkikuva on visuaalinen osa koettua raken-

nettua ympäristöä ja kaupunkiympäristöä. Kaupun-

kikuvalla on merkitystä kaupunkirakenteen hah-

mottamisessa niin fyysisesti kuin rakennustaiteel-

listen, arkkitehtonisten ja esteettisten arvojen kan-

nalta. Kaupunkikuvaan sisältyy merkityksiä ja ar-

voja, jotka kertovat paikallisesta kulttuurista ja his-

toriasta. 

Kaupunkikuvaan sisältyy kaikki mistä kaupunki 

koostuu. Kaupunkikuva siis rakentuu kaduista, ta-

loista, puistoista, ympäröivästä luonnosta, toimin-

noista ja ihmisistä. Kaupunkikuvan käsitteeseen si-

sältyy ihminen, joka havainnoi kaupunkiympäris-

Imatrankosken kansallismaisema ja Valtionhotellin 

torni joulukuussa 2018. 

1923-1930 rakennettu Imatran vesivoimalaitos 

edustaa teollisuusklassismia ja on Valtionhotellin 

lisäksi yksi merkittävistä maamerkeistä alueella 

sekä tärkeä osa alueen kaupunkikuvaa. 

Kansallis-Osake-Pankin entinen rakennus reunus-

taa Napinkulman kanssa Koskenpartaan kävelyka-

dun alkupäätä. 
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töä ympärillään. Kaupunkikuva koetaan tilasar-

joina, erilaisina näkyminä, toiminnallisina ja visu-

aalisina risteyskohtina, keskittyminä ja rajoina sekä 

eriluonteisina alueina. 

 

Suuri rakennus pienten keskelle  

Imatrankoski koostuu verrattain matalista eri 

vuosikymmeninä rakennetuista rakennuksista. 

Kaupunkikuvassa on edustettuna rakennuksia 

1930-luvulla rakennetuista funktionalistisista ra-

kennuksista 2000-luvulla rakennettuihin uudem-

piin rakennuksiin. Haastavaa Napinkulmaan 

suunnittelusta tekee alueen hajanaisuus. Suuren 

rakennuksen istuttamisessa Imatrankosken kau-

punkikuvaan auttaa alueen piirteiden analysointi 

tarkemmin. Keinoja miljöön parantamiseksi pi-

tää löytää sen omilla ehdoilla, jottei menetetä ha-

janaisuuden keskellä olevia paikallisia erityis-

piirteitä. Hajanaisuuden keskeltä pitää oppia nä-

kemään sekavuuden kauneus. 

Imatrankosken kaupunkikuva koostuu matalan 

rakennuskannan lisäksi erilaisista kattomuo-

doista, arkkitehtuurista, materiaaleista ja histori-

asta. Luonnollista jatkuvuutta ympäristöön syn-

tyy ottamalla suunnitteluun lähtökohdaksi piir-

teitä kaupunkikuvasta. Vaihtelua synnytetään 

näiden lähtökohtien sisällä. Materiaalinen yhte-

neväisyys on hyvän miljöön tunnusmerkkejä. 

Nykypäivänä materiaalipaljouden keskellä tulisi 

suunnitellessa muistaa niitä rakennuksia, joiden 

keskellä  kohde tulee sijaitsemaan  ja keskustele-

maan  maisemassa.   

 

’’Hyvää miljöötä voi saada ai-

kaiseksi pyrkimättä  täydelliseen 

yhtenäisyyteen.’’  
 

Yhteneväisyyttä alueelle  muodostuu myös sijoit-

telemalla rakennukset katutilaan samoilla peri-

aatteilla  kuin ympäristössä muutkin rakennukset 

sijoittuvat. Esimerkiksi jos rakennukset sijaitse-

vat  katulinjassa kiinni, sijoitetaan uusikin raken-

nus kiinni katulinjaan.  Kerroslukua vaihtele-

malla hieman tonteittain saadaan syntymään ka-

tujulkisivuun vaihtelua ja rytmiä. Hyvää miljöötä  

voi saada aikaiseksi pyrkimättä täydelliseen yh-

tenäisyyteen. Tärkeää on kuitenkin sijoittaa ja 

massoitella rakennus siten, että se kokoaa haja-

naista ympäristöä ja parantaa miljöötä.   

 

As Oy Imatran Koskikara  

 

Napinkulmaan tulevan rakennuksen ilmeen tulisi 

edustaa koko Imatrankoskea, sillä rakennus si-

joittuu hyvin näkyvälle paikalle. Napinkulman 

kokoiseen kortteliin, keskellä matalaa rakennus-

kantaa ja keskeisellä paikalla, ei pysty kaupunki-

kuvaan sopeutumisen keinoin saavuttamaan niin 

valtavaa neliömäärän lisäystä, kuin kaavaluon-

noksessa on tavoiteltu. Lähtökohtana suunnitte-

lulle tulisi toimia ajatus kerrostalokorttelista, 
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joka sopii Imatrankosken olemassa olevaan kau-

punkikuvaan ja ympäristöön. 

Kaupunkikuvasta poimittiin suunnittelun lähtö-

kohdaksi erilaisia piirteitä, kuten materiaalit jul-

kisivuissa ja rakennusten värimaailma. Lisäksi 

tarkasteltiin rakennusten sijoittumista katulinjaan 

nähden, rakennusten massan kokoa ja kattojen 

muotoja. Näiden piirteiden avulla Napinkulmaan 

suunnittelemalla saadaan aikaiseksi kaupunkiku-

vaan sopeutuva uusi rakennus. 

Korttelin koon ja ympäristöön paremman sopeu-

tumisen vuoksi kortteliin kannattaa sijoittaa use-

ampi rakennus, jotka muodostavat tontille koko-

naisuuden. Uusi rakennus reunustaa käyntiä Kos-

kenpartaan kävelykadulle yhdessä Kansallis-

Osake-Pankin entisen 1937 valmistuneen au-

makattoisen rakennuksen kanssa. Toinen Napin-

kulmaan sijoittuvista rakennuksista noudattelee 

kaupunkikuvasta poimittuja piirteitä, mutta ker-

roskorkeus ja katon muoto on vaihtelevampi. 

Näillä muutoksilla tuodaan kortteliin samaa ryt-

miä, joka ilmenee muussa kaupunkikuvassa 

vaihtelevissa kerroskorkeuksissa. 

Koskenpartaan kaupunkikuvaan sopeutuvaa il-

mettä saadaan aumakattoisella rakennusmassalla, 

joka sijoittuu kiinni katulinjaan muiden alueen 

rakennusten tavoin. Kuitenkin korttelin raken-

nusala työntyy usealla metrillä nykyisessä kaa-

vassa kävelykadulle kaventaen näkymää kävely-

kadulta Inkerinaukion ja Imatrankosken uomaa 

kohti. Jotta kävelykadun alkua saadaan avaram-

maksi ja yhtenäisemmäksi, kannattaa kävelyka-

dun reunimmainen rakennus sijoittaa samaan lin-

jaan muiden rakennusten kanssa. 

Lähde: Hirvonen, Kristiina. Kerrostalon suunnit-

telu kaupunkikuvallisesti merkittävään paikkaan. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 

2019. Opinnäytetyö on julkaistu Theseuk-

sessa, www.theseus.fi 

Lähde: Helin, Turtiainen, Vesikansa (1982). 

Kaupunkikuva ja rakentaminen. Valtion Painatus-

keskus / Kirja kauppapaino Oy. Helsinki 1983. 

Lähde: Opetusministeriö. Miljöörakentaminen. 

Rakennustieto Oy. Tammer-paino Oy. Tampere 

1993. 

Napinkulman korttelin rakennusmassa jaetaan kah-

teen osaan ja kävelykadun alkua avarretaan sijoitta-

malla rakennukset samaan linjaan muiden kanssa. 

As Oy Imatran Koskika-

ran asukkaille tarkoitettu 

oleskelu- ja leikkipiha si-

joittuu 2.kerroksen ta-

soon liiketilojen päälle. 

2.kerroksen pohjapiirros.

Kerrostalo koostuu yksi-

öistä, kaksioista sekä kol-

mioista.
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MIRKA KÄRNÄ  

TÄYDENNYSRAKENTAMISEN  VAI-

KUTUS KAUPUNKIKUVAAN  

Opinnäytetyöni aiheena oli Herttoniemen sai-

raala-alueen uudelleenrakentaminen ja täyden-

nysrakentamisen hyödyt lähiympäristölle. Työs-

säni tutkin, millaiset kerrostalot sairaala-alueella 

palvelisivat alueen tarpeita parhaiten. Oleellinen 

osa tutkimustyötäni oli selvittää, millaisille asun-

noille alueella on tarvetta. Toiseksi tärkeäksi nä-

kökulmaksi nousi suunniteltavien rakennusten so-

veltuminen ympäristöönsä. 

Länsi-Herttoniemi on sodan jälkeen 1950-luvulla 

rakentunut rakennuskannaltaan yhtenäinen lähiö, 

jolla on vahva identiteetti. Alueen asukkailla sekä 

Helsingin kaupungilla on vahva tahtotila tämän 

yhtenäisen ilmeen säilyttämiseen. Opinnäyte-

työssä tutkittiin, mistä elementeistä alueen ilme 

koostuu ja sovellettiin näitä elementtejä tehtyyn 

suunnitelmaan. 

Täydennysrakentaminen ja ympäristöön liit-

tyminen  

Täydennysrakentaminen on rakentamista ole-

massa olevan kaupunkirakenteen lomaan. Kau-

punkirakennetta voidaan täydennysrakentaa esi-

merkiksi tiivistämällä, eli rakentamalla olemassa 

olevan rakennuskannan sekaan tai laajentamalla 

rakennetun alueen laidoille. 

Täydennysrakentaminen  tulee 

aina sovittaa ympäristöönsä,  joko  

siihen sopeutuen  tai siitä tietoisesti  

erottuen.  

 

Täydennysrakentamisessa on aina  otettava  huo-

mioon  ympäristö, johon täydennystä suunnitel-

laan. Ympäristö huomioon ottaen voidaan kuiten-

kin valita, halutaanko uuden rakennuskannan so-

peutuvan vai erottuvan ympäristöstään. Suunni-

teltaessa esimerkiksi  uusia asuinalueita  kaupun-

gin rakennuskannan laita-alueille,  on uuden  

asuinalueen  omaa persoonallista ja erottuvaa  il-

mettä helpompi perustella. Taas rakennettaessa 

olevan rakennuskannan sekaan, on  ympäristöön  

sulautuva suunnittelu luontevampi vaihtoehto.  

 

 Kaupunginosissa, joissa  rakennuskanta  on val-

miiksi kerrostunutta, on helpompi suunnitella il-

meeltään nykyajan trendejä  vastaavaa ympäristöä  

ilman, että kaupunkikuva kärsii tästä. Kaupungin-

osissa, joissa taas rakennuskanta on pääosin yh-

deltä aikakaudelta, on suurempi riski rikkoa kau-

punkikuvaa liian erottuvalla rakennustavalla. 

Erottuminen tai sopeutuminen kaupunkiympäris-

töön riippuu rakennusten ulkoarkkitehtuurin li-

säksi monista muista olennaisista seikoista. Alu-

een ilmettä luo esimerkiksi rakennusten muoto, 

koko ja etäisyydet, pihojen luonne ja jäsentely, ra-

kennusten asemointi tontilla, katuverkoston 
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luonne sekä maaston muotojen säilyttäminen ja 

kunnioittaminen tai niiden tasaaminen ja alistami-

nen suunnittelulle. 

Rakennetun ympäristön ilmeen riippuessa useista 

seikoista, voidaan ympäristöstä erottumista tai sii-

hen sopeutumista tehdä eri tasoisesti. Suunnitteli-

jan tulee arvioida tarkkaan, millaista muutosta 

kaupunkikuva kestää. Uudet rakennukset voidaan 

suunnitella esimerkiksi sijoittelultaan ja massoit-

telultaan täysin rakennettuun ympäristöön sopeu-

tuvaksi, mutta muuten ulkoarkkitehtuuriltaan taas 

siitä erottuvaksi, jos koetaan, että tämä on se erot-

tumisen taso, joka kaupunkikuvaan istuu. 

Sodanjälkeiset  lähiöt  

Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen ja eten-

kin pääkaupunkiseudulle rakennettiin useita ker-

rostalovaltaisia lähiöitä vastaamaan vallitsevaan 

asuntopulaan. Lähiöitä rakennettiin 1950-1970-

luvuilla kantakaupungin ulkopuolelle. Ne ovat 

pääosin lyhyen ajan sisään rakentuneita kokonai-

sia asuinalueita, joten rakennuskanta on hyvin yh-

tenäistä. Aikanaan alueille muutti paljon lapsiper-

heitä, mutta väestön vanhetessa ja asumistottu-

muksien muuttuessa alueille on tullut tarve täy-

dennysrakentamiselle. Myös suuri osa rakennuk-

sista on jo korjattu tai kaipaavat korjausta raken-

nusten vanhenemisen ja osittain huonon rakenta-

misen vuoksi. 

Näillä alueilla onkin tullut ajankohtaiseksi miet-

tiä, miten korjaukset ja täydennysrakentaminen 

kannattaa toteuttaa kaupunkikuvan kannalta. 

Osassa alueista on jo toteutettu korjauksia laimin-

lyöden rakennusten ja alueen alkuperäistä ilmettä 

ja nyt on herätty ajattelemaan, onko tarvetta var-

jella alueen alkuperäistä ilmettä ja kuinka tämä tu-

lisi tehdä. 

Länsi-Herttoniemi  

Länsi-Herttoniemi on yksi Helsingin ensimmäi-

sistä sodanjälkeisistä lähiöistä. Lähiön rakentami-

nen alkoi 1950-luvun alussa alueen keskiosasta ja 

alueen etelä- ja pohjoisosa rakentuivat 1950-lu-

vun lopussa. Lähiön valmistuttua asui alueella yli 

16 000 asukasta. Alueella asui runsaasti lapsiper-

heitä. Asukkaat ovat vanhentuneet, lapset ovat 

muuttaneet pois ja pienet asunnot eivät houkuttele 

uusia lapsiperheitä muuttamaan alueelle. Vuonna 

2018 väkiluku oli enää noin puolet siitä, mitä se 

oli lähiön valmistumisen jälkeen. 

Lähiön valmistuttua alueella oli runsaasti palve-

luja kävelymatkan päässä. Väestömäärän pudo-

tessa myös ostovoima on heikentynyt ja palvelut 

ovat vähentyneet tai siirtyneet läheisimpiin ostos-

keskuksiin. 

Muun muassa edellä mainituista syistä on Länsi-

Herttoniemestä alettu etsiä mahdollisia paikkoja 

täydennysrakentamiselle. Täydennysrakentami-

sessa pyritään ottamaan huomioon alueen ilme ra-

kentamisen paikkoja valitessa, sekä rakennusten 

arkkitehtuurissa. 

Ilmakuva Länsi-Herttoniemen keskiosasta 

Ilmakuvassa Siilitie 7, taustalla Siilitie 5 ja 1 
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Korjausrakentamisessa on tehty joitakin alueen il-

meelle vieraita ratkaisuja, kuten lämmöneristystä 

lisätessä asennetut peltiset julkisivuelementit jois-

sakin kerrostaloissa. Tästä syystä 1990-luvun 

puolivälissä laadittiin Länsi-Herttoniemen lä-

hiympäristön suunnitteluohje, jossa määritellään 

yhtenäisiä linjoja peruskorjaukselle ja lisäraken-

tamiselle. Tämän lisäksi uusissa asemakaavoissa 

on määritelty ja tullaan määrittelemään alueen il-

meeseen liittyviä vaatimuksia täydennysrakenta-

miselle. 

Suunnitelma sairaala-alueelle  

Herttoniemen terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat 

siirtyneet Kalasatamaan. Sairaala- ja terveyskes-

kusrakennus tullaan purkamaan, kunhan raken-

nukset ovat kokonaan tyhjentyneet. Tämä tarjoaa 

loistavan tontin täydennysrakentamiselle Siilitien 

metroaseman läheisyydessä. 

Opinnäytetyössäni suunnittelin Länsi-Herttonie-

men 1950-luvun ilmeeseen sopeutuvia asuinker-

rostaloja sairaalarakennuksen tilalle. Noin 3,3 

hehtaarin suuruiselle suunnittelualueelle suunni-

teltiin kolme pistetaloa sekä kolme lamellitaloa 

suuren korttelipihan ympärille. Jotta suunnitel-

tava alue saataisiin istumaan mahdollisimman hy-

vin alueen olemassa olevaan rakennuskantaan ja 

ympäristöön, oli aluksi selvitettävä, mistä ele-

menteistä paikan luonne ja kaupunkikuva koos-

tuu. 

Länsi-Herttoniemen koko aluetta yhdistää maas-

ton muotojen ehdoilla toteutettu rakentaminen. 

Tielinjaukset kunnioittavat maaston muotoja kier-

täen korkeimmat laet ja kappalemaiset rakennuk-

set, kuten pistetalot sekä lyhyet lamellitalot on si-

joitettu vapaasti maastoon teiden varsille. Kor-

keita pistetaloja on sijoiteltu maaston korkeim-

mille kohdille ja pitkät lamellitalot kiemurtelevat 

maaston mukaisesti. Maasto ja kasvillisuus on jä-

tetty mahdollisimman muokkaamattomaksi koko 

lähiön alueella. Rakennusten sijoittelu on etenkin 

pistetalojen kohdalla väljää ja rakennusten väliset 

etäisyydet vaihtelevat 22:sta metristä 36:een met-

riin, tavanomaisen välin ollessa noin 30 metriä. 

Suunnitelmassa pistetalot on sijoiteltu vapaasti ja 

väljästi tien varteen. Kaarevat lamellitalot muo-

dostavat pidemmän kokonaisuuden, joka mukai-

lee suunnittelualueen länsipuolen rinnettä. Viisi-

ja nelikerroksisten lamellitalojen kattolinja nou-

see tasaisesti samaan suuntaan kuin suunnittelu-

alueen maasto. 

Länsi-Herttoniemen alueen pihat maastonmuo-

doiltaan vaihtelevia, metsämäisiä ja kallioisia. Ne 

sulautuvat saumattomasti ympäröiviin puistoihin 

ja luonnonmukaisiin viheralueisiin. Pihoja ei ole 

rajattu aidoin tai istutuksin. 

Suunnitelmassa on toteutettu etenkin Siilitien alu-

eelle tyypillinen suuri yhtenäinen korttelipiha, 

joka rajautuu osittain rakennuksiin ja osittain vir-

Länsi-Herttoniemen rakeisuuskartta. Sairaala-

alueelle suunnitellut rakennukset merkitty pu-

naisella. 
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taa vapaammin ympäristöönsä. Rakennuksilla ra-

jaamalla pihaan on saatu intiimimpää tunnelmaa, 

kuitenkaan sulkematta pihaa täysin. Pihalle on is-

tutettu alueelle ominaisia puulajeja: koivuja, män-

tyjä ja kuusia. Sairaalarakennuksen purkamisen 

vuoksi suuri osa pihamaasta ei ole muokkaama-

tonta ja koskematonta, mutta suunnittelualueen 

kalliot ja maaston muodot on säilytetty siltä osin, 

kun se on ollut mahdollista. 

Lähiön rakennusten ulkoarkkitehtuurissa yleisim-

piä ratkaisuja ovat vaalein murretuin sävyin rapa-

tut julkisivupinnat, ruudukkomainen julkisivujen 

aukotus, valkoiset ikkunoiden puitteet ja karmit 

sekä harjakatot. Julkisivupinnat ovat yksinkertai-

sen muurimaisia ja parvekedetaljit kevyitä. Par-

vekkeiden väritys poikkeaa usein muusta julkisi-

vusta. Ne ovat usein valkoisia, mutta muitakin sä-

vyjä esiintyy. 

Suunnitelmassa pistetalot saivat alueen yleisim-

män vaaleankeltaisen rappauksen ja lamellitalot 

taas vaaleanvihreän. Molemmissa talotyypeissä 

on käytetty valkoista rappausta korostamaan tiet-

tyjä osia massassa. Valkoista väriä on käytetty 

myös ikkunoissa ja parvekkeissa. Katot ovat alu-

eelle tyypilliseen tapaan harjakattoja. Peltiset har-

jakatot sekä sadevesikourut ja syöksytorvet ovat 

tummanharmaita. Julkisivujen aukotus on ruu-

dukkomainen, joskin ikkunat ovat nykyaikaisuu-

den vuoksi hieman suurempia kuin alkuperäisessä 

rakennuskannassa, mutta ilme pysyy silti yhtenäi-

senä. 

Nykyaikaisen  rakennustavan  ja  kerroskorkeuden  

sekä  esimerkiksi  lasitetuttujen  suurien  parvekkei-

den myötä  opinnäytetyössä suunnitellut  raken-

nukset  tunnistaa uudistuotannoksi. Rakennusten  

ja koko suunnittelualueen ilme on kuitenkin hyvin 

yhtenevä Länsi-Herttoniemen 1950-luvun raken-

nuskannan kanssa ja kaupunkikuva säilyy eheänä.   

 

Opinnäytetyö löytyy  Theseuksesta nimellä Hert-

toniemen sairaala-alueen  uudelleenrakentaminen  

– täydennysrakentamisen  hyödyt lähiympäris-

tölle. 

Suunnitelman pihapiirustus 

Havainnekuva suunnittelualueesta 
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REBECCA KOIVUKOSKI 

PITKÄIKÄINEN  ASUINKERROSTA-
LORAKENTAMINEN   

Pitkäikäisyys opinnäytetyön aiheena   
Muuttoliikkeen edelleen suuntautuessa kohti pää-
kaupunkiseutua ja muita kasvukeskuksia on ra-
kentamisen volyymi näillä alueilla suurta. Asuin-
kerrostaloja on rakennettava paljon, vieläpä mie-
luusti mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. 
Edulliset rakentamiskustannukset tuntuvat olevan 
merkittävin asuinkerrostalojen arkkitehtuuria ja 
rakenneratkaisuja ohjaava tekijä. Sillä, kuinka 
kauan rakennukset tulevat oikeasti säilymään tur-
vallisina ja terveellisinä tai miltä ne näyttävät val-
mistuessaan ja tulevat näyttämään sadan vuoden 
kuluttua, tuntuu sen sijaan olevan nykyään vain 
vähän merkitystä. 

Pitkäikäisyys oli yksi keskisimmistä ajatuksista 
opinnäytetyöni aiheen takana. Suomalaisen asuin-
kerrostalorakentamisen historiaan perehtyessäni 
ymmärsin, että on olemassa pitkän historian 
omaava vaihtoehto nykyisin vallitsevalle moni-
kerrosrakenteeseen perustuvalle rakentamista-
valle, joka synnyttää kärjistetysti puolessa vuosi-
sadassa epäviihtyisiksi ja epäterveellisiksi muut-
tuvia asuinkerrostaloja ja asuinympäristöjä. Vaih-
toehto, joka synnyttää lähtökohtaisesti satoja vuo-
sia terveellisinä säilyviä asuinkerrostaloja, jotka 
myös ikääntyvät kauniisti. Vaihtoehto, joka on ni-
meltään massiivitiilirakenne. 

Opinnäytetyössäni tutkin massiivitiilirakenteen 
asuinkerrostalosuunnittelulle tarjoamia arkkiteh-
tonisia mahdollisuuksia. Arkkitehtonisten mah-
dollisuuksien lisäksi selvitin massiivitiiliraken-
teen rakenteelliset mahdollisuudet ja rajoitteet. 
Tutkielman pohjalta laadin luonnostasoisen suun-
nitelman kahdesta massiivitiilirakenteisesta 
asuinkerrostalosta Helsingin Kuninkaantammeen. 
Asuinkerrostalosuunnitelma on luonteeltaan rea-
listinen, mutta idealistinen. Suunnittelussa on py-
ritty arkea ylevöittävään sekä tunnelmaltaan läm-
minhenkiseen ja juurevaan asuinkerrostalokoko-
naisuuteen. 

Mikä on massiivitiilirakenne?  
Massiivitiilirakenne koostuu yhdestä, tiilen ja 
laastin muodostamasta rakennekerroksesta, joka 
vastaa samanaikaisesti rakenteen kantavuudesta, 
lämmöneristävyydestä, tiiveydestä sekä jäykistä-
misestä. Monikerrosrakenne on massiivitiilira-
kenteen sekä muiden massiivirakenteiden vasta-
kohta. Monikerrosrakenne koostuu yhden raken-
nekerroksen sijaan useasta eri tehtävän omaavasta 
rakennekerroksesta. 

Rakenteen yksinkertaisuuden ansiosta massiivitii-
lirakenteen fysikaalisen ja kemiallisen käyttäyty-
misen ymmärtäminen ja hallitseminen on moni-
kerrosrakennetta helpompaa. Monikerrosraken-
teen fysikaaliseen ja kemialliseen käyttäytymi-
seen liittyy riskejä, jotka toteutuessaan uhkaavat 
asukkaiden terveyttä, omistajien sijoitusta sekä 
rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä. 

Kuva 1 Kuninkaantammen massiivitiilirakentei-
set asuinkerrostalot: näkymä kaakosta 

Kuva 2 Kuninkaantammen massiivitiilirakentei-
set asuinkerrostalot: näkymä rakennusten väliin 
jäävälle kansirakenteiselle sisäpihalle 
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Kuva 3 Kuninkaantammen massiivitiili-
rakenteiset asuinkerrostalot: julkisivut 
on jäsennelty massoittelun ja värityksen 
keinoin pienemmiksi kokonaisuuksiksi 

Vanhassa vara parempi  
Suomessa asuinkerrostalorakentaminen alkoi 
1800-luvun lopulla. Asuinkerrostalojen ulkosei-
nät muurattiin tyypillisesti massiivitiilirakentei-
siksi aina 1960-luvulle saakka. 1960-luvulla eri-
laisiin monikerrosrakenteisiin pohjautuva beto-
nielementtirakentaminen syrjäytti lopulta koko-
naan paikalla muuratun massiivitiilirakenteisen 
ulkoseinän käytön. 

1960-luvulla alkanut voimakas muuttoliike maa-
seudulta kaupunkeihin synnytti kaupunkeihin ja 
kasvukeskuksiin suuren asuntotarpeen. Asuntoja 
oli yhtäkkiä saatava valmiiksi valtava määrä kau-
punkeihin saapuville maalaisille. Ratkaisu tähän 
yhtäkkiseen ja suureen asuntotarpeeseen löytyi 
1960-luvulla monikerrosrakenteisiin pohjautu-
vasta betonielementtirakentamisesta. Rakenta-
mistapa osoittautui suhteellisen nopeaksi ja edul-
liseksi. Rakentamisen nopeuden ja edullisuuden 
vuoksi jouduttiin kuitenkin tekemään kompro-
misseja rakennusten suunnitellun käyttöiän sekä 
arkkitehtuurin suhteen. Rakennukset suunniteltiin 
kestämään vain muutamia vuosikymmeniä ja ra-
kennusten arkkitehtuuriin kiinnitettiin vain hyvin 
vähän huomiota. Painopiste oli nopeassa rakenta-
misessa ja asuntotarpeen tyydyttämisessä. 

Akuutin asuntotarpeen rauettua monikerrosraken-
teisiin pohjautuva elementtirakentaminen on säi-
lynyt tähän päivään saakka vallitsevana asuinker-
rostalojen rakentamistapana. Paluuta hitaampaan 

ja kalliimpaan massiivitiilirakentamiseen ei ole 
tapahtunut. 

Ensimmäiset 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut 
monikerrosrakenteiset betonielementtikerrostalot 
ovat nyt tulleet käyttöikänsä päähän. Näiden ra-
kennusten korjauskustannukset kohoavat usein 
niin korkeiksi, että rakennuksen purkaminen ja 
uuden rakentaminen koetaan järkevämmäksi 
vaihtoehdoksi. Tässä kohtaa mieleeni nousee kui-
tenkin yksi kysymys. Kannattaako uuden asuin-
kerrostalon rakentaminen, mikäli sen rakentamis-
tapa on pääpiirteittäin sama kuin purettavan 1960-
tai 1970-luvun asuinkerrostalon? 

Voidaan ajatella, että merkittävän osan maamme 
arvostetuimmasta rakennuskannasta muodostavat 
juuri 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolis-
kon massiivitiilirakenteiset kerrostalot. Aika on 
osoittanut kyseiset rakennukset pitkäikäisiksi, vi-
kasietoisiksi ja terveellisiksi. Ne koetaan arvo-
kiinteistöinä, joihin on turvallista sijoittaa. Ne 
koetaan arkkitehtonisesti arvokkaina ja niiden toi-
votaan säilyvän rakennetun kulttuuriympäris-
tömme edustajina kauas tulevaisuuteen. Tässä 
kohtaa mieleeni nousee toinen kysymys. Miksi 
emme ottaisi mallia rakentamistavasta, jolla nämä 
asuinkerrostalot on toteutettu? 

Tutustuessani vanhoihin puhtaaksimuurattuihin 
massiivitiilirakenteisiin asuinkerrostaloihin huo-
masin, että niissä on jotain mitä uusissa tiilipintai-
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sissa asuinkerrostaloissa ei ole. En aluksi ymmär-
tänyt mitä se jokin on. Ajatusten kypsyttyä ym-
märsin, että vanhojen puhtaaksimuurattujen mas-
siivitiilirakenteisten asuinkerrostalojen julkisivut 
huokuvat voimakasta aistillisuutta, rehellisyyttä 
ja syvyyttä. Tunnelmaa, jota aika ja vuodet vain 
ja ainoastaan vahvistavat. Tunnelmaa, joka syn-
tyy materiaalin luonteen lisäksi myös rakenteen 
tekotavasta, eli käsin muuraamisesta ja muuratun 
tiilirakenteen luonteesta ja lainalaisuuksista. Tun-
nelmaa, jota ei voida saavuttaa, vaikka betoniele-
menttirakenteisen asuinkerrostalon julkisivu to-
teutettaisiin puhtaaksimuuraten. Tiilikuori beto-
nielementin päällä on ikään kuin tapetti. Se ei 
omaa muuratun tiiliseinän ominaispiirteitä eikä 
arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Se ei voi välittää 
materiaalin ja tekotavan synnyttämää rikkautta, 
joka on aistittavissa puhtaaksimuurattujen massii-
vitiilirakenteisten rakennusten julkisivuista. Rik-
kautta, jota edustavat muun muassa paksun ulko-
seinärakenteen erilaiset limitykset sekä ulkone-
mat ja syvennykset. 

Julkisivujen rikastuttamisen lisäksi tiili mahdol-
listaa asuinrakennusten tilallisuuden rikastuttami-
sen massiivitiilirakenteisen seinän yksiaineisuu-
den ja paksuuden sekä erilaisten holvirakenteiden 
kautta. Yksiaineisen seinärakenteen ansiosta 
muuratun tiilipinnan rosoisuus ja tunnelma ovat 
aistittavissa myös rakennuksen sisäpuolelta. Sei-
närakenteen paksuus mahdollistaa tilan muodos-
tumisen myös seinässä olevien aukkojen yhtey-
teen. Erilaisilla holvirakenteisilla väli- ja yläpoh-

jilla on voimakas asuntojen ja asumista palvele-
vien tilojen tilallisuutta rikastuttava vaikutus. Tiili 
ja massiivitiilirakenne mahdollistavat nykypäivän 
tavanomaisesta asuinkerrostalorakentamisesta 
poikkeavan ja persoonallisen tunnelman luomisen 
asuinkerrostaloasuntoihin. 

Miksi  massiivitiilirakentaminen  on  järkevää?  
Kuten edellä on jo todettu, massiivitiilirakentei-
nen asuinkerrostalo on lähtökohtaisesti pitkäikäi-
nen, aistillinen ja kauniisti ikääntyvä. Vallitse-
vaan elementtirakentamistapaan verrattuna sen 
rakentamiskustannukset ovat kuitenkin tavan-
omaista korkeammat ja rungon rakentaminen ta-
vanomaista hitaampaa. Nämä ovatkin suurimpia 
selittäviä tekijöitä nykyään rakennettavien mas-
siivitiilirakenteisten asuinkerrostalojen vähäiselle 
määrälle. 

Tavanomaista korkeammista rakentamiskustan-
nuksista huolimatta pitkäikäisten massiivitiilira-
kenteisten asuinkerrostalojen rakentaminen on 
järkevää. Pitkällä tähtäimellä on nimittäin kuiten-
kin edullisempaa rakentaa yksi toimintavarma ja 
kestävä asuinkerrostalo kahden tai kolmen raken-
tamiskustannuksiltaan hieman edullisemman 
asuinkerrostalon sijaan. Näin ollen myös raken-
nuksiin sijoittaneiden ihmisten rahat sekä raken-
nuksissa asuvien ihmisten terveys voidaan tur-
vata. 

Massiivitiilirakenteinen asuinkerrostalo on osoi-
tus vastuullisuudesta ympäristöä kohtaan. Kun ra-

Kuva 4 Kuninkaantammen massiivitiilirakenteiset 
asuinkerrostalot: näkymä asunnosta. 3h + kt 73,5m 
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Kuva 5 Kuninkaantammen massiivitiilirakentei-
set asuinkerrostalot: julkisivuote Talo B:n sisään-
käynnistä 
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kennetaan kerralla hyvää ja kestävää, luonnonva-
rojen kulutus on vähäisempää ja purkujätettä syn-
tyy vähemmän. Pitkäikäinen rakentaminen osoit-
taa vastuullisuutta myös rakennettua kulttuuriym-
päristöämme kohtaan. Se synnyttää historiaan 
kerrostumia, jotka säilyvät mahdollisimman mo-
nille tuleville sukupolville. Uskon hyvän arkki-
tehtisuunnittelun edesauttavan rakennusten säily-
mistä ja pitkäikäisyyttä. Haluamme mieluummin 
pitää hyvää huolta rakennuksista ja ympäristöistä, 
jotka koemme kauniina ja miellyttävinä kuin ru-
mina ja luotaantyöntävinä. Mikäli emme pyri pit-
käikäiseen rakentamiseen ja korkeatasoiseen ark-
kitehtuuriin, iso osa rakennettua kulttuuriympä-
ristöämme häviää hyvin lyhyessä ajassa ja muut-
tuu purkujätteeksi. 

Puu- ja massiivipuurakentaminen ovat olleet jo 
jonkin aikaa keskiössä niin arkkitehtuurissa kuin 
rakentamisessa ylipäätänsä. Puurakentamisessa 
ongelman tai ainakin haasteen muodostavat muun 
muassa nykyiset palomääräykset. Massiivitiilira-
kentamiseen perehtyessäni huomasin, että nykyi-
set rakentamismääräykset eivät rajoita massiivi-
tiilirakentamista juuri ollenkaan. Näin luultavasti 
siksi, että useat rakentamismääräykset ovat peräi-
sin ajalta, jolloin lähes kaikki asuinkerrostalora-
kentaminen toteutettiin tiili- tai betonirakentei-
sena. 

Kuninkaantammen  massiivitiilirakenteiset 
asuinkerrostalot  
Opinnäytetyöni tutkielmaosuuden sekä sen poh-
jalta  laaditun luonnostasoisen asuinkerrostalo-
suunnitelman tavoitteena  on herättää  ja lisätä  kiin-
nostusta  massiivitiilirakentamista  sekä  massiivi-
tiilirakenteen asuinkerrostalosuunnittelulle  tarjo-
amia  arkkitehtonisia  mahdollisuuksia  kohtaan.  
Toiveeni  on, että  vielä  jonain päivänä  asuinker-
rostalon tai  jonkin muun rakennuksen toteuttami-
nen massiivitiilirakenteisena  olisi  taas  tavan-
omaista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyöhöni  voit  tutustua  tarkemmin am-
mattikorkeakoulujen opinnäytetöiden ja  muiden 
julkaisujen verkkopalvelu Theseuksessa.  Opin-
näytetyön nimi  on Massiivitiilirakenteisten asuin-
kerrostalojen suunnittelu.  
 
 
Kuvat ja piirrokset: Rebecca Koivukoski  
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Janne Hänninen 

Generatiivinen algoritmi suunnittelijan 
työkaluna 
Asuinkerrostalo Sompasaaren Nihtiin. 

Luova kone? 

Voiko kone olla luova? Luovuutta on yleisesti 
pidetty ihmisen ja ihmisyyden ominaisuutena ja 
konetta käytännössä tämän vastakohtana, toistu-
vana, tasaisena ja ennustettavana. Todellisuudessa 
kahtiajako on hämärtynyt ja tulevaisuudessa 
mahdollisesti jopa olematon. 

Laskennallinen luovuus (Computational creativity) 
on melko uusi tutkimusala, jonka ympärille on 
kehittynyt aktiivisten tutkijoiden joukko. Lasken-
nallisen luovuuden avulla pyritään kehittämään 
menetelmiä luovan toiminnan mallintamiseen, 
simuloimiseen ja ihmisen luovuuden tukemiseen 
tietokoneiden avulla. 

Pelkästään luovuuden määrittely on usein hankalaa, 
onko shakkiohjelman tekemä, strategisesti hyvä 
siirto luova? Onko koneen tuottama suunnittelu-
ratkaisu ongelmaan luova? Kysymys siitä mitä 
luovuus on, herättää helposti subjektiivisen ja 
muuttuvan vastauksen riippuen siitä kuka on 
aiheen tarkastelija tai mikä on sen konteksti, 
prosessi, tarkoitus tai hyödyllisyys. 

Brittiläinen kognitiotutkija Margaret Boden on 
jakanut luovuuden kolmeen lajiin: 

1. Yhdistely
Tuttujen ideoiden yhdistäminen

2. Haku
Annetun idea-avaruuden läpikäynti

3. Mullistus
Hakuavaruuden muokkaaminen
uudenlaisten ideoiden löytämiseksi

Tietoisuus 

Ongelmaksi laskennallisessa luovuudessa 
muodostuu ohjelman tietoisuus omasta luovuu-
destaan. Ohjelma ei voi olla vastuussa omasta 
toiminnastaan, jos se ei ole tietoinen siitä. Tietoi-
suutta on myös pidetty ihmisen suurimpana erona 
koneisiin sekä muihin eläimiin. 

Tietoisuus taas aiheena liittyy länsimaiseen teolo-
giaan  ja  filosofiaan,  jossa  ihmisen  ruumista  ja
tietoisuutta (sielua) käsitellään kahtena erillisenä 
elementtinä (dualismi) jossa fysikaalisten, selitet-
tävien ilmiöiden rinnalla elää selittämätön, 
ei-aineellinen osa. Viime vuosikymmeninä tämä 
ajattelutapa on saanut kritiikkiä ja tiedemiehet 
ovat linkittäneet tunteemme, ajattelumme ja 
tahtomme yhä läheisemmin aivoihimme ja ympä-
ristöömme. 

Havainnekuva asuinkerrostalosta. 
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Tietoisuuden selittäminen fysikaalisen ilmiöiden 
perusteella näyttää olevan vain ajan kysymys ja se 
herättää kiinnostavan väittämäketjun: 

1. Mielen toiminta, kuten esimerkiksi
päätöksenteko, koostuu aivojen toimin-
nasta (fysikalismi)

2. Aivotoiminta koostuu hermosolujen ja
niiden aineellisten perusosien (molekyy-
lit, jne.) toiminnasta (neurotiede)

3. Kaikille fysikaalisten perusosien käyttäy-
tymiselle (atomit, molekyylit, jne.) on riit-
tävä fysikaalinen selitys.

4. Mielen toiminnoille, myös päätöksille, on
siis olemassa riittävä fysikaalinen selitys.

5. Jos mielen toiminnoille on olemassa
riittävä fysikaalinen selitys, eivät mielen
toiminnot, kuten päätökset, ole minun
vallassani.

Jos väittämät pitävät paikkansa, se osoittaa 
ihmisen ’vapaan tahdon’ tai ’luovuuden’ olevan 
lopulta jokin aivokemiallinen, monimutkainen 
prosessi, joka olisi jollakin tavalla fysikaalisesti 
mitattavissa (ontologinen materialismi), ja ehkä 
joskus jopa mallinnettavissa (laskennallinen 
neurotiede). 

Tietoisuuden tutkiminen fysikaalisesti on 
tekoälyn tutkimuksen yksi perustavanlaatuisista 
kysymyksistä ja mahdollisesti avain vahvan 
tekoälyn syntymisessä. Siitä huolimatta, onnis-
tuuko ihminen koskaan mallintamaan tietoisuut-
taan tai luovuuttaan prosessiksi, on tietokonetta ja 
sen suurta laskentatehoa jo nyt onnistuttu 
hyödyntämään algoritmien kanssa luovassa, 
uuden sisällön tuottamisessa niin taiteen1, 
runouden2, musiikin3, sekä suunnittelun4 aloilla. 

Sokkovertailussa ihminen ei ole enää onnistunut 
erottamaan koneen tuottamaa sävelmää ihmisen 
säveltämästä ja tämä herättääkin kysymyksen: 
Kuinka kauan kuluu siihen, ettei ihminen enää 
erota keskustelua toisen ihmisen tai tietokoneen 
kanssa (Turingin testi)? Tai ihmisen tekemää 
suunnitelmaa tietokoneen tuottamasta suunnitel-
masta? 

Opinnäytetyö sivuaa aihetta vain pintaraapaisun 
verran, sillä työssä tutkitaan suunnittelutehtävän 
generointia, tavoitteita ja tuotoksia. Työssä kone 
toimii vielä täysin ihmisen työskentelyn apuväli-
neenä ja sille on määritelty kaikki ne reunat, 
joiden sisällä se työskentelee. 

Tekoälyn tutkimuksessa nämä ovat vasta 
lähtökohtia sellaiselle algoritmille, joka tulevai-
suudessa osaisi analysoida omaa toimintaa, 
tuotoksiaan ja tavoitteitaan ja muokata niitä 
arvioidensa perusteella. 

Luovan itsetietoisuuden kohteita. 

Lähde: Toivonen, Hannu. Laskennallinen 
luovuus (ja ongelmanratkaisu), Tietojenkäsittely-
tieteen laitos, Helsingin Yliopisto, 2017. 
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SIVU 3 

Generatiivinen algoritmi   

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja hyödyntää 

tietokoneen laskentaan perustuvaa arkkitehti-

suunnittelua. Tietokoneen rooli suunnittelupro-

sessissa on muuttumassa ohjelmien kehittyessä 

sekä laskentatehon lisääntyessä jatkuvasti. 

Uudessa roolissa tietokonetta pyritään käyttä-

mään uuden sisällön tuottamiseen algoritmien, 

laskennan ja generatiivisten järjestelmien avulla. 

Laskentaan ja algoritmeihin perustuva suunnittelu 

ei ole ilmiönä uusi, mutta se on ottanut viime 

aikoina suuria harppauksia uusien ohjelmistojen 

syntymisen ja lisääntyneen käyttäjäystävällisyyden 

myötä. Ohjelmistot ja niiden käyttö lähestyvät sitä 

pistettä, jossa ne alkavat olla suunnittelijoille 

enemmän hyödyksi kuin haitaksi ja algoritmien 

ohjelmoinnista voi muodostua yksi suunnittelu-

tehtävistä muiden joukossa. 

Generatiivisella suunnittelulla tarkoitetaan 

prosessia, jossa kyseistä algoritmeihin perustuvaa 

järjestelmää generoidaan tähän tarkoitukseen 

tarkoitetulla ohjelmalla, eli generaattorilla. 

Generointi tuottaa tällöin algoritmin avulla suuren 

määrän suunnittelun vaihtoehtoja, joista käyttäjän 

määrittelemillä mittareilla voidaan löytää lasken-

nallisesti paras vaihtoehto. 

Aihealue ei ole rajautunut rakennussuunnitteluun, 

Puhuttaessa generatiivisesta suunnittelusta, 

parametreistä tai algoritmeista, yltää niiden historia 

kauas ennen tietokoneita tai digitalisaatiota. 

Tietokoneen rooli suunnittelussa  

Tietokoneet sekä tietokoneavusteinen suunnittelu 

muuttivat suuresti teknisten suunnittelijoiden 

tapaa työskennellä tietokoneiden yleistyttyä 

1980-luvulla. 

Siitä huolimatta, että ohjelmistojen kehittäjien 

ajatuksena oli suunnittelijan ja tietokoneen 

monitahoinen kanssakäyminen, olivat ensimmäi-

set laajasti käyttöönotetut ohjelmat lähinnä 

tietokoneelle käännettyjä piirustusohjelmia. 

Vaikka ne mahdollistivat suuren tehostamisen 

suunnittelijoiden työskentelyssä, ne eivät juuri-

kaan muuttaneet heidän työskentelyprosessiaan. 

Vasta viime vuosina on kehittynyt uudenlaisia, 

helposti lähestyttäviä laskentaan perustuvia 

ohjelmistoja, jotka saattavat perustavanlaatuisesti 

muuttaa sitä tapaa, jolla suunnittelijat käyttävät 

tietokonetta. 

Uudet ohjelmat, joiden toiminta perustuu graafi-

seen ohjelmointiin, mahdollistavat helpon 

lähestymistavan laskentaan ja algoritmeihin 

perustuvaan suunnitteluun, joka ei enää pelkäs-

tään määrittele lopullista geometristä ratkaisua, 

vaan koko järjestelmän, millä ratkaisu tuotetaan. 

Tällaisilla ohjelmilla suunnittelija voi järjestelmää 

Lopullinen, mallikerroksen luonnostelun algoritmi 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

OPINNÄYTETYÖT 2019. Janne Hänninen 



SIVU 4 

tutkimalla ja manipuloimalla löytää lukuisia 
suunnitteluratkaisuja 

Laskentaan ja algoritmeihin perustuva suunnittelu 
tulee todennäköisesti aiheuttamaan alalla suuren 
muutoksen sekä haasteen suunnittelijoille. 
Useimmiten haasteen ajatellaan olevan 
ainoastaan tekninen luonteeltaan, sillä toiminta 
usein vaatii kehittyneitä ohjelmointitaitoja, joita 
ei yleisesti opeteta osana alan pääasiallisia 
tutkintoja. Tästä huolimatta, saavuttaakseen 
täyden hyödyn laskennallisesta suunnittelusta, on 
aiheesta kiinnostuneen tutkijan perehdyttävä 
arkkitehtuurin lisäksi monitieteellisesti sekä 
matematiikkaan, tietotekniikkaan, systeemiteori-
aan että biologiaan. 

Algoritmin käyttö suunnittelutehtävässä 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 
aihealueen teoriaa ja käyttää sitä hyödyksi 
suunnittelutehtävässä, otsikkonsa mukaisesti 
työkaluna. Työkaluna algoritmia käsitellään 
tiettyyn, spesifiin käyttötarkoitukseen tarkoitet-
tuna työn apuvälineenä jonka valmistaminen on 
työlästä ja hidasta, mutta jonka on ajateltu lopulta 
nopeuttavan, helpottavan ja/tai tarkentavan 
olemassa olevaa suunnittelutehtävää. 

Suunnittelutehtävä tässä tapauksessa oli “malli-
kerroksen luonnostelu asuinkerrostalossa”. 
Tehtävä on arkkitehtisuunnittelun luonnosvai-
heessa hyvin tyypillinen ja pahimmillaan varsin 

paljon aikaa vievä, jolloin näin sen kääntämisessä 
algoritmiksi paljon potentiaalia. Mallikerroksella 
tarkoitetaan usein asuinkerrostalon suunnittelussa 
tiettyä, valittua kerrosta, joka suunnitellaan muita 
kerroksia aiemmin määrittelemään koko raken-
nusta koskevia suunnittelun periaatteita. 

Suunnittelutehtävää varten kehitetty algoritmi 
valmistui alkuvuodesta 2019. Algoritmi perustuu 
suunnittelijayhteisö EvolveLabin levittämään, 
avoimen lähdekoodin pakkausalgoritmiin, mutta 
voimakkaasti tähän projektiin muokattuna. 
Algoritmia ohjelmoitiin Autodeskin Dynamo-
ohjelmalla, joka toimii graafisena ohjelmointiym-
päristönä. Ohjelmassa solmut (nodes) on 
yhdistetty toisiinsa ’lankojen’ avulla ja algoritmin 
suoritus kulkee ikään kuin lankoja pitkin, 
karkeasti vasemmalta oikealle. 

Lopulliseen algoritmiin syötetään tietoja (para-
metrejä) mallikerroksesta ja siihen sijoittumaan 
tulevista tiloista. Algoritmi yrittää sitten pakata 
tilat kerrokseen tehokkaasti ja jatkokehityksen 
kannalta järkevästi. Valmista algoritmia generoi-
daan, eli suoritetaan useita kertoja erillisellä Refi-
nery-ohjelmalla. Ohjelma matkii luonnon omaa 
karsimisprosessia, evoluutiota nostamalla jokai-
sesta sukupolvesta parhaiten suoriutuneen yksilön 
ja kehittämällä sitä eteenpäin seuraavaan sukupol-
veen. Lopputuloksena syntyi mallikerroksen 
luonnos, jota lähdin jatkokehittämään tavanomai-
silla suunnittelun keinoilla. 

Kaavio luonnoksen syntymisen prosessista (5 sukupolvea) 
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ELINA HUHTAMÄKI 

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUU-
TOS  RAKENNUSPERINNÖN   
SÄILYMISEN  MAHDOLLISTAJANA  

Tutkimuskohteena suojeltu rakennus   

Tutkin opinnäytetyössäni, mitä suojellun raken-
nuksen säilyminen edellyttää ja millaisia keinoja 
rakennussuunnittelijalla on tukea rakennusperin-
nön säilymistä. Tutkimuskohteena toimi vuonna 
1907 valmistunut Laihian Osuusmeijeri. Raken-
nus on jäänyt vähäiselle käytölle ja on tällä het-
kellä myynnissä. Kohde on suojeltu asemakaa-
valla. Asemakaavamerkinnän mukaan rakennusta 
ei saa purkaa ja siinä saa suorittaa vain sellaisia 
korjaus- ja muutostöitä, jotka edistävät sen raken-
nustaiteellisen arvon säilymistä ja palauttamista. 
Mikäli rakennukselle ei löydy tarkoituksenmu-
kaista käyttöä, on vaarana, että rakennus rapistuu 
suojellusti. 

Rakennuksen säilymisen edellytykset  

Kirjallisuuskatsauksen ja tehdyn tutkimuksen 
pohjalta voidaan todeta, että rakennuksen säily-
miseeen vaikuttaa erityisesti kolme tekijää: käyt-
töarvo, taloudellinen arvo ja suojeluarvot. Ra-
kennuksen säilymisen pääsääntöinen edellytys 
on toimiva käyttötarkoitus (Passoja, 2003). Suo-
jelumerkintä ei aseta rakennusta käyttöarvon 

suhteen erityisasemaan, vaan myös suojellun ra-
kennuksen paras turva on rakennuksen säilymi-
nen käytössä. 

Lisäksi rakennuksen ylläpito ja korjaustoimenpi-
teisiin ryhtyminen tulee olla omistajan näkökul-
masta taloudellisesti kannattavaa (Erwe, 2011). 
Ideaalitilanteessa arkkitehtisuunnittelulla luodaan 
kohteelle lisäarvoa, joka tekee kohteesta taloudel-
lisesti kannattavan investoinnin ilman, että raken-
nushistoriallisia arvoja menetetään. 

Rakennuksen suojeluarvot antavat rakennussuo-
jelulle merkityksen (Vuojala, 2014). Taloudel-
lista arvoa ja käyttöarvoa ei siten ole toivottavaa 
luoda rakennushistoriallisten arvojen kustannuk-
sella. Käyttötarkoituksen muutossuunnittelussa 
tasapainoilu rakennushistoriallisten, käyttöarvon 
ja taloudellisen arvon ristiaallokossa korostuu. 
Kuvassa 1 on kuvattu rakennusten säilymisen 
edellytykset. Arkkitehtisuunnittelussa on pyrit-
tävä löytämään sellainen suunnitteluratkaisu, 
jonka toteutuessa arvovaa’assa vallitsee kohtee-
seen sopiva tasapaino. 

Miksi suojella rakennusperintöä?  

Rakennukset ovat enemmän kuin materiaaliensa 
ja rakenteidensa summa. Tämä voidaan todeta 
esimerkiksi Helsingin uusimman arkkitehtuuri-
kohteen, keskustakirjasto Oodin (Arkkitehtitoi-
misto ALA, 2018) kävijämäärissä. Oodi ei ole 

 

Kuva 1. Suojellun rakennuksen säilymisen 
edellytykset: käyttöarvo on säilymi-
sen edellytysten perusta. Säilyttämi-
sen tulee olla myös taloudellisesti 
kannattavaa. Arvot antavat suoje-
lulle merkityksen. 
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saavuttanut suosiotaan siksi, että siellä olisi erityi-
nen kirjakokoelma, jollaista muualla ei ole tar-
jolla. Se ei ole myöskään saavuttanut suosiotaan 
siksi, että kirjojen lainaamisesta olisi tehty siellä 
erityisen toimivaa. Oodissa halutaan vierailla, 
koska kirjasto tilana tekee vaikutuksen. Arkkiteh-
tuuri resonoi myös heissä, joille arkkitehtuuri 
alana on täysin tuntematon. Rakennukset vaikut-
tavat esteettisyytensä kautta ihmisten tunteisiin. 

Kuten Oodin yhteydessä voidaan todeta, uudisra-
kennussuunnittelulla on mahdollista synnyttää 
arkkitehtuuria, joka koetaan merkitykselliseksi, 
esteettisesti miellyttäväksi ja joka täyttää myös 
toiminnalliset vaatimukset. Mitä erityistä vanha 
rakennuskanta voi tarjota suhteessa uudisraken-
nuksiin? 

Arkkitehtuuri on aina sidoksissa aikaansa ja paik-
kaansa. Vanhassa rakennuskannassa on siten si-
toutuneena jotain ainutlaatuista, ajalleen omi-
naista ajattelua ja toteutustapaa. Mikäli vanhaa ra-
kennuskantaa hävitetään, ei hävitetä vain tiiltä ja 
laastia. Samalla hävitetään se viesti, jota rakennus 
ajastaan kertoo. Rakennuksista on toki mahdol-
lista tehdä rekonstruktioita, mutta tällöin kyseessä 
ei ole aito ja autenttinen rakennus. Mennyttä his-
toriaa ei ole mahdollista luoda uudelleen. 

Arkkitehtisuunnittelun aikaansaamien esteettisten 
kokemusten lisäksi vanha rakennuskanta antaa 
mahdollisuuden kokea konkreettisesti yhteyttä 

menneeseen. Rakennuksissa historiaa on mahdol-
lista katsoa ja koskea, tuntea. Ajan saatossa tehdyt 
muutos- ja korjaustyöt sekä materiaaleissa näkyvä 
patina kertovat osaltaan rakennuksen vaiheista ja 
eletystä elämästä. Vanhat rakennukset auttavat 
ymmärtämään, millaista elämä on ennen ollut. 
Arkkitehtuuri heijastaa ympäröivää kulttuuria ja 
vanhan rakennuskanta on yksi väline luoda yh-
teyksiä juurimme: missä olemme ja mistä tu-
lemme. Halu ymmärtää itseään ja menneisyyttään 
on universaalia. Rakennusperintö on yksi avain 
tuon monimutkaisen lukon avaamiseen. 

Miten  rakennussuunnittelija voi  tukea raken-
nusperinnön säilymistä?  

Rakennusperinnön suojelu ei ole vain olemassa 
olevasta huolehtimista, vaan korjaus- ja muutos-
työt ovat luonnollinen osa rakennuksen elämää. 
Jotta korjaus- ja muutostyöt voitaisiin tehdä il-
man, että rakennushistoriallisia arvoja menete-
tään, tulee suunnittelijan olla tietoinen rakennuk-
sen historiasta. Nykytilan lisäksi suunnittelijan tu-
lee kartoittaa rakennuksessa tehdyt muutokset ja 
niiden syyt. Tehdyn selviystyön pohjalta suunnit-
telija määrittää rakennuksen arvot, jotka vaikutta-
vat suunnitteluratkaisujen taustalla. Arvojen tie-
toinen pohdinta, arvofilosofinen ajattelu, on olen-
nainen osa asiantuntevaa suunnittelutyötä. 
(Schulman 2011, Vuojala 2014.) 

Kuva 2. Laihian Osuusmeijeri kuvattuna 1900-
luvulla (1)

Kuva 3. Laihian Osuusmeijeri kuvatuna 1900-
luvulla (1)
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Kohteesta mahdollisesti tehty rakennushistoria-
selvitys voi antaa eväitä siihen, mitä kohteessa tu-
lisi säilyttää ja mitä mahdollisesti palauttaa. Haas-
tavinta on suunnitella, miten rakennukseen mah-
dollisesti liitettävä uusi ja vanha osa suhtautuvat 
toisiinsa. Rakennussuunnittelijan tulee olla tietoi-
nen paitsi suunnitteluratkaisujensa arkkitehtoni-
sista vaikutuksista, myös siitä, miten suunnittelu-
ratkaisut vaikuttavat kohteen suojeluarvoihin. 
Koska toimiva käyttötarkoitus on rakennuksen 
elinehto, tulee joskus suunnitteluratkaisuissa 
tehdä kompromisseja. Tärkeintä on, että tehdyt 
ratkaisut ovat tietoisia ja perusteltavissa. 

Suojeltuun rakennukseen sitoutu-
neet arvot eivät säily korjaus- ja 
muutostöissä itsestään 

Rakennussuojelu on pitkälti neuvottelua. Tilaajan 
kanssa neuvotellaan siitä, mitä vastinetta hän ra-
kennushistoriaa kunnioittavalla arkkitehtisuunnit-
telulla rahoilleen saa. Rahassa mitattavien intres-
sien lisäksi tilaaja voi olla valmis maksamaan 
myös rakennustaiteellisten ja kulttuurihistoriallis-
ten arvojen vaalimisesta. Rakennuksen kanssa 
”neuvotellaan” siitä, millaiset suunnitteluratkai-
sut tukevat rakennuksen ominaisluonteen säily-
mistä. Tarvittaessa neuvottelua käydään myös vi-
ranomaisten kanssa. 

Korjaus- ja muutossuunnittelussa rakennussuun-
nittelijan tehtävänä on valjastaa rakennuksen ark-
kitehtoninen potentiaali. Se edellyttää lähtötilan-
teen analyysia ja kykyä huomata rakennuksen 
sillä hetkellä hyödyntämätön potentiaali. Lisäksi 
se edellyttää rohkeutta ja visiota ajatella kokonai-
suutta uudella tavalla. Arkkitehtisuunnittelulla on 
mahdollista luoda lisäarvoa, joka mahdollistaa 
olemassa olevan rakennuksen säilymisen. Raken-
nussuojelu toteutuu, kun omistajilla on motiivi ra-
kennuksen kestävään ylläpitoon ja korjaamiseen. 

Meijerin  Markki: Vanhaa kunnioittaen, uutta 
luoden  

Opinnäytetyön pohjalta tehdyn suunnittelutyön 
tavoitteena oli edistää Laihian Osuusmeijerin säi-
lymistä. Kohteesta laadittiin vaihtoehtosuunnitel-
mat, joissa kiinnitettiin huomiota kohteen raken-
nushistoriallisiin arvoihin, käyttöarvoon ja talou-
delliseen arvoon. Vaihtoehtosuunnitelmien poh-
jalta laadittiin luonnostasoinen Laihian Osuus-
meijerin muutossuunnitelma, Meijerin Markki. 
Meijerin Markissa Laihian Osuusmeijerin tonttia 
lähestyttiin kokonaisvaltaisella suunnitteluot-
teella. Tontti jäsenneltiin siten, että uudet asuin-
kerrostalomassat tukevat myös Laihian Osuus-
meijerin toimintaa. Laihian Osuusmeijeri osoitet-
tiin kulttuuri- ja tapahtumatoimintaan sekä asuin-
käyttöön. Tavoitteena oli suunnitella koko-
naisuus, joka kunnioittaa rakennuksen alkupe-
räistä luonnetta. Lisäksi tavoitteena oli vaalia te-
ollisen arvorakennuksen henkeä. 

Kuva 4. Meijerin Markki: näkymä etelään avau-
tuvalle tapahtumapihalle 

Kuva 5. Meijerin Markki: Meijerisali on muu-
tettu kulttuuri- ja tapahtumatilaksi 
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Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin 
Theseus-tietokannan kautta. Opinnäytetyö löytyy 
nimellä Laihian Osuusmeijeri (1907 - ____). Tut-
kielma käyttötarkoituksen muutoksesta rakennus-
perinnön säilyttämiseksi. 
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Muut kuvat: Elina Huhtamäki 
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KIA TENGSTRÖM 

LISÄARVOA TYHJILLÄÄN OLE-
VILLE KIINTEISTÖILLE LISÄRA-
KENTAMALLA JA KÄYTTÖTAR-
KOITUKSEN MUUTOKSELLA. 

Vanhat tyhjillään olevat raken-
nukset kaipaavat pikaisesti elvy-
tystä ennen kuin ne rapistuvat 
käyttökelvottomiksi. Lisärakenta-
minen ja käyttötarkoituksen muu-
tos antaa rakennukselle uuden elä-
män ja mahdollistaa elinkaaren pi-
tenemisen. 

Tyhjillään olevasta Kruununmakasiinista luo-
vuuden keskukseksi 
Opinnäytetyössä, Sörnäisten Kruununmakasiinin 
korjaussuunnitelma, laajennus ja käyttötarkoituk-
sen muutos, käsitellään vuonna 1892 rakennetun 
valtion viljamakasiinin mahdollisuuksia tulevai-
suudessa. Makasiini on ollut vailla käyttötarkoi-
tusta jo vuodesta 2006 lähtien ja se on alueensa 
vanhin rakennus. Kuitenkaan Sörnäisten Kruu-
nunmakasiinia ei ole vielä suojeltu, vaikka siitä on 
jo Helsingin kaupungin kaupunginmuseon an-
tama suojelulausunto vuodelta 2006. Kruununma-

kasiini on tärkeä osa kulttuuriympäristöä ja se tul-
laan toivon mukaan suojelemaan tulevaisuudessa. 
Se sijaitsee Hämeentien sillan, Lautatarhankadun 
ja Junatien välissä puristuksissa. Alun perin vilja-
makasiini oli itsenäisesti seisova rakennus, mutta 
on aikojen saatossa hautautunut teiden leventy-
essä lähes huomaamattomaksi. 

Suomen rakennuskanta on valtaosin rakentunut 
viimeisen 60 vuoden aikana, joten pää fokuk-
semme on ollut uudistuotannossa. Vanhojen ra-
kennusten arvostus ja niihin keskittyminen jäi 
taka-alalle uudisrakentamisen kiihtyessä 50-lu-
vulta lähtien. Nykypäivänä korjausrakentaminen 
ja vanhan arvostus ovat kuitenkin onneksemme 
nostaneet päätään ja jo puolet rakentamisesta kes-
kittyy korjausrakentamiseen. Korjausrakentami-
nen ja -suunnittelu vaatii kuitenkin enemmän tie-
totaitoa, kuin uudisrakentaminen, sillä vanhojen 
rakennusten arvotekijät ovat tärkeää tunnistaa ja 
huomioida suunnitteluprosessissa. Monesti van-
hat rakennuksen ennemmin puretaan ja rakenne-
taan tilalle nykytekniikan mukaisia uusia raken-
nuksia. 

 Suomen rakennuskanta valmistumisvuoden mukaan [Hernberg, 2014]. 

Sörnäisten Kruununmakasiinin etelä julkisivu kuvattuna 10.3.2019. 

Mitä tehdä tyhjillään oleville rakennuksille? 
Sörnäisten Kruununmakasiini on esimerkki van-
hojen rakennusten hankaluudesta, sillä korjausra-
kentaminen koetaan aikaa vievänä ja kalliina pro-
jektina. Korjausrakentamisen ”hankaluudesta” 
johtuen Sörnäisten Kruununmakasiini on ollut 
tyhjillään jo 13 vuotta, sillä sille ei ole saatu kehi-
tettyä toimivaa uutta ratkaisua. Mietittäessä isoa Sörnäisten Kruununmakasiinin itä- ja pohjoisjulkisivu kuvattuna

10.3.2019. 
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kuvaa Helsingin kaupungin silmin, on Sörnäisten 
Kruununmakasiini todella pieni ja mitätön osa 
systeemiä. Makasiini on ollut pystyssä jo yli sata 
vuotta, joten se ei ole päässyt kiireellisyyslistan 
kärkeen. Tällainen viivyttely kuitenkin koituu 
monesti vanhojen rakennusten surmaksi, sillä vä-
hitellen ne rapistuvat ja menevät käyttökelvotto-
maan kuntoon. Tyhjillään olevat rakennukset 
myös houkuttelevat vandalismia ja tätä kautta voi-
vat myös vähitellen vaikuttaa alueen maineeseen. 

Usein rakennuksen tyhjilleen jäämisen syinä ovat 
yhteiskunnalliset ja rakennuksen ympäröivän alu-
een muutokset. Muutokset voivat aiheuttaa raken-
nuksen alkuperäisen käyttötarkoituksen loppumi-
sen, jolloin kysyntä ja tarjonta eivät enää vastaa 
toisiaan. Käyttötarkoituksen muutos vaatii 
yleensä myös kaavamuutoksen, jollei muutostar-
peita ole jo alun perin huomioitu kaavoituksessa. 
Tilapäiskäyttö on yksi maailmalla hyväksi ha-
vaittu ratkaisu odotellessa kaavamuutos päätöstä. 
Myös meillä Suomessa tilapäiskäytöstä on jo po-
sitiivisia tuloksia, mutta se ei edelleenkään ole 
saanut kunnollista jalansijaa maassamme. Jotta ti-
lapäiskäyttö olisi kaikille osapuolille mahdolli-
simman vaivatonta, tulisi ensiksi luoda toimiva 
alusta ja organisaatio taustalle. Tyhjillään olevista 
tiloista ei ole olemassa koottua tietokantaa, joka 
luo luonnollisesti haasteen tilapäiskäytön toimi-
vuudelle. Helsingissä hyvä esimerkki tilapäiskäy-
töstä on Jätkäsaaren L3-makasiinin tilapäisvuok-
raaminen taiteilijoille ja esimerkiksi Jyväskylässä
toimii Äkkigalleria niminen pop-up taidegalleria, 

joka muuttaa jatkuvasti sijaintiaan tyhjästä liiketi-
lasta toiseen. 

Havainnekuva Sörnäisten Kruununmakasiinin uudesta suunnitel-
masta Pääskylänrinteeltä päin. 

Täydennys- ja lisärakentamisella lisäarvoa 
vanhalle 
Täydentäminen tarkoittaa tyhjän tilan täyttämistä 
lisäämällä tyhjään kohtaan jokin elementti. Täy-
dennysrakentamisessa täytetään tyhjiä tiloja uu-
della rakennuksella. Täydennysrakentaminen ei 
yleensä vaadi ympäröivien palvelujen lisäämistä, 
sillä tarvittavat palvelut löytyvät jo lähistöltä. 
Tämä erottaa täydennysrakentamisen uudisraken-
tamisesta, jossa ympäröiviä palveluja ei välttä-
mättä ole vaan ne tulee toteuttaa uudisrakentami-
sen yhteydessä. 

Täydennysrakentamis-termiä käytetään yleensä 
alueellisesta rakentamisesta kehittäen suurempia 
kokonaisuuksia. Lisärakentamisella taas tarkoite-
taan olemassa olevan rakennuksen välittömään 
yhteyteen rakentamista, ja se lisää rakennuksen 
kerrosalaa, joko sen sisällä tai ulkopuolella. Täy-
dennysrakentamisessa tyhjä tontin osa yleensä 
siis lohkotaan omaksi kokonaisuudekseen, jol-
loin se ei ole enää osa alkuperäistä tonttia ja ra-
kennusta. Täydennys- ja lisärakentaminen voi-
daan toteuttaa monella eri tavalla. Jos tontilla on 
tilaa, voidaan rakentaa kokonaan uusi rakennus 
täyttämään tyhjä tila. Lisärakentamista voidaan 
tehdä myös laajennuksin, joko pysty- tai vaaka-
suuntaisena (lisäkerrokset, laajennukset). Myös 
käyttötarkoituksen muutos voi olla lisärakenta-
mista, jos esimerkiksi asuinkerrostalossa kellari-

Sörnäisten Kruununmakasiini kuvattuna 10.3.2019 Pääskylänrin-
teeltä. 
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tai ullakkotilat muutetaan asuinkäyttöön. Lisära-
kentamista voidaan käyttää hyväksi muun mu-
assa rakennuksen peruskorjaukseen menevien 
kulujen kattamiseen. Usein uudet tilat nostavat 
vanhan rakennuksen arvoa ja lisäävät sen kiin-
nostavuutta. Lisärakentaminen voi myös vaikut-
taa positiivisesti kaupunkikuvaan ja alueen iden-
titeettiin lisäämällä ihmisvirtoja. Opinnäytetyös-
säni suunniteltu Sörnäisten Kruununmakasiinin 
käyttötarkoituksen muutos sekä laajennus nostat-
taa rakennuksen arvoa tehden siitä kiinnostavan 
paikan kaupunkilaisille ja turisteille. 

Käyttötarkoituksen muutos antaa rakennuk-
selle uuden elämän 
Käyttötarkoituksen muutoksella voidaan piden-
tää rakennuksen elinkaarta sekä luoda alusta uu-
denlaiselle lähestymistavalle. Käyttötarkoituksen 
muutoksella voidaan myös korvata uudisrakenta-
mista käyttäen hyväksi jo olemassa olevaa raken-
nettua ympäristöä. Tällöin jo kertaalleen käyt-
töön otetut materiaalit saavat myös pidemmän 
elinkaaren, joka on osa ympäristöystävällistä ra-
kennustapaa. Käyttötarkoituksen muutos vaatii 
kuitenkin erityisosaamista, sillä siihen ei välttä-
mättä voida suoraan noudattaa annettuja rakenta-
misen normeja ja säädöksiä. Esimerkiksi tyhjil-
leen jääneiden toimistotilojen argumentoidaan 
olevan runkosyvyydeltään liian syviä asumisen 
tarpeisiin. Tällöin tulisikin miettiä uudenlaisia 
ratkaisuja toteuttamalla rakennuksen keskelle 
esimerkiksi yhteisöllisiä tiloja, jotka eivät välttä-
mättä vaadi ikkunapinta-alaa. 

Käyttötarkoituksen muutoksen taloudellista 
puolta on myös käsiteltävä erilaisella lähestymis-
tavalla kuin uudisrakennusprojektia. Vanhan ra-
kennuksen arvotekijät poikkeavat suuresti uuden 
rakennuksen arvotekijöistä. Usein nämä arvote-
kijät ovat ei-mitattavia arvoja, jolloin ne perustu-
vat tunneperäisiin ja henkilökohtaisiin arvoihin. 
Toiset arvostavat viimeisenpäälle nykytekniikan 
mukaisia rakennuksia, kun taas toisille vanhan 
rakennuksen materiaalien rosoisuus ja uniikki es-
teettisyys on korkeamassa arvossa. 

Tärkeää käyttötarkoituksen muutoksen toteutta-
misessa on pyrkiä luomaan raamit myös tulevai-
suuden tarpeisiin. Parhaiten säilyvät ne raken-
nukset, jotka ovat helposti muunneltavia erilai-
siin käyttötarpeisiin. Sörnäisten Kruununmaka-
siinin opinnäytetyössäni suunnittelema käyttötar-
koituksen muutos valjastaa vanhan makasiinin 
jälleen käyttöön. 

Sörnäisten Kruununmakasiinin kolmas kerros, itäiset ikkunat, 
kuvattu 24.9.2018. 

Havainnekuva Sörnäisten Kruununmakasiinin uudesta käyttötar-
koituksesta luovuuden keskuksena, kolmas kerros. 

Lopuksi 
Tyhjien kiinteistöjen suurimpana ongelmana on 
niiden näkymättömyys. Tähän ongelmaan tulisi 
löytää ratkaisuja esimerkiksi kuntien avustuk-
sella, luoden julkisen tietokannan tyhjillään ole-
vista kiinteistöistä ja tiloista. Näin voitaisiin 
edesauttaa ja maksimoida tyhjien tilojen käyttöä 
toimivalla tilapäiskäytöllä. Tilapäiskäytöllä voi-
daan myös löytää rakennuksen uusi käyttö, joka 
voidaan myöhemmin virallistaa kaavamuutok-
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sella. Kaavoitusta tulisi myös kehittää muuntau-
tuvammaksi esimerkiksi ”kevytkaavan” käyttöön 
oton avulla. Hella Hernberg esitteli kevytkaavan 
julkaisussaan ”Tyhjät tilat”, jonka ideana olisi 
toimia nykyisen poikkeusmenettelyn tavoin. Ke-
vytkaava toimisi yleisen alueellisen periaatetason 
tavoitekaavan alaisen, edistäen kaupunkiraken-
teen tiivistymistä. Paras keino rakennuksen säily-
miselle on sen käyttö. 

Lähteet: 
Tengström K. 2019. Sörnäisten Kruununmakasii-
nin korjaussuunnitelma, laajennus ja käyttötar-
koituksen muutos. Metropolia ammattikorkea-
koulu. Rakennusarkkitehtuuri. Opinnäytetyö 

Hernberg H. 2014. Tyhjät tilat, näkökulmia ja 
keinoja olemassa olevan rakennuskannan uu-
siokäyttöön. Ympäristöministeriö. 

Lukkarinen S. & Kärki A. & Saari A. & Junno-
nen J. 2011. Lisärakentaminen osana korjausra-
kennushanketta. Ympäristöministeriön raportteja 
27/2011. Ympäristöministeriö. 

Havainnekuva Sörnäisten Kruununmakasiinin uudesta orangeria 
laajennusosasta. 

Havainnekuva uuden suunnitelman puutarha-alueesta. 
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KRISTINA LITJA 

KÄYTTÖÄ TYHJILLE TILOILLE  

Tyhjilleen jäänyt rakennus 

Aivan Helsingin keskustan läheisyydessä, Kam-

pin kaupunginosassa, sijaitsee Kaartin lasaretin 

kortteli, joka nykyisin on lähes täysin autio. Osa 

korttelin kuudesta rakennuksesta on ollut tyhjil-

lään jopa vuosikymmeniä. Tyhjillään olleet ra-

kennukset ovat olleet omistajalleen, eli valtiolle, 

ongelma siis jo pidemmän aikaa. Rakennukset 

ovat ajan saatossa lisäksi rappeutuneet: ikkunat ja 

ovet ovat rikkoutuneet ja maali rakennusten pin-

noilla lohkeilee. 

Kaartin lasaretin kortteli ei ole ainoa tyhjillään 

oleva ongelmatapaus Helsingissä, eikä edes 

Kampissa, sillä Kaartin lasaretin korttelin lähialu-

eelta löytyy kaksi muutakin tyhjää rakennuskoko-

naisuutta. Hietalahden torin sivulla ja Eerikinka-

dulla sijaitsevat Metropolia ammattikorkeakoulun 

entiset rakennukset ovat tällä hetkellä tyhjillään ja 

etsivät uutta käyttötarkoitusta. 

Tyhjilleen jääneet kiinteistöt ovat kiinteistöalalla 

paikoin jopa iso ongelma. Rakennuksiin on kui-

tenkin sidottu paljon rahaa, joten olisi mielekästä, 

jos ne pysyisivät käytössä. Ympäristöministeriön 

vuonna 2014 tehdyn Tyhjät tilat hankkeen mu-

kaan pelkästään pääkaupunkiseudulla on yli mil-

joona kerrosneliömetriä käyttämätöntä toimistoti-

laa. Tämän lisäksi myös paljon muita erilaisia ti-

loja jää tyhjilleen. 

Milloin rakennus jää tyhjilleen  

Karkeasti voi sanoa, että rakennus jää tyhjilleen 

silloin, kun rakennus ja sen tilat eivät vastaa omis-

tajan, kaavoituksen tai ympäristön tarpeisiin. 

Usein esimerkiksi erilaisten organisaatioiden ra-

kennemuutokset aiheuttavat myös tilojen tarpeen 

muuttumisen. Koulujen, terveyspalveluiden tai 

muiden palveluiden keskittyminen usein aiheut-

taa entisten tilojen tyhjenemisen. 

Rakennuksen jäädessä tyhjilleen, tulisi se saada 

mahdollisimman nopeasti käyttöön. Uuden käyt-

tötarkoituksen valitsemiseen voivat vaikuttaa use-

ammat seikat: Sijainti, rakennuksen koko, kunto, 

rakenteet ja rakennuksen suojelutilanne ja suoje-

lutavoitteet. Uutta käyttötarkoitusta voi olla vai-

kea löytää, jos joku rakennukseen liittyvä seikka 

ei olekaan kunnossa. Jos esimerkiksi rakennus si-

jaitsee kaupungin keskustassa, voi uuden käyttö-

tarkoituksen keksiminen silti olla haastavaa, jos 

rakennus onkin kovin pieni.  

Rakennusten tyhjillään olo on omistajalle usein 

kallista. Rakennuksen kunnossapidosta ja mah-

dollisesta vartioinnista aiheutuu kustannuksia, 

eikä rakennuksella enää olekaan tuotto- tai käyt-

töarvoa. Omistajalle saattaa olla ainakin hetkelli-

Kaartin lasaretin kortteli. Kuudesta rakennuksesta vain 

yksi (kuvassa vasemmalla alhaalla) on käytössä. 

Korttelin puutalot. Opinnäytetyössä Kaartin lasaretin 

puutalojen säilyttäminen muutossuunnitelmien avulla 

niille etsitään uusi käyttötarkoitus. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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sesti taloudellisempaa jättää rakennus lämmittä-

mättä, kunnostamatta ja vartioimatta. Tällöin ra-

kennuksen kunto usein heikkenee ja tyhjillään 

oleva rakennus saattaa kohdata ilkivaltaa tai ta-

lonvaltaajat saattavat ottaa rakennuksen hal-

tuunsa. Tästä puolestaan voi aiheutua lisävauri-

oita, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, kun ra-

kennusta joskus korjataan. 

Tyhjilleen jääneen rakennuksen vaihtoehdoiksi 

usein jää joko käyttötarkoituksen muutos tai 

purku. Purku kuitenkin usein, varsinkin hyväkun-

toisissa kohteissa, on suoranaista rahan tuhlaa-

mista, jolloin käyttötarkoituksen muuttaminen 

olisi järkevin vaihtoehto. 

tärkeintä olisi saada rakennuksen mahdollisim-

man nopeasti käyttöön. Rakennukset eivät saisi 

jäädä välitilaan, jossa niiden lämmittäminen ja 

kunnossapito lakkautetaan ja rakennus jää vain 

paikoilleen rapistumaan. 

Säilyykö suojeltu rakennus?  

Rakennussuojelun tavoitteena on säilyttää ole-

massa olevaa rakennusperintöä tuleville sukupol-

ville. Tietylle alueelle, rakennukselle tai raken-

nuksen osalle voidaan antaa eriasteisia suojelusta-

tuksia tai -määräyksiä. Suojelumääräyksen avulla 

kerrotaan, mitä suojellaan ja millä asteella. Ra-

kennus voidaan suojella joko kaavassa tai erilais-

ten lakien nojalla. 

Rakennussuojelu saatetaan helposti mieltää ra-

kennuksen museoimiseksi, jolloin rakennuksen 

aika niin sanotusti pysäytettäisiin. Se ei kuiten-

kaan ole järkevää, eikä se olekaan rakennussuoje-

lun tavoite. Myös rakennussuojelun kannalta ra-

kennuksella on järkevää olla mielekästä käyttöä, 

sillä käytössä olevaa rakennusta todennäköisem-

min korjataan ja kunnostetaan. Myös suojellut ra-

kennukset voivat kuitenkin jäädä ilman käyttöä 

rapistumaan, vaikka ne periaatteessa olisikin suo-

jeltu. 

Käytössä oleva rakennus on kuitenkin parhaiten 

suojeltu juuri silloin, kun sitä hoidetaan. 

Uuden käyttötarkoituksen suunnittelu  

Uutta käyttötarkoitusta suunniteltaessa tulee ottaa 

huomioon muutamia seikkoja. Ensin tulee var-

mistaa, onko rakennus tosiaan kunnostettavissa 

vai onko purku taloudellisesti ja rakennuksen 

käyttöturvallisuuden kannalta järkevämpi vaihto-

ehto. Kun on todettu, että rakennus tosiaan on 

kunnostettavissa, tulee ennen muutostöitä tutus-

tua rakennuksen historiaan ja nykytilaan perus-

teellisesti. Rakennuksen suojelutilanne ja kaikki 

rakennuksessa aikaisemmin tehdyt muutokset tu-

lee olla suunnittelijan ja muiden osallisten tie-

dossa. 

Käyttötarkoitusta suunniteltaessa tulisi usein tut-

kia kaikki mahdolliset käyttötarkoitusvaihtoeh-

dot. Usein ensimmäinen ja niin sanotusti helpoin 

Havainnekuva kortteliin suunnitelluista muutoksista 

Näkymä kadulta, suunnitelman havainnekuva 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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vaihtoehto ei välttämättä olekaan kaikista paras 

vaihtoehto. 

Käyttötarkoitusta suunniteltaessa on myös jär-

kevä pitää mahdolliset muutokset vähäisinä. Näin 

rakennuksen olemassa olevia arvoja voidaan säi-

lyttää tulevaisuuteen ja rakennuksen mahdolliset 

tulevan käyttötarkoituksen muutokset on hel-

pompi toteuttaa. 

Rakennukset nopeasti käyttöön  

Tyhjilleen jääneen rakennuksen kannalta uuden 

käyttötarkoituksen keksiminen nopeasti olisi siis 

tärkeää. Usein käyttötarkoituksen muuttaminen 

on kuitenkin varsin hidas ja pitkä prosessi. Jos 

uusi käyttötarkoitus poikkeaa edellisestä paljon, 

tulee olemassa olevaan kaavaan hakea muutosta, 

joka toisinaan voi olla hidaskin prosessi. 

Miten rakennukset sitten saataisiin nopeasti käyt-

töön? Ratkaisuja voi olla useampia. Väliaikainen 

toiminta voisi olla varsin luonteva ratkaisu raken-

nusten käytön jatkamiseksi. Tällöin rakennuksen 

omistaja voisi vuokrata tiloja eteenpäin, jonka ai-

kana omistaja pystyisi rauhassa suunnitella uutta 

varsinaista käyttötarkoitusta. 

Yksi ratkaisuehdotus voisi olla kaavaprosessin 

nopeuttaminen, tai muilla tavoin helpottaminen 

käyttötarkoituksen muutoksiin liittyen. Toinen 

kaavoihin liittyvä ratkaisuehdotus voisi olla val-

miiksi joustavat kaavat, joissa kaavamerkintä sal-

lisi monenlaisen toiminnan. Tällöin käyttötarkoi-

tus olisi mahdollista muuttaa ilman kaavamuu-

tosta. Tällöin myös rakennusten hybridikäyttö 

voisi olla mahdollista ja edistää rakennuksen 

käyttöä. 

Käyttötarkoituksen muutoksia voisi ehkä kuiten-

kin tutkia enemmän ja antaa myös viranomaisten 

suunnalta joitakin suuntaviivoja, joiden pohjalta 

tulevia hankkeita olisi helpompi suunnitella ja 

saada eteenpäin. 

 

Kaartin lasaretin puutalot   

Opinnäytetyössä Kaartin lasaretin puutalojen 

säilyttäminen muutossuunnitelmien avulla käsi-

tellään lasaretin tilannetta ja sen tyhjillään olevien 

puutalojen käyttötarkoituksen muutosta. Opin-

näytetyössä käsitellään myös korttelin koko tilan-

netta ja minkälaisilla toimenpiteillä tyhjillään ole-

ville puutaloille keksittäisiin uusi käyttötarkoitus, 

jonka avulla rakennukset voitaisiin säästää kortte-

lissa. Korttelin kuudesta rakennuksesta kolme on 

suojeltu ja yksi aiotaan suojella. Korttelin puuta-

loja ei kuitenkaan olla suojelemassa ja nykyinen 

kaava mahdollistaa niiden purkamisen. 

Työssä tutkitaan vaihtoehtoa, jossa korttelin kul-

massa sijaitseva vajarakennus siirrettäisiin kortte-

lin keskelle, jolloin sen vanhalle paikalle voitai-

siin rakentaa uudisrakennus. Uudisrakennuksen 

Nykyinen tilanne 

Kaavan mahdollistama tilanne 

Ehdotus kaavan muuttamiseksi 
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avulla olisi mahdollista kattaa puurakennusten 

kunnossapitokustannuksia, mutta myös tuoda 

uusi kerro korttelin jo valmiiksi historialliseen 

kerroksellisuuteen. 

Kaartin lasaretin puutalojenkin kohdalla säilymi-

sen tärkein tae olisi luonteva, korttelin ja ympäris-

tön tarpeisiin vastaava käyttö. Nykyisin kortteli 

on siis pääosin tyhjillään. Vain korttelin eteläi-

sessä kulmassa oleva rakennus on enää käytössä. 

Entisessä leivintuvassa toimii nykyään Helsingin 

kaupungin päiväkoti Pakari. Työssä tehtyjen läh-

tötietojen tutkimusten ja alueanalyysin perus-

teella toisen puutalon, eristysrakennuksen, uu-

deksi käyttötarkoitukseksi valikoitui päiväkodin 

toiminnallinen laajennus tontilla olevan päiväko-

titoiminnan jatkeeksi. Pihan keskelle siirrettävään 

vajaan sijoitetaan monitoimisali, joka voi toimia 

korttelin muiden rakennusten käyttäjien tai ympä-

ristön asukkaiden käytössä. Lisäksi vajaan sijoite-

taan monitoimisalia palveleva pieni keittiö ja yh-

teiskäytössä oleva verstas ja koko rakennusta pal-

velevat wc- ja varastotilat. 

Puurakennusten käyttötarkoituksen ja uusien pi-

hajärjestelyiden avulla saadaan myös muiden 

korttelien rakennusten käyttöä tukevia tiloja, jol-

loin korttelista saadaan eloisa ja mukava ympä-

ristö kaikille ympäristön asukkaille. 

Kaartin lasaretin kortteli on hyvä esimerkki siitä, 

kuinka aina suojeltukaan rakennus ei säily käy-

tössä tai kunnossa. Toisaalta korttelin puutalot to-

distavat, kuinka rakennus voi säilyä ainakin ole-

massa, vaikkei sitä oltaisikaan virallisesti suo-

jeltu. Aina suojeltukaan rakennus ei kuitenkaan 

säily käytössä tai kunnossa, joten kaikkia raken-

nuksia ei tarvitse tai kannatakaan suojella. Kaik-

kia rakennuksia kuitenkin kannattaa huoltaa, kun-

nostaa ja ennen kaikkea käyttää. 

Opinnäytetyön löytää Theseuksesta nimellä Litja 

Kristina 

Muutoksen yhteydessä rakennuksen yleisilme pysyy sa-

mana. Piha-alueelle tehdään päiväkodin leikkipiha. 

Vaja siirretään pihan keskelle ja sen eteen tehdään puistomainen 

piha. 
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Aino Oksanen 

Sairaalarakennuksen käyttötarkoituk-

sen muutos   

Vanhat  sairaalarakennukset  

Opinnäytetyössäni ’Töölön sairaalan käyttötar-

koituksen muutos’ tutkin miten sairaalakäytöstä 

poistuvan rakennuksen voisi tulevaisuudessa 

hyödyntää. Viime vuosina Suomessa on tyhjen-

tynyt paljon sairaalarakennuksia ja monet niistä 

ovat edelleen vailla uutta käyttäjää ja rapistuvat 

tyhjillään ollessaan. 

Yksi syy sairaaloiden siirtymiseen uudempiin ra-

kennuksiin on se, että viime vuosisadan alkupuo-

lella rakennetut sairaalat eivät enää täytä nyky-

päivän vaatimuksia. Lääketiede ja teknologia on 

kehittynyt viime vuosikymmenien aikana hui-

masti sekä hoitokäytännöt ovat muuttuneet siitä 

mitä ne ennen olivat. Nykyään hoito ei perustu 

potilaiden makuuttamiseen, joten potilaita pide-

tään sairaalassa lyhyempiä aikoja. Tämän takia 

osastopaikkoja ei tarvita yhtä paljon kuin ennen. 

Myös esimerkiksi uudessa Jyväskylään valmistu-

vassa Sairaala Novassa on aikaisempaa vähem-

män vastaanottohuoneita ja enemmän hoitotilaa 

verrattuna aikaisempaan keskussairaalaan. Van-

hat sairaalat saattavat myös usein olla hajanaisia 

ja sokkeloisia, joissa toimiminen on kallista. Ny-

kypäivänä rakennetut sairaalat pyrkivätkin 

muunneltavuuteen, jossa otetaan huomioon hoi-

tokäytäntöjen muuttuminen myös tulevaisuu-

dessa. Väliseinät ovat pääosin kevyitä ja niitä 

pystytään tarvittaessa purkamaan ja rakentamaan 

uusia. 

Myös talotekniikan puolesta vanhat sairaalat 

ovat ongelmallisia. Verrattuna esimerkiksi 60 

vuoden takaisiin rakennuksiin nykypäivän sai-

raalat sisältävät enemmän teknologiaa sekä ny-

kypäivän vaatimusten mukaiset ilmanvaihtoka-

navat vievät enemmän tilaa. Suuri osa sairaa-

loista on tyhjentynyt myös niissä ilmentyneiden 

sisäilmaongelmien vuoksi. 

Tyhjillään olevia sairaalaraken-

nuksia on ympäri Suomea. Mihin 

käyttöön vanhat rakennukset olisi 

hyvä muuttaa? 

Tyhjät ja tyhjenevät sairaalarakennukset  

Jo Helsingissä reilun kymmenen vuoden sisällä 

on lopettanut toimintansa Lapinlahden sairaala, 

Marian sairaala, Lastenlinna ja Kätilöopisto. Lä-

hivuosina Töölön sairaalan lisäksi lopettavat 

myös Herttoniemen sairaala, Auroran sairaala ja 

Koskelan sairaala. Muualla Suomessa tyhjillään 

olevia sairaaloita ovat muun muassa Tiurun sai-

raala Lappeenrannassa, Kaivannon sairaala Kan-

gasalalla ja Valkealan sairaala Kouvolassa. Suu-

Lapinlahden sairaala. Kuva: HS.fi 

Vastavalmistunut Töölön sairaala 1930-lu-

vulla. Kuva: Rakennushistoriallinen selvitys 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

OPINNÄYTETYÖT 2019. Aino Oksanen 



SIVU 2   

 

rin osa tyhjenneistä sairaalarakennuksista on ra-

kennettu 1900-luvun alkupuolella ja vanhimmat 

ovat suojeltuja niiden kulttuurihistoriallisen ar-

vonsa takia. Suojeltava rakennus asettaa haasteen 

uutta käyttötarkoitusta mietittäessä, sillä se voi 

rajata moniakin toimintoja pois. Muita haasteita 

tyhjien sairaaloiden muuttamisessa on muun mu-

assa niiden suuri koko. Sairaalat ovat yleensä 

monikerroksisia ja pinta-alaltaan laajoja. Esimer-

kiksi Töölön sairaalan vanha osa koostuu 5-ker-

roksisesta ja 9-kerroksisesta massoista, joiden 

kerrosala on yhteensä noin 16 300 k-m². 

Rakennukset käyttöön  

Tyhjillään olevat sairaalarakennukset käyvät kal-

liiksi niiden ylläpidon takia omistajilleen, joka 

yleensä on kaupunki. Esimerkiksi Lapinlahden 

sairaalan ollessa tyhjillään se söi 95 000 e vuo-

dessa ja Tiurun sairaala yli 100 000 e. Rakennuk-

set myös rapistuvat tyhjillään, sillä niille tehtävät 

huoltotoimenpiteet ovat yleensä vain välttämättö-

mät korjaukset, kuten ilkivallan seurauksena tuo-

tettujen vahinkojen korjaus. 

Sairaalarakennukset sijaitsevat yleensä keskei-

sellä sijainnilla kaupungissa ja ovat merkittävä 

osa kaupunkikuvaa. On siis tärkeää löytää tyhjil-

lään oleville rakennuksille uutta käyttöä. Uutta 

käyttötarkoitusta mietittäessä sijainti onkin yksi 

helpottavista tekijöistä. Lähellä kaupungin toi-

mintoja sekä hyvien kulkuyhteyksien varrella 

vanhat sairaalarakennukset ovat houkuttelevia 

kohteita. Esimerkiksi nykyään halutaan enem-

män asua kaupungeissa kuin maaseudulla ja 

asuntojen hinnat nousevat keskustoissa. Tämä 

luo hyvän mahdollisuuden muuttaa sairaalara-

kennuksia asunnoiksi. Myös hyvien liikenneyh-

teyksien äärellä olevan rakennuksen on perustel-

tua muuttaa toimistorakennukseksi, johon työn-

tekijöiden on helppo saapua. 

Suomessa entisiä sairaaloita on juurikin muutettu 

lähinnä toimistotiloiksi. Helsingin keskustassa 

sijaitseva vanha Marian sairaala on muutettu 

start up -yhtiöiden keskittymäksi ja lähistöllä 

oleva Lapinlahden sairaala toistaiseksi sisältää 

erilaisia galleria-, toimisto- ja kahvilatiloja. Tiu-

run sairaala toimi 20 vuotta vastaanottokeskuk-

sena, kun taas tulevina vuosina tyhjenevä Auro-

ran sairaala suunnitellaan muutettavan asun-

noiksi. 

Töölön sairaalan  tilanne  

Töölön sairaala muuttaa tilansa 2020-luvun alussa 

Meilahteen valmistuvaan uuteen Siltasairaalaan, 

jättäen Taka-Töölöön noin 34 000 k-m² tyhjää ra-

kennuskantaa. Sairaala koostuu vuonna 1932 val-

mistuneesta Jussi Paatelan suunnittelemasta 

osasta sekä sen jälkeen tehdyistä laajennuksista, 

joista merkittävin 50-luvulla valmistunut punatii-

linen osa. Vanha osa on arvioitu arvokkaaksi ja 

suojeltavaksi sr-2 -merkinnällä, sillä se edustaa 

aikakautensa sairaalarakentamista, joka tyylilli-

sesti sijoittuu funktionalismin ja klassismin väli-

kauteen. Sairaalan tornirakennus kohoaa yli mui-

den ympäröivien rakennusten ja onkin merkittävä 

osa alueen kaupunkikuvaa. 

Entisestä Lapinlahden sairaalasta löytyy nykyään 

galleria-tiloja. Kuva: Lapinlahden Lähde 

 

  

 

 

 

  

  

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

    

   

  

  

     

 

     

  

 

 

  

   

  

 

 

 

  

Ilmakuva Töölön sairaalasta. Kuva: Google Maps 
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Lukuun ottamatta vanhinta osaa kaikki tontin ra-

kennukset on tarkoitus purkaa ja tontin pohjois-

puolelle on suunniteltu purettujen rakennusten ti-

lalle uusia asuinkerrostaloja. Vanhan osan korke-

aan osa on suunniteltu muutettavan asunnoiksi, 

mutta muu 5-kerroksinen osa kuuluu uudessa ase-

makaavassa toimitilarakennusten korttelialuee-

seen. Rakennukseen saa siis sijoittaa palvelu-, 

liike- ja toimistotiloja. 

Sairaalasta kouluksi  

Suunnittelin kohteeseen muutosehdotuksen, jossa 

Töölön sairaala on muutettu peruskouluksi, joka 

sisältää esikoulun sekä luokat 1-9. Koulun tilat si-

joittuvat 5-kerroksiseen vanhaan sairaalan osaan 

sekä sen kaakkoispuolelle toteutettavaan uuteen 

laajennuksen. Uuden käyttötarkoituksen valinnan 

takana on alueella jo valmiiksi oleva tarve lisäti-

loille opetukselle. Töölön sairaalan viereisellä 

tontilla sijaitsevalla Töölön ala-asteella on tarve 

lisätiloille, sekä sairaalan tontille suunniteltujen 

asuntojen seurauksena paine opetus- ja kasvatus-

tiloille kasvaa entisestään. 

Rakennuksen muuttaminen kouluksi vastaisi siis 

alueen kysyntään nyt ja tulevaisuuden kannalta. 

Rakennus myös muuntuu luontevasti koulukäyt-

töön tekemäni ehdostussuunnitelman mukaan ja 

on perusteltu ratkaisu kyseisessä tilanteessa. 

Lopuksi  

Töölön sairaalalle löytyisi uusi elämä kouluna, 

mutta miten muut tyhjät sairaalarakennukset tu-

lisi hyödyntää? On mahdotonta löytää yleispäte-

vää käyttötarkoitusta, sillä itse rakennukset ovat 

keskenään niin erilaisia. Myös alueen tarpeet 

määräävät ehdot mitä on järkevää sijoittaa raken-

nukseen. Kohteet ovat haastavia ja siksi jotkin 

vanhat sairaalarakennukset ovat jo vuosia olleet 

tyhjillään. Varsinkin arvokkaisiin kohteisiin, ku-

ten Lastenlinnaan, tulisi löytää uusi käyttötarkoi-

tus ennen kuin rakennus menee liian huonoon 

kuntoon. Kuten Töölön sairaalan tilanteessa, 

jossa ehdotus on muuttaa se kouluksi, myös 

muissa sairaalarakennuksissa olisi hyvä pohtia 

niiden muuttamista jonkin ison instituution ti-

loiksi. Rakennusten historiallisen arvon myötä ti-

loista voi saada hyvinkin mielenkiintoisia sijoit-

tamalla niihin uusia palveluja. 

Lähteet  

Talo- ja sairaalatekniikalla hyvin korkea vaati-

mustaso -artikkeli, RIA-lehti 1/2019 

Sairaala Novasta malli tulevaisuuden sairaaloille 

-artikkeli, RIA-lehti 1/2019

Pohjapiirros ehdostussuunnitelman 3. 

kerroksesta. 
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Tuomo Pulkkinen  

Kyläsaaren entisen  
jätteenpolttolaitoksen  
muuttaminen  
seikkailu-urheilukeskukseksi  
 

Aiheen esittely  

Opinnäytetyössä tutkittiin Kyläsaaren entisen jät-
teenpolttolaitoksen historiaa ja tulevaisuutta. 
Opinnäytetyössä pyritään löytämään vastaus ky-
symyksiin, kuten miksi rakennus tulee säilyttää 
sekä miten rakennusta voidaan hyödyntää tulevai-
suudessa. 

Tutkimusosassa perehdyttiin Kyläsaaren ja jät-
teenpolton historiaan sekä urheilulajeihin, joita 
halliin suunnitellaan. Lisäksi rakennushistorialli-
sella selvityksellä ja rakennuksen arvottamisella 
vastataan kysymykseen, miksi rakennus tulisi säi-
lyttää alueella. 

Työn aloitus  

Opinnäytetyön tekeminen alkoi syksyllä 2018 ai-
heen valinnalla. Ajatuksena oli tehdä opinnäyte-
työnä Helsingin alueelle käyttötarkoituksen muu-
tostyö. Aiheen etsintään käytettiin uuttahelsin-
kia.fi sivustoa, josta löytyy ajankohtaista tietoa 

käynnissä olevista aluerakennushankkeista. Alu-
eita läpikäydessä huomion kiinnitti erityisesti Ka-
lasataman alueen karttamuotoinen rakennusaika-
taulu. Aikataulussa Kyläsaaren alueen rakentami-
nen oli merkattu aloitettavaksi 2030-luvulla. Kar-
tassa pisti silmään erityisesti Kyläsaaren entisen 
jätteenpolttolaitoksen alue, missä rakennuksen 
massaa ei ollut enää näkyvissä. 

Suunnitelmassa on rakennuksen 
uuden käyttötarkoituksen lisäksi 
pyritty ratkaisemaan, miten ra-
kennus sijoittuu tulevaisuuden 
kaupunginosaan. 

Tutkimustyöskentely  

Kun oli päätetty mitä rakennusta opinnäytetyö tu-
lisi koskemaan oli selvitettävä rakennuksen histo-
riaa ja arvoa. Tutkimus alkoi selvittämällä, min-
kälaisia dokumentteja rakennuksesta oli jo ole-
massa. Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksesta löytyi-
kin paljon rakennuspiirustuksia sekä joitakin ku-
via Helsingin kaupunginmuseon arkistosta. 

Tutkimuksen aikana selvisi, että rakennus on alun 
perin ollut huomattavasti pienempi ja 1970-lu-
vulla on tehty suuri laajennus, joka on lisännyt jät-
teenpolton kapasiteettia. Myös syy sille miksi en-

Diagrammi kuvaa jätteenpolttolaitoksen eri 
vaiheita aina rakentamisesta nykypäivään ja 
uuteen suunnitelmaan. 

Kyläsaaren entinen jätteenpolttolaitos kuvat-
tuna ilmasta helmikuussa 2019. 
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nen korkea ja kauas näkyvä maamerkkinä toimi-
nut piippu kaadettiin 1988. Rakennuksen kierto-
kulkua kuvastaa myös rakennuksen toimiminen 
ensin jätteenpolttolaitoksena ja myöhemmin ra-
kennuksena, jossa toimivat Helsingin kierrätys-
keskus ja Uusix-verstaat. Molempien toimijoiden 
ideologia on käyttää vanhat tavarat uudestaan. Sa-
moin kuin, Helsingin kierrätyskeskuksen ja 
Uusix-verstaiden, tämän työn tarkoitus on auttaa 
säilyttämään ja uudelleen käyttämään jotain ole-
massa olevaa. 

 
Asuinrakennus vai jotain muuta?  

Työn alussa oli ajatus rakennuksen muuttamisesta 
asunnoiksi. Rakennuksesta olisi ollut 
mahdollista suunnitella asuntoja. Asuntosuunnit-
telussa rakennuksen runkosyvyys ja massan au-
kottomuus kuitenkin olisivat estäneet hyvän asun-
tosuunnittelun. Lisäksi asuntojen vaatimat ikku-
nat ja ulokkeet olisivat muuttaneet rakennuksen 
ulkoasun täysin. Kun asunnot jo alkuvaiheessa ra-
jattiin suunnittelun ulkopuolelle, jäi kysymys, jos 
ei asuntoja niin mitä sitten? 

Uudessa osayleiskaavassa alue, jolla rakennuksen 
tontti sijaitsee, on merkitty länsipuolelta palvelui-
den alueeksi ja itäpuolelta asuinalueeksi. Tämä 
tieto sai miettimään erilaisia palveluvaihtoehtoja 
rakennukseen. Tammikuun 2019 alussa kaavoi-
tuksessa käydessä Kalasatama-Malmi projektin 
silloisena tiiminvetäjänä toiminut Kirsi Rantama 

kertoi, että alueelle on olemassa varaus koululle 
ja sitä palvelemaan tarvittaisiin liikuntatilaa. Kou-
lun sijoittaminen rakennukseen ei olisi järkevää 
korkeiden tilojen sekä umpinaisen massan vuoksi, 
mutta urheilutilana rakennus voisi toimia. 

Aluksi rakennuksen käyttötarkoitus oli toimia 
normaalina urheiluhallina. Kuitenkin jo ensim-
mäisen luonnosvaiheen jälkeen todettiin, ettei ra-
kennuksesta olisi järkevää suunnitella perinteistä 
urheiluhallia. Lajeiksi valikoitui tilojen ja lajien 
vaatimusten tutkimisen jälkeen neljä lajia, joiden 
lajiprofiilit olivat samankaltaiset. Kaikki neljä 
voitaisiin luokitella eräänlaiseksi seikkailu-urhei-
luksi. 

Lajit, jotka valittiin lopulliseen suunnitelmaan, 
olivat urheilukiipeily, boulderkiipeily, esterata-
juoksu ja parkour. Kaikille lajeille on yhteistä it-
sensä ja esteiden ylittäminen tavalla tai toisella. 
Kiipeily sopi rakennuksen luonteeseen ei pelkäs-
tään korkeiden tilojen vuoksi vaan koska kiipeily-
hallit ovat perinteisesti sijainneet olemassa ole-
vissa rakennuksissa. Usein rakennukset, joita on 
muutettu kiipeilyhalleiksi ovat entisiä varasto tai 
tehdasrakennuksia. Parkour ja esteratajuoksu taas 
täydentävät toisiaan. Parkour sanakin tulee rans-
kan kielestä ja termistä parcours du combattant, 
joka tarkoittaa sotilasesterataa. Parkour ja soti-
lasesterata vaativat lähinnä paljon tilaa joten tä-
hänkin rakennus on omiaan runkosyvyytensä 
puolesta. 

Ensimmäisen luonnoksen purettavaksi ehdote-
tut osat. 

Toisen vaiheen luonnoksen purettavaksi ehdo-
tetut osat. 

Toisen vaiheen luonnossuunnitelma 
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 Suunnitelmassa on rakennuksen uuden käyttötar-
koituksen lisäksi pyritty ratkaisemaan, miten ra-
kennus sijoittuu tulevaisuuden kaupunginosaan.  
Nykyisin alueella  sijaitsee pienteollisuusalue,  
jonka halkaisee  jätteenpolttolaitoksen läntisen  
julkisivun vierestä kulkeva kyläsaarenkatu. Uu-
dessa osayleiskaavassa katu kulkee lähes nykyi-
sellä sijainnillaan  jätteenpolttolaitoksen kohdalla.  
Kuitenkin, jotta olisi mahdollista säilyttää raken-
nus uudessa kaupunkirakenteessa tuli  alueen 
osayleiskaavan mukaista luonnostasoista  suunni-
telmaa  muuttaa hieman. Tie linjattiin hieman eri-
tavoin  sekä rakennusten massoittelua muutettiin  
osayleiskaavassa olevasta.  

Rakennuksen kantava idea tulee ulkomaisista kii-
peilypaikoista, joissa kiipeily usein tapahtuu kan-
joneissa ja veistoksellisissa maisemissa.  Ulkoti-
loissa läntisen julkisivun aukotus herättää ohikul-
kijan mielenkiinnon ja  saa pohtimaan mitäs ra-
kennuksessa tapahtuu.  Pääjulkisivulla teräsver-
kosta roikkuu kesäisin köynnöskasveja kuten kal-
liojyrkänteillä. Sisään  astuttaessa aukeaa näkymiä  
kiipeilyhalleihin sekä rakennuksen takapihalle  
koska sisäänkäynti on entisessä ajoaukossa raken-
nusmassan keskellä. Ajoaukon molemmat puolet  
on lasitettu umpeen.  Myös referenssit toimivat ar-
vokkaina suunnannäyttäjinä projektissa. Päädyn  
ikkunasommitelmaan ajatus syntyi ohjauksessa  
kuullusta kohteesta. Metalliverkko löytyi tuote-
esittelyn kautta ja pilareiden ja puiden rajaama kä-
velytie, joka johtaa pääovelle  löytyi  kokemusten  
kautta.  

SIVU 3 

Luonnoksien laatiminen 

Rakennussuunnitelma laadittiin luonnostasoisena 
ja jo alkuvaiheessa oli selvää, ettei lopullisessa 
työssä mentäisi detaljitasolle asti. Suunniteltava 
rakennus on niin suuri, ettei sitä yksinkertaisesti 
olisi mahdollista viedä luonnossuunnitelmaa pi-
demmälle. Lisäksi planssiluonnoksia laadittaessa 
selventyi rakennuksen mittakaava, kun pohjapii-
rustukset piti taittaa 1:300 mahtuakseen A1 ko-
koiselle paperille järkevästi. 

Suunnitelma tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensim-
mäisessä luonnosvaiheessa tutkittiin rakennuksen 
käsittelyä purkamalla vain mahdollisimman vä-
hän. Tämä kuitenkin osoittautui haastavaksi, sillä 
oli alusta asti selvää, että rakennuksen arkkitehto-
nisesti merkittävimmät osat olisivat kuusikerrok-
sinen massa sekä massan eteläpuoliset osat. Toi-
sessa luonnosvaiheessa tutkittiin miten runsaampi 
purkaminen vaikuttaa rakennuksen massaan ja ti-
lallisuuteen. Toisen vaiheen luonnos olikin jo 
huomattavasti selkeämpi ja linjakkaampi suunni-
telma. Kolmannessa vaiheessa pyrittiin löytä-
mään tasapaino purkamisen ja uuden rakentami-
sen välille, jotta saavutettaisiin harmoninen lop-
putulos. Lopullinen suunnitelman laatiminen al-
koi, kun kolmannen vaiheen massoittelu oli saatu 
valmiiksi. 

Lopullinen suunnitelma 

Rakennuksen sijainti tulevaisuuden kyläsaa-
ressa. Ilmakuva rakennuksesta ja suunnitel-
lusta alueesta. 

1Näkymä saavuttaessa pohjoisesta pitkin Kyläsaarenkatua.

Rakeisuuspiirustus alueesta. Punaisella on mer-
kitty suunniteltava rakennus, mustalla olevat ra-
kennukset, harmaalla uudet rakennukset. 
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Lopullista rakennussuunnitelmaa varten laadittiin 
ensin tilaohjelma. Tilaohjelman laatimiseen käy-
tettiin RT-ohjekorttia RT 97-11146 Sisäliikunta-
tilat – Liikuntasalit ja monitoimihallit sekä käytiin 
tutustumassa olemassa oleviin kiipeilyhalleihin ja 
sotilasesterataan Lahdessa. 

 
Yhteenveto  

Vanhat rakennukset, oli niiden historia millainen 
tahansa, ovat arvokkaita käytetyn energian ja ma-
teriaalien takia. Rakennusten säilyttämisen kanssa 
on muutamia ehtoja, joiden tulee kuitenkin täyt-
tyä, jotta rakennus säilytetään. Ehtoja ovet esi-
merkiksi se, ettei rakennuksesta löydy haitta-ai-
neita, rakennuksen muutoskustannukset eivät ole 
suuremmat kuin uuden rakentamisen. Mikäli ra-
kennuksissa on potentiaalia, tulisi mahdollistaa 
niiden uusi käyttö. 

Työtä tehdessä tuli selväksi mitä tämän mittakaa-
van rakennuksen muutossuunnittelu vaatii. Pelk 
ästään ajantasaisen tietomallin laatiminen vaati 
40-50 tuntia työtä. Siltikään malli ei ole täydelli-
nen. Suureen rakennukseen suunniteltaessa työtä
on paljon. Suunnittelua olisi voinut jatkaa loput-
tomiin mutta joskus projektit on pakko saada pää-
tökseen. Työssä tutkittiin rakennuksen ja alueen
historiaa ja nykytilaa. Tutkimus vei välillä syvälle
maailmaan, jolla ei välttämättä ollut tekemistä lo-
pullisen suunnitelman kanssa.

Rakennussuojelu on haastava ala ja rakennuksia 
ei voikaan esittää suojeltavaksi kevyin perustein. 
Vanhojen rakennusten arvottaminen vaatii aina 
paljon tutkimustyötä ja ymmärrystä arkkitehtuu-
rista ja historiasta. 

Työn lopputuloksena on, että Kyläsaaren entinen 
jätteenpolttolaitos voidaan muuttaa uuteen käyt-
tötarkoitukseen. Tässä suunnitelmassa esitellään 
vain yksi vaihtoehto siitä mitä Kyläsaaren entinen 
jätteenpolttolaitos voisi tulevaisuudessa olla. 

Lähteet:  

Pulkkinen T. 2019 Kyläsaaren entisen jätteenpolt-
tolaitoksen muuttaminen seikkailu-urheilukes-
kukseksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Ra-
kennusarkkitehtuuri. Opinnäytetyö. 

Näkymä rakennukseen suunnitellusta soti-
lasesteradasta. 

Näkymä saavuttaessa Seikkailu-urheilukes-
kukseen pohoisesta Kyläsaarenkatua pitkin. 
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VALTTERI NIKULAINEN 

VALION PÄÄKONTTORIN UUSI  

ELÄMÄ  

Opinnäytetyössä Valion pääkonttorin muutos 

hybridirakennukseksi tutkitaan, millainen on 

Valion nykyisen pääkonttorin tulevaisuus ja 

tulevaisuuden mahdollinen käyttötarkoitus. 

Näihin kysymyksiin opinnäytetyössä vastattiin 

muutossuunnitelmalla, jossa pääkonttori 

muutettiin hybridirakennukseksi. 

Muutossuunnitelma pohjautuu pitkälti Helsingin 

kaupungin uuden yleiskaavaan myötä muuttuviin 

alueen tarpeisiin sekä rakennuksen muodostamiin 

raja-arvoihin. Työssä tutkitaan myös 

hybridirakentamista ilmiönä sekä sen historiaan 

referenssien kautta.  

 

Hybridirakentaminen  globaalina ilmiönä  

Hybridirakentaminen on varsin pinnalla oleva 

trendi rakentamisessa. Sana hybridi tarkoittaa 

melkeinpä mitä vain vähintään kahden asian 

yhdistelmää tai sekoitusta, josta syntyy uusi 

kokonaisuus. Hybridirakennus on siis eri 

tilatyyppejä ja toimintoja yhdistämällä luotu uusi 

rakennuskokonaisuus, jonka pääperiaatteena on 

toimintojen yhteenkuuluvuus ja limittyminen 

sekä vuorovaikutus. 

Hybridirakennusten historia liittyy vahvasti 

kaupungistumisen, kaupunkisuunnittelun sekä 

teknologian kehityksen historian kanssa. 

Eräänlaisia hybridirakennuksia oli jo Antiikin 

Roomassa ja Kreikassa, mutta varsinaisten 

hybridirakennusten aika alkoi 1800-luvun nopean 

kaupungistumisen ja ensimmäisten metropoli -

kaupunkien synnyn myötä. Kaupungeissa ja 

niiden kasvukeskuksissa vapaana oleva 

rakennettava maa-ala väheni ja tonttien hinnat 

nousivat, joka tarkoitti tarvetta tehokkaammille 

rakennuksille. Rakennuksia alettiin rakentamaan 

entistä korkeammiksi ja toimintoja sekä 

palveluita alettiin yhdistämään samaan 

kokonaisuuteen. 

Hybridirakentamisesta tuli yleistyvä ratkaisu 

kasvaviin ja tiivistyviin kaupunkeihin. 

Hybridirakentamisen trendi kiihtyy entisestään 

tänä päivänä ja 2000 -luvulla se kantautui 

vahvasti myös kotimaahamme. Kotimaisista 

hybridikohteista viimeisimpiä ovat esimerkiksi 

Helsingissä Kalasatamassa sijaitseva Redi, 

Pasilaan valmistuva Tripla, Jätkäsaareen 

Hybridirakentaminen on 

yleistyvä ratkaisu kehittyvään ja 

urbaaniin 

kaupunkiympäristöön – sen 

avulla saadaan luotua tiivistä ja 

tehokasta kaupunkitilaa. 

Ote Helsingin kaupungin suunnitelmasta 

Vihdintien kaupunkibulevardisoinnista 
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Kuvia Valion pääkonttorista sen 

valmistumisvuodelta 1978. 
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tulevaisuudessa valmistuva Bunkkeri sekä 

Espoossa kauppakeskus Iso Omena. 

Valion  pääkonttorin  tulevaisuus  

hybridirakennuksena  

Valion pääkonttori sijaitsee läntisessä 

Helsingissä, Pitäjänmäen yritysalueella aivan 

Valimon juna-aseman kupeessa. Rakennus on  

valmistunut vuonna  1978  ja sen ovat suunnitelleet 

Valion oman suunnitteluosaston arkkitehdit  Matti  

K. Mäkinen sekä  Kaarina  Löfström. Pääkonttori

edusti aikansa  edistyksellistä rakennustekniikkaa 

ja se  suunniteltiin viimeistä  yksityiskohtaa 

myöden.  

 

Aikanaan  todella hieno ja edistyksellinen  

pääkonttori vilisi  henkilökuntaa  ja kiire  oli  osana  

rakennuksen  arkea. Tekniikan kehittyminen,  

talouden muutokset, automatisointi, toimintojen  

siirtyminen muualla ja yleinen henkilöstön  

tarpeen  vähentyminen  ovat kuitenkin johtaneet  

tilanteeseen, jossa  pääkonttorin toiminta ja 

ylläpito on epätaloudellista, eivätkä  tilat 

nykyisellään vastaa  yrityksen tarpeita  tai  

nykyaikaisen toimiston typologiaa.  

 

Pääkonttori on tärkeä  osa  alueen kaupunkikuvaa  

ja ilmettä sen ollessa  todella  keskeisellä paikalla.  

Tulevaisuudessa alue tulee  kokemaan suuren  

muutoksen Helsingin kaupungin uuden  

yleiskaavan  mukaisesti. Nykyään teollisuuteen ja  

toimitiloihin keskittyneelle  alueella  tullaan uuden  

kaavan mukaan rakentamaan paljon asumista 

sekä sekoittunutta kaupunkirakennetta. 

Selvitäkseen alueen muutoksesta ja säilyäkseen 

on pääkonttorin tulevaisuudessa vastattava 

paremmin alueen tarpeisiin, joihin se ei 

nykyisessä käytössään vastaa. 

Pitäjänmäen ja Valimon juna-aseman alueesta 

tullaan kehittämään läntisen Helsingin uusi 

keskus. Läntiseen Helsinkiin on ennustettu noin 

60 000 asukasta ja yli 20 000 uutta työpaikkaa, 

joten tarvetta asunnoille ja sitä myöden erilaisille 

palveluille on. Jotta alueesta saadaan urbaani, 

kaupunkimainen ja houkutteleva on palveluiden 

sijaittava lyhyen matkan päässä ja tiiviisti ja tähän 

hybridirakennus on erinomainen ratkaisu. Valion 

pääkonttori on kokonsa ja mittojensa puolesta 

muunnettavissa monenlaisia palveluita 

mahdollistavaksi hybridiksi. 

Nykyaikaisia ja tasokkaita palveluita  

Palvelutarjontaan sekä toimintojen valintaan ja 

sijoittumiseen on vaikuttanut lähialueen olemassa 

olevat palvelut, alueen tulvaisuus sekä 

rakennuksen raja-arvot. Toimintojen haluttiin 

lisäksi olevan nykyaikaisia ja tasokkaita, jotta ne 

houkuttelevat asiakkaita niin lähialueelta, kuin 

kauempaakin. 

Uudessa suunnitelmassa pääkonttoriin on 

sijoitettu nykyaikainen tasokas fitness-keskus, 

kylpylä, hierojakoulu /hyvinvointi- ja 

Havainnekuva päälähestymissuunnasta 

Toimintojen jakautuminen 

Havainnekuva kauppakeskuksesta 
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SIVU 3   

kauneudenhoitopalveluita, ruokakauppa, 

ravintolamaailma, kahviloita, liiketilaa, asuntoja 

sekä pysäköintiä. 

Ensimmäisen kerroksen fitness-keskus 

varustelultaan sekä kooltaan nykyaikainen ja 

vaativankin asiakkaan tarpeet täyttävä. Pieni ja 

tunnelmallinen kylpylä tarjoaa useita erilaisia 

altaita sekä saunoja ja hierojakoulun tiloissa 

rakennuksessa vierailevat asiakkaat tai 

rakennuksen asukkaat voivat käydä nauttimassa 

edullisista hieronnoista tai muista hyvinvointi- ja 

kauneudenhoitopalveluista. Ensimmäinen kerros 

muodostaa ihmisten hyvinvointiin ja sen 

parantamiseen keskittyvän kerroksen. 

Toinen ja kolmas kerros muodostavat yhdessä 

pienen kauppakeskuksen, joka tarjoaa asukkaille 

ja lähialueen työntekijöille lähialueelta nykyisin 

puuttuvan päivittäistavarakaupan sekä muita 

pienempiä liiketiloja. Kolmannessa kerroksessa 

on myös kauppakeskuksissa nykyisin yleistyvä 

tasokas ja monipuolinen ravintolamaailma, jossa 

pääsee nauttimaan monien maiden keittiöiden 

parhaista puolista. 

 

Kauppakeskusasuminen on yleistyvä trendi  

Kauppakeskusasuminen on yleistyvä ilmiö ja 

niiden kysyntä kasvaa, sillä ihmiset haluavat asua 

lähellä palveluita. Asunnon sijaitessa suoraan 

kauppakeskuksen päällä, ei palveluita lähemmäs 

voi juurikaan päästä. Kauppakeskusasumista on 

toteutettu uusimpiin suomalaisiin 

kauppakeskuksiin ja niitä on esimerkiksi Iso 

Omenan, Kampin keskuksen sekä Lauttasaaressa 

sijaitsevan kauppakeskus Lauttiksen yhteydessä. 

Opinnäytetyön suunnitelmassa pääkonttorin 

kahteen ylimpään kerrokseen, eli kerroksiin neljä 

ja viisi, on suunniteltu yhteensä 74 asuntoa. 

Asuntotyypeiksi on valikoitunut yksiöitä, 

kaksioita sekä kolmioita, sillä ne ovat halutuimpia 

asuntotyyppejä Helsingissä. Asunnot ovat 

nykyaikaisesti varusteltuja ja invamitoitettuja. 

Asuinkerrosten vetonaulana on kaksi suurta 

lasitettua kahden kerroksen korkuista sisäpihaa. 

Sisäpihoilla on talosauna, pihakeittiö sekä useita 

oleskelualueita, terasseja ja polkupyörävarastot. 

Sisäpihat ovat lämmitettyjä, jolloin niiden käyttö 

on mahdollista ja mukavaa ympäri vuoden. 

Sisäpihojen vehreä ja lämmin tunnelma 

parantavat asumisviihtyisyyttä ja ne toimivat 

asukkaiden yhteisinä olohuoneina, joissa voi 

järjestää juhlia ja tapahtumia. Sisäpihojen lisäksi 

asuinkerroksissa on kerhohuoneet, jotka ovat 

varusteltu omilla keittiöillään. Kummankin 

kerhohuoneen yhteydessä on pieniä 

toimistotiloja, joita asukkaat voivat hyödyntää 

mm. etätyökäytössä. Asuinkerroksiin luksusta tuo

suora sisäyhteys kauppakeskukseen ja

esimerkiksi kuntosalille hissin avulla, jolloin

kaikki palvelut ovat saavutettavissa ilman, että

asukkaan tarvitsee poistua sisätiloista.

Sisäpihojen sekä kerhohuoneiden lisäksi

asukkailla tulee käyttöönsä rakennuksen katolle

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

    

    

  

 

  

 

  

 

 

  

  

   

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

   

 

  

   

  

  

  

  

 

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

 

  

   

  

  

Havainnekuvia kulma-asunnosta sekä 

sisäpihalta. 

4. kerroksen pohjapiirros. Ei mittakaavassa.
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  Havainnekuva pääsisäänkäynniltä

rakennettavat suureta kattoterassit. 

Kattoterasseilla asukkaiden on oleskelun lisäksi 

mahdollista harrastaa pienviljelyä ja 

puutarhanhoitoa. Kaikkien yhteistilojen 

tavoitteena suunnitelmassa on ollut luoda 

yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta asukkaiden 

välillä ja näin ollen parantaa viihtyisyyttä. 

 

Muutokset kunnioittavat alkuperäistä 

suunnitelmaa  

Muutossuunnitelman arkkitehtoniset muutokset 

etenkin julkisivuissa ovat melko maltillisia ja 

niissä on kunnioitettu ja otettu huomioon 

rakennuksen alkuperäiset suunnitelmat sekä 

alkuperäinen kaupunkikuva. Muutoksilla on 

haluttu korostaa rakennuksen muotoa sekä sen 

hienoja ja erikoisia suunnitteluratkaisuja. 

Ympäröivän alueen suunnittelussa on 

opinnäytetyössä otettu huomioon alkuperäinen 

aluesuunnitelma 1970-luvulta ja sitä on toteutettu 

ja täydennetty uudisrakentamisella. Alueen 

suunnitellussa on myös huomioitu alueen 

muuttuva rakenne, kasvava asukasmäärä sekä sen 

tuomat tarpeet, jotka ovat omalta osaltaan 

vaikuttaneet rakennuksen toimintojenkin 

valikoitumiseen. Toiminnot palvelevat alueen 

asukkaita ja tuovat eloa muuten melko 

geneeriseen ja kolkkoon toimistoympäristöön. 

Tarkalla suunnittelulla ja toimintojen valinnalla 

pääkonttorista saa muunnettua toimivan 

hybridirakennuksen ja täten jatkettua sen 

elinkaarta. 

Lisää Valion pääkonttorin muutoksesta voit lukea 

opinnäyteyöstä Valion pääkonttorin muutos 

hybridirakennukseksi, joka löytyy verkkopalvelu 

Theseuksesta. 
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LASSI RANTANEN 

LUONNONLÄHEINEN KOKOUS-
KESKUS HENKILÖSTÖN HYVIN-
VOINNIN PARANTAJANA  

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein  
voimavara  
Henkisen hyvinvoinnin merkitys on kasvanut 
nyky-yhteiskunnassa. Työelämän hektisyys ja jat-
kuvan viestintätulvan keskellä eläminen kuluttaa 
entistä enemmän työntekijän henkisiä voimava-
roja. Voi olla, että työstä ei pääse kunnolla irti va-
paa-ajallakaan, sillä internetin sekä kaikkialla 
läsnä olevien näyttöpäätteiden avulla työasioita 
voi entistä helpommin hoitaa myös kotona. Työn-
tekijä kuitenkin tarvitsee kiireetöntä vapaa-aikaa 
palautumiseen, jotta hän ei pala loppuun. 

Menestykseen tähtäävät yritykset huolehtivat 
työntekijöistään, sillä henkilöstön hyvinvointi 
heijastuu yrityksen kaikkeen toimintaan. Tähän 
on vakiintunut termi – TYKY-toiminta, joka tar-
koittaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon sekä 
terveyden edistämiseen tähdättyä toimintaa. Mo-
nille toiminnan ydin tiivistyy henkilöstön virkis-
täytymispäiviin, eli TYKY-päiviin. TYKY-päivät 
ovat yrityksen kokonaisvaltaisen hyvinvointia 
edistävän toiminnan pieni, mutta tärkeä osa. 
Opinnäytetyössäni suunnittelin luonnonläheisen 
yleisen kokouskeskuksen, jonka tavoitteena on 
pieneltä osaltaan parantaa yritysten henkilöstön 

työkykyä ja hyvinvointia, ja näin siivittää suoma-
laisia yrityksiä menestykseen. Menestys tuo Suo-
meen lisää hyvinvointia, jonka voidaan nähdä ole-
van itseisarvo, tavoiteltava asia, jota ei tarvitse sy-
vemmin perustella. 

TYKY-päivät ovat yrityksen koko-
naisvaltaisen hyvinvointia edistä-
vän toiminnan pieni, mutta tärkeä 
osa. 

Kuva 1. Opinnäytetyön suunnitelma Vuosaaren 
Ramsinniemeen sijoittuvasta kokouskeskus 
Naavasta. Ilmakuva mereltä. 
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Luonnolla on positiivinen vaikutus hyvinvoin-
tiimme  
Kun maailmassa jylläävät megatrendit, kuten glo-
balisaatio, digitalisaatio ja kaupungistuminen, on 
loogista ajatella, että nousee trendejä, muutos-
suuntauksia, jotka tarjoavat vastapainoa. Monet 
ovat ymmärtäneet hyödyntää luontoa hyvinvoin-
tinsa ylläpitämiseksi. Luonnon positiiviset vaiku-
tukset ovat kiistattomat – luonnossa oleminen, 
luonnon näkeminen ja kokeminen lisäävät hyvin-
vointiamme monella tapaa. 

Ei ole ihme, että monet kokouskeskukset on sijoi-
tettu luonnon äärelle. Luonnonläheisyys, kodik-
kuus ja rauha ovat arvoja, jotka ovat toisinaan 
kaukana hektisestä ja suurimittakaavaisesta kau-
punkimiljööstä. Nykypäivän kaupunkilaiselle voi 
virkistäytymispäivä luonnon helmassa olla silmiä 
avaava elämys! 

Suomalaisuus kiinnostaa myös ulkomailla  
Globalisaation seurauksena suomalaiset työyhtei-
söt ovat monikulttuuristuneet. Erilaisia vieraista 
kulttuureista tulevia sanoja ja tapoja hiipii suoma-
laiseen kulttuuriin, ja suomalaisuus helposti hä-
märtyy. Kokouskeskus voi osaltaan markkinoida 
suomalaisuutta – ei pelkästään ympäröivän luon-
non – mutta myös esimerkiksi paikallisilla puuse-
päntaidoilla arkkitehtuurissa tai pitopalvelun 
kautta suomalaisilla perinneruuilla. On loppujen 
lopuksi kaikkien etu, että suomalaisuutta markki-
noidaan, sillä se edistää Suomen brändi-imagoa ja 

edistää suomalaisten tuotteiden vientiä maail-
malla. Tämä tuo Suomeen lisää rahaa sekä hyvin-
vointia. 

Ramsinniemi –  ihanteellinen kokousympäristö  
Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Ramsinniemi on 
lounaaseen työntyvä, 1,4 kilometriä pitkä metsäi-
nen niemi. Ramsinniemellä on luonnonsuojelu-
alue, Ramsinniemen lehto, sekä linnustollisesti ja 
kasvistollisesti arvokkaita metsäalueita. Yleiskaa-
vassa niemi on lähes kokonaan kaavoitettu lähi-
virkistysalueeksi. 

Alue on tunnettu vanhoista huvilarakennuksis-
taan, jotka rakennettiin 1900-luvun alussa Helsin-
gin saariston höyrylaivaliikenteen yleistyessä. 
Alueen uudempi rakennuskanta koostuu 1940-
1980 -luvuilla rakennetuista yritysten ja yhteisö-
jen kokousrakennuksista. Myös huvilarakennuk-
sia on sittemmin remontoitu paremmin yritysten 
tarpeita palvelemaan: sisätiloja on avarrettu ja 
saunarakennuksia on rakennettu. Ramsinniemi on 
huomattu ihanteelliseksi kokousympäristöksi kes-
kustaläheisen sijaintinsa, oman rauhansa sekä 
upean luontonsa vuoksi. Tästä syystä opinnäyte-
työn rakennussuunnitelma uudesta kokouskes-
kuksesta päätettiin sijoittaa Ramsinniemeen. 

Sekä kulttuurihistoriallisesti että luonnonolosuh-
teiltaan arvokkaaseen ympäristöön rakentaminen 
on houkutteleva toimeksianto rakennussuunnitte-
lijalle, mutta se asettaa myös paljon haasteita. 

Kuvat 2 ja 3. Kokouskeskus Naavan päärakennus. 
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Alueanalyysi on tehtävä huolellisesti, ja jokainen 
suunnitteluratkaisu on argumentoitava perusteel-
lisesti. Tämä oli kuitenkin oivallinen tilaisuus 
haastaa itseään ja ”koeponnistaa” toiminnallis-
keskeinen uudisrakennuskokonaisuus herkkään 
ympäristöön. 
 
Mitä kokouskeskuksessa tehdään ja miksi?  
Kokouskeskuksia hallinnoivat yritykset jakavat 
kokouspakettinsa useimmiten kolmeen osaan: 
päivän ”viralliseen” osaan eli kokoustamiseen, il-
tapäivän aktiviteettiin sekä illan rennompaan 
osaan eli saunomiseen sekä yhdessäoloon. Kai-
killa osilla on selkeä merkitys. Kokoustamisen 
funktio voi olla vaikkapa tiedotustilaisuus tai 
osallistava workshop yrityksen akuuttien aiheiden 
tiimoilta. Ajankohtaiset aiheet voivat käsitellä 
esimerkiksi työyhteisön mahdollisia ongelmia, 
mistä ei muutoin keskustella. (Ryhmä)aktiviteet-
tien tarkoitus on ryhmäyttäminen, jota täydentää 
rento illanvietto saunomisineen. Ilta voi kulua 
työtovereiden kanssa iltanuotiolla mukavasti ju-
tellen tai yksin rauhoittuen saunan terassilla. Pää-
asia on, että mieli saa levätä. Kaksipäiväisissä ko-
kouspaketeissa ohjelma jatkuu useimmiten niin, 
että majoittumaan asetutaan illalla omaan tahtiin. 
Seuraavana päivänä on vielä mahdollisuus ko-
koustaa – mahdollisesti purkaa edellisenä päivänä 
käsiteltyjä aiheita – jonka jälkeen ohjelma loppuu 
ja lähdetään virkistäytyneenä takaisin työelämän 
haasteisiin. 

Muunneltavuus avainsanana  
Kokouskeskuksen suunnittelussa on tärkeää huo-
mioida tilojen muuntojoustavuus. Tiloja on pys-
tyttävä avaamaan ja sulkemaan siirtoseinillä, ja ti-
lan irtokalustusta on pystyttävä muuttamaan ko-
kouksen vaatiman luonteen mukaan. Tämä ei pel-
kästään paranna kokouspäivän toiminnallista jou-
hevuutta, mutta myös avaa markkinoita erikokoi-
sille yrityksille. 

Tilojen käyttöasteen pitäminen hyvällä tasolla on 
yksi suurimmista haasteista, koska yleisen ko-
kouskeskuksen vuokraaminen on kuitenkin sitä 
hallinnoivan yrityksen liiketoimintaa. Palvelutar-
jontaa voidaan laajentaa vuokraamalla esimer-
kiksi majoitusrakennuksia sellaisenaan – käyttö 
voi olla jopa samanaikaista alueen muiden raken-
nusten kanssa. On vain huolehdittava, ettei eri 
käyttäjäryhmät häiritse toisiaan. 

Ympäristön haasteet  
Opinnäytetyöprosessin aikana keväällä 2019 me-
diassa uutisoitiin toistuvasti Vuosaaren Uutelassa 
sijaitsevasta Nuottasaaresta, johon kaavailtiin 
pientä ekologista mökkikylää. Mökit olisivat kau-
punkilaisten varattavissa erillisen järjestelmän 
kautta. Mitä ilmeisimmin hanketta suunniteltiin 
osittain myös Helsingin merellisen strategian ni-
missä, jonka tarkoituksena on kehittää Helsinkiä 
vetovoimaisena merellisenä kaupunkina. Mökki-
kyläkaavailu kuitenkin herätti huolta paikallisissa 
asukkaissa muun muassa lähivirkistysalueen 
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Kuvat 3 ja 4: Kokouskeskus Naavan saunaraken-
nus ja majoitusrakennus. 
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luontoarvojen heikkenemisen sekä autoliikenteen  
kasvun takia.  

Helsingin uuteen yleiskaavaan suunniteltiin Ram-
sinniemeen ja sen edustalla sijaitsevaan Vartio-
saareen rakentamismerkintä. Tämä olisi mahdol-
listanut laajamittaista asuinrakentamista alueelle 
sekä raitiolinjan aina Laajasalosta Vuosaareen. 
Tämä kuitenkin hylättiin valitusten takia, ja alu-
eille pätee edelleen vanha yleiskaava, joka ei 
mahdollista rakentamista. 

Tapaukset antavat suuntalinjoja siihen, kuinka 
haastavaa uudisrakentaminen tällaisille alueille 
todellisuudessa on. Tahoja on niin monia, joita ra-
kentaminen koskettaa. Realistisempi vaihtoehto 
on sijoittaa kokouskeskus kauemmas kaupungista 
haja-asutusalueelle – näin kokouskeskuksen vaa-
tima rauha on myös varmemmin toteutettavissa. 
 
Kokouskeskus Naava  –  suunnitelma uudesta  
kokouskeskuksesta  
Kokouskeskus Naava on Ramsinniemen eteläran-
nalle, olemassa olevan, niemen kärjessä olevan 
rakennuskannan jatkeeksi sijoittuva uudisraken-
nuskokonaisuus. Omaleimainen, luonnonlähei-
nen ja muuntojoustava kokouskeskus koostuu 200 
neliön päärakennuksesta, 140 neliön saunaraken-
nuksesta sekä seitsemästä 50 neliön, kahden huo-
neiston sisältävästä majoitusmökistä. Kokouskes-
kus sulautuu pienrakeisuudellaan olemassa ole-
vaan rakennuskantaan. Rakennukset on sijoitettu 

rinteiselle rakennuspaikalle optimaalisesti orien-
toiden auringonkierron ja merinäkymäsektorei-
den mukaan. Olemassa oleva luonto jätetään mah-
dollisimman koskemattomaksi, kuitenkin puustoa 
hieman harventaen jokaisesta rakennuksesta 
avautuvan merinäkymän takaamiseksi. Alueen 
pysäköintialue mahdollistaa saapumisen henkilö-
ja linja-autolla, ja venelaiturissa on tilaa kahdelle 
veneelle. 

Tavoitteena oli suunnitella kokoustoimintaa ko-
konaisvaltaisesti palveleva tilakokonaisuus, jonka 
arkkitehtuurilla on käytännöllisiä, esteettisiä ja 
kestäviä arvoja. Opinnäytetyöstä on luettavissa li-
sää Theseuksessa: opinnäytetyö Kokouskeskus 
Vuosaaren Ramsinniemeen, Metropolia Ammat-
tikorkeakoulu, 2019. 

Kuva 5. Kokouskeskus Naava. 
Näkymä meren pinnasta. 
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PAULA RAUHALA 

SEURAKUNTARAKENNUKSEN 
EVOLUUTIO 

Rakennusarkkitehtitutkinnon neljännen vuosi-
kurssin opiskelijoiden opinnäytetyöt valmistuvat 
keväällä 2019. Omassa opinnäytetyössäni tutus-
tuin suomalaisiin evankelis-luterilasiin seurakun-
tataloihin ja analysoin, millaisen muutoksen ra-
kennustyyppi on kokenut viimeisten sadan vuo-
den aikana. Tutkielmaani lähtökohtana käyttäen 
suunnittelin seurakuntatalon, joka palvelee 2020-
luvun seurakuntien toimintatapoja. 

Tässä artikkelissa pohdin sitä, miten seurakunta-
talo on rakennustyyppinä kehittynyt sellaiseksi, 
kuin se nykypäivänä on. Mitkä asiat ovat muuttu-
neet, ja mitä ominaisuuksia arvostetaan edelleen 
tänäkin päivänä? 

Rakennuspaikkana Sääksjärvi 

Lempäälän Sääksjärvelle muotoillaan parhaillaan 
uutta asemakaavaa, joka koskee Lempäälän evan-
kelis-luterilaisen seurakunnan omistamaa tonttia. 
Asemakaavaehdotuksen mukaan tontille voi si-
joittaa seurakunnan toimintaa palvelevan raken-
nuksen sekä asuinkerrostalon aputiloineen. Tämä 
asemakaavan muutoshanke on opinnäytetyöni 
lähtökohta. 

Asemakaavaehdotus asettaa tontin rakennuksille 
vaatimukset rakenteiden desibeliarvojen, kerros-
luvun ja –alan sekä rakennuspaikan suhteen. Otin 
asemakaavaehdotuksen asettamat vaatimukset 
huomioon ohjeellisella tasolla, eli rajasin raken-
teiden desibelivaatimukset pois, mutta pidin liito-
oravan suojelualueen yhtenä tekijänä tontin suun-
nittelussa. Pääpaino opinnäytetyössäni oli kuiten-
kin tutkielmassa – rakennussuunnitelma on testi-
kohde, jonka avulla tutkin, miten päättelemäni 
teorian voisi käytännössä toteuttaa. 

Rakennuspaikan ympäristö tulee kehittymään 
runsaasti seuraavien vuosikymmenien aikana. 
Sääksjärven kaupunkirakennetta aiotaan tiivistää, 
ja seurakunnan omistamalle tontille sijoitetaan 
seurakuntatalon lisäksi seitsemänkerroksinen 
asuinrakennus. Kaupunkirakenteen kehittyessä 
on myös syytä tutkia, mihin suuntaan seurakunta-
taloa voisi kehittää, ja miten se voisi palvella kas-
vavaa asukaskuntaa mahdollisimman laajasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. 

Työhön ryhtyminen 

Luodakseni seurakunnan käyttöön soveltuvan ra-
kennuksen minun oli ymmärrettävä, mitä seura-
kuntien toiminta on. Päästäkseni alkuun lainasin 
kirjastosta pinon seurakuntien vuosikertomuksia 
sekä sakraaliarkkitehtuuria koskevia teoksia. Ne 
olivat merkittäviä lähteitä, kun keräsin perustie-
toja tutkielmaani varten. 

Havainnekuva rakennussuunnitelmasta: sisäänkäynti 

Ilmakuva suunnittelualueesta. Tontti rajattu punaisella 
viivalla, seurakuntatalon rakennusalue valkoisella. 
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Kirjallisuuden kautta tutustuin Suomen evanke-
lis-luterilaisten seurakuntien toimintaan 1920-lu-
vulta lähtien ja selvitin, mitä seurakunnissa on ta-
pahtunut viimeisen sadan vuoden aikana. Tapah-
tumien kautta perehdyin siihen, miten seurakun-
nallisten rakennusten arkkitehtuuri on elänyt 
muutosten mukana. Ymmärsin, että arkkitehtuu-
rin kautta suunnittelijat reagoivat oman aikakau-
tensa tapahtumiin vahvasti, sillä rakennusten ja ti-
lojen suunnittelu on yksi keino ohjata ihmisen ja 
yhteisön toimintaa haluttuun suuntaan. 

Seurakuntarakennusten arkkitehtuurin muutos on 
melko hyvin tutkittu aihe. Useammassa kirjalli-
sessa lähteessä on käsitelty seurakuntien toimin-
nan muutosta kuitenkin vain 1990-luvulle asti, 
mutta nyt 2010-luvulla puhaltavat jo uudet tuulet. 
Tämän ajan ilmiöitä ovat kirkosta eroaminen ja 
kristillisen kasvatuksen väheneminen kotioloissa. 
Niiden vaikutusta seurakuntataloarkkitehtuuriin 
ei ole vielä kuitenkaan analysoitu rakennussuun-
nittelun kannalta. 

Seurakuntien kohtaamiin haasteisiin on kuitenkin 
jo jollain tasolla vastattu rakennussuunnittelussa 
sekä seurakuntien toimintastrategioissa. Opinnäy-
tetyössäni selvitin, mitä nämä uudet tarpeet ovat 
ja mitä ominaisuuksia ne rakennukselta vaativat. 
Lisäksi tutkin, miten seurakuntien toiminnan 
muutokset on otettu huomioon kaikkein uusim-
missa kohteissa. 

Uusista, 2000-luvun jälkeen toteutetuista seura-
kuntarakennuksista on julkaistu toistaiseksi vain 
arkkitehtuuria ja taidetta käsitteleviä tekstejä. 
Koska tilojen toteutusta ja toiminnan analysointia 
ei ole vielä painettu juuri mihinkään, minun oli 
itse koottava lähdemateriaalini uusimmista koh-
teista. Paras keino kerätä tietoa oli tietenkin tutus-
tua rakennuksiin paikan päällä. 

Toteutetut kohteet lähdemateriaalina 

Luodakseni itselleni kokonaiskuvan seurakunta-
rakennuksen rakennustyypistä vierailin eri vuosi-
kymmeninä toteutetuissa seurakuntien rakennuk-
sissa. Valitsin seitsemän kohdetta 1900-luvun eri 
vuosikymmeniltä, ja kävin niissä tekemässä muis-
tiinpanoja sekä ottamassa valokuvia – osassa sain 
jopa henkilökohtaisen esittelykierroksen henkilö-
kunnan toimesta. Haastattelemalla henkilökuntaa 
selvitin, mitkä asiat tiloissa toimivat hyvin ja 
missä olisi kaivattu toisenlaisia suunnitteluratkai-
suja. Sain myös käsityksen siitä, kuinka suuria ih-
mismääriä eri tiloihin täytyy saada mahtumaan, ja 
millaisiin toimintoihin huoneiden tulisi soveltua. 

Vierailukierroksillani kiinnitin huomiota raken-
nusten arkkitehtuuriin ja rooliin kaupunkikuvassa 
sekä selvitin, millaista toimintaa rakennuksessa 
toteutetaan. Tutkin, millainen on tavallinen arki-
päivä seurakuntatalossa, ja millaista toiminta on 
viikonloppuisin. 

Pitäjänmäen kirkko, 1959 

Visualisoinnit osoittavat, miten eri aikakausien 
kirkkojen tilat sijoittuvat toisiinsa nähden. 

Laajasalon kirkko, 2003 

Viikin kirkko, 2005 

Suvelan kappeli, 2016 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
OPINNÄYTETYÖT 2019. Paula Rauhala 



SIVU 3 

Toiminta 

Vaikka seurakuntien omistamat rakennukset ovat 
valmistuneet eri vuosikymmeninä, niissä järjes-
tettävä toiminta on hyvin samankaltaista. Nyky-
ajan seurakunnan toimintaan kuuluu perinteisten 
jumalanpalvelusten lisäksi päiväkerhotoimintaa, 
erilaisia luku- ja hartauspiirejä, harrastusmahdol-
lisuuksia, yhteislounaita sekä kahviotoimintaa. 

Seurakunnissa on huomattu, ettei perinteinen ju-
malanpalvelus enää houkuta ihmisiä seurakunnan 
piiriin, joten perinteistä toimintaa on muutettu 
helpommin lähestyttäväksi ja ihmisläheisem-
mäksi. 2000-luvulla yleistynyt ilmiö on tuomas-
messu, jonka järjestelyihin seurakuntalaiset pää-
sevät mukaan, ja heillä on mahdollisuus myös itse 
esiintyä. Messuissa voi nykyään olla seurakunta-
laisten omia puheenvuoroja sekä pop-musiikkia. 
Etenkin musiikkiyhtyeiden esiintyminen kirkolli-
sissa tilaisuuksissa on ollut nousussa. 

Arkkitehtuuri 

Seurakuntatalo on erittäin uusi rakennustyyppi 
kristillisten seurakuntien historiassa. 1900-luvun 
alkuun saakka seurakuntien rakennukset olivat 
kirkkoja ja kappeleita, joissa keskityttiin ainoas-
taan jumalanpalveluksiin. 1920-luvulta lähtien 
seurakunnat ovat alkaneet tarjota muutakin toi-
mintaa hartauksien lisäksi, ja se näkyy kirkkora-
kennusten suunnittelussa: kirkkojen tilaohjelma 

on 1900-luvun saatossa monipuolistunut huomat-
tavasti. 

Seurakuntien vastaanottama kritiikki oli etenkin 
1960-luvulla erittäin vahvaa, ja siihen myös rea-
goitiin. Tuolloin vallinneen asuntopulan vuoksi 
kaupunkilaiset olivat tyytymättömiä jatkuviin kir-
konrakennushankkeisiin. Tämän myötä seurakun-
nissa ajateltiin, että kirkkojenkin tulisi olla tehok-
kaita yksiköitä, jotka ovat hyödyllinen osa kau-
punkirakennetta. Niinpä seurakuntarakennuksia 
alettiin kutsua nimellä ”seurakunnallinen työkes-
kus”, ja ne tarjosivat jumalanpalvelusten lisäksi 
sosiaalityön palveluita, kerho- ja harrastusmah-
dollisuuksia, kuten partiota, kuoroja ja liikunta-
tunteja. 

1960- ja 1970-lukujen seurakuntatalot ovat arkki-
tehtoniselta ilmeeltään hyvin samankaltaisia kes-
kenään. Ehkäpä tuolloin haluttiin luoda rakennus-
tyyppi, joka oli muotoilusta ja materiaaleista tun-
nistettavissa seurakunnan tukikohdaksi. Seura-
kuntakeskukset sijoitettiin asuinalueiden lähei-
syyteen, ja ne alkoivat sulautua muuhun raken-
nuskantaan. Julkisivuun kiinnitetty risti saattoi 
olla ainoa merkki, joka osoitti kohteen olevan kir-
kollinen rakennus. Tyypillisessä 1970-luvulla ra-
kennetussa seurakuntakeskuksessa on punatiiliset 
ulkoseinät, tasakatto sekä kulmikas ja monimuo-
toinen rakennusmassa. 

Sisätiloissa yleistyi integroituva tilaratkaisu, jossa 
kaksi tai kolme pienempää tilaa oli mahdollista 

Kari Suomalaisen kantaaottava pilapiirros Hel-
singin Sanomissa 15.11.1958. 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2010 

2020 

Tilaohjelman laajeneminen: 
asunnot, kerhotilat, liikuntasalit 

Seurakuntakeskukset, 
työkeskukset: tehokas tilojen 

käyttö 

Kirkollisen arkkitehtuurin säännöt 
häivyttyvät, suppeampi tilaohjelma 

Matalan kynnyksen toiminta, 
omaleimainen ja houkutteleva 

kirkkoarkkitehtuuri 

Seurakuntarakennuksen muutokset aikajanan 
muodossa. 
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yhdistää suureksi kirkkosaliksi. Kun rakennettiin 
tällaisia monitoimisaleja, useampi pienryhmä 
saattoi toimia seurakunnan rakennuksessa saman-
aikaisesti, ja tilojen käyttöaste saatiin korkeam-
maksi. Monitoimisalia käytettiin jumalanpalve-
lusten paikkana, mutta siellä voitiin myös urheilla 
tai järjestää juhlia. 

1990-luvulta lähtien seurakuntarakennusten tila-
ohjelma on muuttunut jälleen suppeammaksi. 
Asuntoja ja liikuntasaleja ei enää ole sijoitettu 
seurakuntataloihin, sillä ympäröivä kaupunkira-
kenne tarjoaa nämä palvelut erikseen. Kahteen tai 
useampaan osaan jaettava sali on kuitenkin jäänyt 
vakioratkaisuksi, sillä ihanne on, että salia voi-
daan muokata erilaisiin tapahtumiin soveltuvaksi. 
Tyypillinen ratkaisu on, että pääsalissa on yksi tai 
useampia seiniä, jotka avaamalla saliin saadaan li-
sää istumapaikkoja. 

Vuonna 2016 käyttöön otettu Suvelan kappeli Es-
poossa on erinomainen esimerkki siitä, miten seu-
rakuntarakennuksen tulisi vastata nykypäivän 
seurakunnan toimintaan. Suvelan kappeli on mo-
nitoimikeskus, jonka toiminta ei rajoitu pelkäs-
tään evankelis-luterilaisen uskonnon harjoittami-
seen. Suvelan alueella asuu monipuolinen kirjo 
eri uskontojen harjoittajia, ja he kaikki ovat terve-
tulleita Suvelan kappeliin. Rakennuksessa toimii 
myös Espoon kaupungin asukaspuisto, joka tar-
joaa vakaumuksetonta toimintaa erilaisten kerho-
jen muodossa. 

Ollaan siis hiljalleen palattu 1970-luvun monitoi-
mikeskuksen suuntaan – nyt rakennuksen toimin-
taa laajennetaan myös seurakunnan ulkopuolelle. 
Nykyaikana arkkitehtuuriin panostetaan kuiten-
kin aivan erilaisella innolla 1970-lukuun verrat-
tuna. Kohteista tehdään näyttäviä ja jokainen 
kohde suunnitellaan omana yksilöllisenä kohtee-
naan. Seurakunnallisen rakennuksen tunnistaa 
edustavasta julkisivusta, jossa on käytetty ympä-
röivästä rakennuskannasta poikkeavaa, juhlalli-
sempaa ja arvokasta julkisivumateriaalia. Esimer-
kiksi Viikin kirkko on vuorattu lohkotulla haapa-
paanulla, ja Klaukkalan ja Laajasalon kirkkojen 
julkisivujen päämateriaali on kupari. 

Kirkon sosiaalisen toiminnan merkitys kasvaa 
edelleen. 2020-luvun seurakuntatalossa niin seu-
rakuntalaiset kuin seurakuntaan kuulumattomat-
kin voivat harjoittaa uskontoa, osallistua organi-
sointiin, saada apua ja vertaistukea, harrastaa, il-
maista, seurustella, juhlia ja oleskella. 

Havainnekuva rakennussuunnitelmasta: Sali 

Havainnekuva rakennussuunnitelmasta: Kerhotilat 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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Aki Sahrman 

Kaikille avoin seurakunta  

Seurakunta elää  murrosvaiheessa  

Opinnäytetyössä Toivon keskus – Riuttarannan 

uusi  leirikeskus  on perehdytty  Vihdin seurakun-

nan rippileirien tilatarpeisiin uusimman rippikou-

lusuunnitelman mukaisesti. Riuttaranta jakautuu  

kahteen puoleen: uuteen ja  vanhaan. Vanhan puo-

len päärakennus on  homeessa ja  käyttökiellossa.  

Toivon keskus on kokonaisvaltainen leirikeskus-

suunnitelma vanhalle  puolelle, jossa  alueelle  tuo-

daan uusi  päärakennus,  majoitusrakennukset ja 

saunarakennus. Opinnäytetyössä on perehdytty  

paikan hengen vaalimiseen, sillä Riuttaranta on 

monille vihtiläisille merkittävä paikka.  

 

Pian kirkollisverolla  ei enää  mak-

seta  palkkoja, ylläpidetä toimintaa  

ja  pidetä kunnossa kiinteistöjä.  

Seurakunnan  rahatilanne  heikkenee  jatkuvasti.  

Vihdin kirkkoherran Pekka  Valkeapään mukaan  

seurakuntalaisten määrä  laskee  noin prosentilla  

vuodessa  (Valkeapää,  2019). Tästä  seuraa  merkit-

täviä  taloudellisia  muutoksia seurakunnan toimin-

nassa. Vihdin seurakunnalla on useita kiinteistöjä  

käyttökiellossa  homeen takia. Näitä  ovat muun  

muassa Vihdin kirkonkylän seurakuntakeskus, Ir-

jalan hautausmaan siunauskappeli ja Riuttarannan 

vanhan puolen päärakennus. 

Seurakunta tarvitsee toimintaansa kiinteistöjä ja 

työntekijöitä. Rahavirtojen ehtyessä on kuitenkin 

jostain luovuttava tai toimintatapoja muutettava, 

sillä pian kirkollisverolla ei enää makseta palk-

koja, ylläpidetä toimintaa ja pidetä kunnossa kiin-

teistöjä. Todennäköisesti tulevaisuudessa seura-

kuntia osittain kannatteleekin vapaaehtoistyö. 

Tietoutta Riuttarannasta lisättävä  

Yksi tapa Vihdin seurakunnalla kartuttaa varoja, 

on myydä joitain toimintoja tai tiloja myös ulos-

päin. Vaikka Riuttarantaa periaatteessa voikin 

vuokrata kuka vain, on se usein kesäaikojen ulko-

puolella arkisin tyhjillään. Riuttarannan emännän 

Leena Kanervan mukaan Riuttarannan tietoutta 

on lisättävä, jotta ihmiset löytäisivät tiensä sinne. 

Hänen mukaan useimmat ihmiset, jotka Riutta-

rannassa vierailevat, ihastuvat paikkaan ja kehu-

vat sen luontoa ja maisemaa. Riuttarannassa use-

ammin käyvät kuvailevat saapumista paikkaan 

palaamisena kotiin. (Kanerva, 2019.) Riuttaran-

nan olemassa oloa tulisi markkinoida ulospäin ja 

sillä tulisi olla omat internetsivut ja osittain julki-

nen varauskalenteri, jotta ihmiset voisivat hel-

posti itse katsoa milloin paikka olisi vapaana. 

Havainnekuva Toivon keskuksen alueesta. 

Toivon keskus. 
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Riuttaranta tarjoaa matalan kynnyksen saapua 

seurakunnan tiloihin, mikä voi olla pitkällä täh-

täimellä pieni edistysaskel myös kirkossa pysymi-

seen. Mikäli seurakunta pystyisi tarjoamaan ihmi-

sille hengellisen yhteyden lisäksi myös maallista 

hyötyä, kuten esimerkiksi kohtuuhintaisen ulos-

päin vuokrattavan kauniin paikan omiin juhliin, 

voisi kynnys erota kirkosta olla askelen suurempi. 

Kirkon ei kuitenkaan tule lähteä tuottamaan rahaa 

enempää kuin mitä se tarvitsee ja se on priorisoi-

tava seurakunnan oma toiminta ensisijaiseksi. 

 

Kaikille avoin Toivon keskus  

Toivon keskus on suunniteltu siten, että se tarjoaa 

monipuolisia tiloja myös seurakunnan järjestä-

män toiminnan ulkopuolelle. Toivon keskuksessa 

on mahdollista järjestää esimerkiksi yrityksen vir-

kistyspäiviä ja -viikonloppuja, sitä voidaan majoi-

tustila kerrallaan vuokrata korpihuotellihuoneeksi 

esimerkiksi Vihti Skin laskettelijoille, tai Toivon 

keskuksessa voidaan viettää juhlia. Muun muassa 

hääjuhlat on mahdollista järjestää Toivon keskuk-

sessa vihkimistä myöten. 

Toivon keskukseen on mahdollista majoittaa 48 

vierasta 2-4 hengen huoneisiin. Rakennuksessa 

on tilaa myös lisävuoteille, mikäli yöpyjien mää-

rää halutaan nostaa. Saunarakennus rannassa tar-

joaa vieraille perinteistä saunomista, jossa kiuas 

lämmitetään puilla ja vesi kannetaan käsivoimin 

sisään järvestä. Uusi saunarakennus on suhteelli-

sen pieni ja mahduttaa tiiviisti kymmenen henki-

löä ja väljästi kahdeksan. Mikäli saunojia on 

enemmän, voidaan vuokrata myös Riuttarantaan 

vuonna 2015 valmistunut rantasauna, joka tarjoaa 

kaksi esteetöntä saunaosastoa ja yhteistilat. 

 

Ennestään tuttu Toivon keskus  

Toivon keskuksen suunnittelussa on vaalittu pai-

kan henkeä. Opinnäytetyössä perehdytään  mistä  

tekijöistä paikan kokeminen ja paikan henki muo-

dostuvat. Riuttarannan vanha  puoli  on haluttu säi-

lyttää  tunnistettavana  myös niille, joille  paikka on 

tällä hetkellä tuttu esimerkiksi 30 vuoden takaa.  

Paikan kokemiseen vaikuttaa  merkittävästi  sen 

havaittavat ja tulkinnalliset ominaisuudet. Havait-

tavia  ominaisuuksia ovat  muun muassa  muodot,  

mittakaava  ja pinnat. Nämä ominaisuudet ovat 

kaikille  vierailijoille samat ja yhtäläiset. Lisäksi 

paikan havaittaviin ominaisuuksiin kuuluu olen-

naisesti  valo, varjot, äänet ja tuoksut,  jotka  vaih-

televat vuorokauden ja vuodenajan mukaan ja  

näin ollen voikin hyvin olla,  että  eri aikoina  vie-

railevat ihmiset kokevat paikan eri tavoin.  

 

Paikan tulkinnallisia ominaisuuksia puolestaan 

ovat historiallinen ulottuvuus, ajallinen syvyys,  

kollektiivinen muisti, sosiaalinen ulottuvuus,  

mielikuvat, tunnelma ja paikan henki –  genius  

loci. Toivon keskuksessa  näistä  tärkeimmiksi 

nousivat genius locin lisäksi paikan historiallinen 

ulottuvuus  ja ajallinen syvyys. Opinnäytetyössä  

puhutaan paikan historiallisesta syvyydestä, joka  
Toivon keskus. 
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on haluttu säilyttää ja jota on haluttu vaalia. His-

torialliseen syvyyteen kuuluu erityisesti  paikan  

koko historia  ja sen tapahtumat,  mutta myös lyhy-

emmät aikavälit vuorokauden ajasta  ja vallitse-

vasta säätilasta  lähtien.  

  

Paikan historiallista syvyyttä kunnioitetaan muun  

muassa  nimeämällä paikka Toivon keskukseksi. 

Vuosina 2015 ja 2016 koko Riuttaranta toimi  pa-

kolaiskeskuksena. Tuolloin paikkaa  kutsuttiin  

Toivon keskukseksi, sillä  se  tarjosi  toivoa toivot-

tomista  tilanteista  tuleville ihmisille. Toivon kes-

kuksessa on kunnioitettu  paikan historiallista  sy-

vyyttä myös sijoittamalla  rakennukset ja toimin-

not vastaaville paikoille,  missä ne  ovat ennenkin  

olleet. Paikasta  on kuitenkin haluttu tuoda esille 

jotain uutta: sen kaunis järvimaisema.  

 

Järvimaiseman ihannointi  ja korostaminen on ra-

kennussuunnittelussa  johtanut kapeaan ja pitkään  

massaan. Tämän avulla kaikki suuret ja  yhteistoi-

mintaan tarkoitetut  tilat on saatu suunnattua, niin  

että  parhaat näkymät ohjautuvat järvimaisemaan.  

Maisemaa  on haluttu avata myös päärakennuksen  

järvenvastaisen  pihan puolelta halkomalla  massaa  

osiin niin, että  muodostuu selkeitä näkymälinjoja  

pihalta järvelle,  osittain  täysin esteettä  ja osittain  

suurten ikkunapintojen lävitse.  

Periaate maiseman tuomisesta esille rakennusken läpi. 

Toivon keskuksen julkisivu etelään. 
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Kokemuksellista majoittumista  

Toivon keskuksen majoitusrakennukset on tehty 

kustannustehokkaiksi ja monistettaviksi moduu-

liajattelulla. Yksittäinen vuodemoduuli yhdistää 

eri huoneiden ylä- ja alapedit tarjoten vierailijoille 

120 cm leveän ja yli kaksi metriä pitkän nukku-

matilan. Vuodemoduulia kiertämällä, monista-

malla ja toisiaan etäännyttämällä saadaan muo-

dostettua seinäke, jossa sijaitsevat ala- ja yläpedit 

sekä säilytystilaa vierailijoille. Tähän ratkaisuun 

voidaan vielä liittää WC-tilat ja kokonaisuutta 

monistamalla saadaan muodostettua seinäkkeiden 

väliin huonetila, joka tarjoaa oleskelutilaa ja le-

veät vuoteet neljälle ihmiselle. 

Majoitustiloista on avattu ikkunoin ja lasiovin nä-

kymä aidatun terassin läpi järvelle. Majoitusra-

kennukset on mitoitettu tilaviksi ja niihin on mah-

dollista asentaa myös kuivauskaapit märille vaat-

teille. Majoitusratkaisujen omaperäisyys nostat-

taa paikan imagoa ja se jää vierailijoille helpom-

min myös mieleen. Tällaiset pienet yksityiskoh-

dat voivatkin pidemmällä tähtäimellä lisätä pai-

kan haluttavuutta ja vuokrausastetta. 

 

Toivon keskus edelläkävijänä   

Toivon keskus ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, 

mutta se voi olla osana parantamassa seurakunnan 

näkyvyyttä ja nykyistä rahatilannetta, mikäli sitä Moduuliajattelun periaate. 
Ote majoitusrakennuksen pohjapiir-

roksesta. vuokrattaisiin ja mainostettaisiin myös ulospäin 

vuokrattavana tilana. Tulee kuitenkin muistaa, 
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että ensisijaisesti Toivon keskus on suunniteltu 

Vihdin seurakunnan rippikoulukäyttöön ja täyttä-

mään ennen kaikkea Vihdin nykyisen rippileirira-

kenteen tilatarpeet. Nämä tarpeet on ratkaistu 

mallikkaasti Toivon keskuksessa ja rippileirin jär-

jestäminen paikassa on sujuvaa ja toimivaa. Kun 

leirikeskus täyttää hyvin rippileirin monipuoliset 

tarpeet varusteiltaan ja tiloiltaan, toimii se mitä to-

dennäköisimmin hyvin myös muussa kuin rippi-

koulukäytössä. 

Lisää Toivon keskuksesta, uuden rippikoulusuun-

nittelman vaikutuksista ja paikan kokemisesta 

voit lukea opinnäytetyöstä Toivon keskus – Riut-

tarannan uusi lerikeskus, joka löytyy Theseuk-

sesta. 

Linkki Metropolian opinnäytetöihin: 

https://www.theseus.fi/handle/10024/6 

LÄHTEET  

Kanerva, L. Riuttarannan emäntä. Suullinen tie-

doksianto, Vihdissä 15.1.2019 

Valkeapää, P. Vihdin seurakunnan kirkkoherra. 

Suullinen tiedoksianto, Vihdissä 27.4.2019 

Havainnekuva valon ja varjon leikistä kappelissa. 

Toivon keskus tarjoaa yhdessäoloa ja yhteyttä. 
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SUVI WALLIUS-VALO 

PYÖRÄILYN SUOSIO  TULEE NÄ-
KYÄ  MYÖS TALOJEN RAKENTA-
MISESSA  

Pyöräilyverkostoa rakentamalla parannetaan 
vanhoja reittejä ja luodaan uusia, turvallisia ja 
sujuvia väyliä. Seuraava tavoite on tehdä pyöräi-
lystä mielekästä myös siellä, minne ollaan me-
nossa. 

Rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyö käsittelee 
toimistorakentamista työmatkapyöräilyn näkö-
kulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten työ-
matkapyöräilijät ja heidän kulkuneuvonsa huo-
mioidaan työpaikkarakennuksessa siten, että se 
tuo rakennuksen käyttäjille lisäarvoa ja kannus-
taa pyöräilyyn. Suunniteltava kohde sijoittuu 
Helsingin Vallilaan tulevan baanareitin varrelle. 

Helppoa ja sujuvaa pyöräilyä  
Kaupunkipyörät tulivat Helsingin katukuvaan 
kesällä 2016. Tutkimuksen mukaan ne ovat tällä 
hetkellä käyttöasteeltaan maailman suosituimpia, 
ja jokaisella pyörällä tehdään 8,7 matkaa päi-
vässä (Raninen, Aalto-Setälä, Tulenheimo 2019). 
Järjestelmä on saanut useita tunnustuksia, vii-
meisimpänä Suomen Ladun Suomen Liikuttaja -
palkinnon (Helsingin kaupunki 2019). Kaupun-
kipyöräasemien verkosto laajenee joka vuosi niin 
Helsingin sisällä kuin Espooseen ja Vantaalle. 

Kaupunkipyörät osuvat erinomaisesti saumaan, 
johon paneutumalla kaupunkien on mahdollista 
vähentää yksityisautoilua ja siten liikenteen hiili-
dioksidipäästöjä tehokkaasti. Ne ovat helppoja ja 
nopeita kulkuneuvoja lyhyille matkoille. 

Kaupunkipyörästä on muodostunut varteenotet-
tava vaihtoehto myös monelle työmatkalaiselle. 
Lainapyörä madaltaa kynnystä uuden liikkumis-
muodon löytämiseen ja jopa oman polkupyörän 
hankintaan, kun pyöräilyä voi testata alkuun tu-
tuilla reiteillä. 

Jotta suosio vahvistuu, pyöräilyä 
tulee edistää myös siellä, minne 
pyörällä ollaan menossa: töissä, 
koulussa, kirjastossa. 

Pyöräilyyn voidaan kannustaa kaupunkipyörien 
lisäksi väyliin ja turvallisuuteen panostamalla. 
Seuraavaksi on ratkaistava ne seikat, miten pyö-
räilyä voidaan edistää myös siellä, minne ollaan 
menossa. Suurin osa pyörämatkoista kuljetaan 
kouluun tai töihin (Helsingin kaupunki 2017). 
Näissä paikoissa pysäköinnillä, pukuhuoneilla ja 
säilytystiloilla on väliä. 

Väylät kuntoon  
Pyöräilyn edistämisessä kaupungin tehtävänä on 
rakentaa väyliä sinne, missä niitä tarvitaan eni-
ten. Väylien suunnittelu ja rakentaminen perus-

Pyörätie Aleksis Kiven kadulla Helsingissä. 
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Polkupyörä valitaan käyttötarkoituksen mukaan, mutta sillä 
pyöräilijä viestii myös itsestään. 
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Baana Helsingin Kampissa. 

tuu Helsingissä olemassa olevien  reittien paran-
tamiseen. Pyöräilyn laatukäytäviä eli  Baanoja on 
tarkoitus  rakentaa kaupunkiin jopa 160 kilomet-
rin pituinen verkosto  (Helsingin kaupunki 2017, 
s. 18). Baanojen lisäksi  rakennetaan  yksisuuntai-
sia  pyöräkaistoja  etenkin tiiviisti rakennetuille 
alueille. 
 
Liikennesuunnittelussa pyritään siihen, että  ja-
lankulkijat ja  pyöräilijät erotetaan toisistaan. Pe-
rusteena erottamiselle  on ennen kaikkea turvalli-
suus:  Kaksi hyvin erilaista ja  erivauhtista liikku-
mismuotoa samassa tilassa aiheuttavat helposti  
konflikteja ja vaaratilanteita, mikä  puolestaan li-
sää negatiivista ilmapiiriä. Kun väylät suunnitel-
laan  selkeiksi kaikille käyttäjäryhmille, liiken-
teen turvallisuus ja liikkumisen mielekkyys nou-
sevat.   
 
Yksi keskeinen  seikka on väylistä huolehtimi-
nen. Kun pyöräkaistat aurataan talvisin ja  tietöi-
den kohdalla osoitetaan selkeät poikkeusreitit  
myös pyöräilijöille, kaupunki antaa selkeän sig-
naalin kulkumuodon arvostuksesta. Pyöräilystä  
välittäminen ei ole ainoastaan  liikennesuunnitte-
lullinen asia, vaan se on  myös asennekasvatusta.  

Pyöräparkki tilanteen mukaan  
Pyöräpysäköinti on väylien ohella toinen merkit-
tävä asia, johon niin kaupungin kuin kiinteistöjen 
kannattaa panostaa. Pyörätelinetyyppi vaikuttaa 

paljon siihen, miten pyörille tarkoitettu pysä-
köintialue pysyy järjestyksessä ja kulkuneuvot 
turvassa ilkivallalta. 
Telinetyyppi tulee valita sen perusteella, missä 
se sijaitsee, ja kuinka kauan pyörä on siinä pysä-
köitynä. Työpaikalla tai juna-asemalla polku-
pyörä on pysäköitynä usein koko päivän ajan. 
Tällaisissa paikoissa kannattaa suosia runkoluki-
tusta ja sellaisia telineitä, joihin mahtuu pyöriä 
paljon, esimerkiksi kaksikerrostelineitä. 

Mukavia matkakokemuksia  
Pyöräilyyn ei tule suhtautua kuitenkaan vain teli-
neiden ja reittien näkökulmasta. Nämä ovat sel-
keitä käytännön ratkaisuja, joilla pyöräilystä teh-
dään sujuvaa ja helppoa. Seuraavaksi tulee vas-
tata kysymykseen: miksi pyöräily on kivaa? 

Pyöräily on lihasvoiman aikaansaamaa liikku-
mista. Parhaimmillaan liikunta edistää terveyttä 
ja vapauttaa endorfiineja, mitkä ovat työmatka-
pyöräilyssä erinomainen lisä siihen, että pääsee 
samalla sujuvasti kotoa töihin. 

Pyöräilyssä viehättää myös vauhdin ja vapauden 
tuntu, mahdollisuus tarkkailla luontoa ja kau-
punkiympäristöä ja liikkua paikoissa, jonne au-
tolla on vaikea päästä ja kävellen liian pitkä 
matka. 

Pyöräilijää voi viehättää pelkästään myös kul-
kuneuvolla hifistely: pyörän valinnalla voi ker-
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toa paljon siitä, mihin yhteisöön tuntee kuulu-
vansa. Siinä, missä kilpapyöräilijä valitsee ke-
vyen ja kapearenkaisen kiiturin, ympäristötietoi-
nen kaupunkifillaristi tekee ostosreissut tyylik-
käällä tavarapyörällä. Oli alla millainen meno-
peli tahansa, pyöräily on matkakokemus, ja posi-
tiivisen matkakokemuksen haluaa yhä uudelleen. 

Pyörällä työpisteelle saakka 
Matkakokemusta silmällä pitäen rakennusten 
suunnitteluun syntyy mielenkiintoinen näkö-
kulma. Toimivalla pysäköintiratkaisulla, tilavalla 
pukuhuoneella ja pyykkinarulla ei voi tarjota 
matkakokemusta – mutta niistä on valtavasti 
iloa, kun saapuu töihin kuraisena ja sateen kaste-
lemana. 

Herää kysymys: mitä jos pyörämatka ei päättyi-
sikään työpaikan ovelle? Opinnäytetyön toimis-
torakennussuunnitelmassa lähtökohtana on, että 
halutessaan työpisteelleen voi ajaa suoraan ja jät-
tää pyöränsä päiväksi siihen. Tällaisessa tulee 
miettiä, miten sinne pääsee, ja mihin pyörä jäte-
tään. 

Esimerkkejä pyöräilijäystävällisistä rakennuk-
sista on muutamia, mutta useimmissa pyöräily 
on sivuroolissa tai rakennus on pyöräpysäköinti-
laitos. Kokonaisvaltaisesti pyöräilijät huomioivia 
rakennuksia on siis vielä niukasti. 

Millainen on pyöräilijän työpaikka? 
Toimistorakennussuunnitelmassa tilaohjelman 
tavoitteena on päästää pyöräilijät rakennuk-
sessa kaikkialle riippumatta siitä, työskente-
leekö hän talossa vai ei. Tällä järjestelyllä osoi-
tetaan, että pyöräilijä on etuoikeutettu, mikä 
voi lisätä innostusta pyöräilyyn. 

Kaikille avoimeen eli julkiseen vyöhykkeeseen 
kuuluvat pyöräpysäköinti, pukuhuoneet, ravin-
tolat, kahvilat ja muut toimistotalon yhteydessä 
olevat liiketilat. Työskentelytiloista co-wor-
king-tila on myös osoitettu ensisijaisesti pyö-
räileville, jotka haluavat piipahtaa työskentele-
mään muutamaksi tunniksi kahvikupin äärelle. 
Tilan ideana on, että siellä voi kohdata eri alo-
jen ihmisiä ja saada yhdessä tekemisestä virtaa 
ja luovuutta omaan työntekoon. 

Pyöräily näkyviin sisällä ja ulkona 
Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjel-
massa keskeisenä tavoitteena on tehdä pyöräi-
lystä näkyvää katukuvassa. Kaupunki on mu-
kana esimerkiksi toukokuun Pyöräilyviikossa, 
jolloin järjestetään mm. aamupalatapahtumia, 
perheretkiä ja yhteislenkkejä pyöräilijöille 
(Helsingin Polkupyöräilijät ry 2019). 

Näkyvyyttä tulee edistää myös toimistoraken-
nuksessa, jossa pyöräilijät ovat keskeisessä ase-
massa. Opinnäytetyössä suunnitellun rakennuk-
sen keskeinen elementti on koko rakennusta 
kiertävä pyöräkaista, jota pitkin voi polkea aina 

Toimistorakennuksessa pyöräilijän tila on kaikille avointa 
tilaa. 

Toimistorakennuksen julkisivu Teollisuuskadulle. Pyörä-
kaista erottuu omana elementtinään. 
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kuudenteen kerrokseen saakka. Pyöräkaista erot-
tuu selkeästi julkisivussa omana elementtinään ja 
herättää ohikulkijoiden mielenkiinnon, sillä lasi-
seinän läpi näkee kaistalla polkevat. Pyöräkaista 
näkyy samalla tavoin myös toimistorakennuksen 
sisällä. 

Muita keinoja pyöräilyn näkyvyyden edistä-
miseksi ovat näkymät aulasta pyöräpysäköintiin, 
ja fillarilaskuri. Pääportaikkoon sijoitettu laskuri 
kertoo valoteoksen avulla, kuinka monta pyörää 
talossa on kunakin päivänä. Idea on sama kuin 
pyörälaskurilla Baanan varressa, joka mittaa pol-
kijoiden määrää. 

Turvallisuus edellä 
Jotta rakennuksen tarjoama pyöräretki on miele-
käs, sen tulee olla myös turvallinen. Pyöräkaistan 
suunnittelu lähtee pyöräilijän mittakaavasta.  

Pyöräiltävissä tiloissa huomioidaan pyöräilijän 
tilantarve niin leveys- kuin korkeussuunnassa. 
Koska ylämäet hidastavat matkaa, niistä tehdään 
mahdollisimman loivia. Näkyvyyttä edistetään 
lasiseinillä ja riittävän loivilla kaarteilla, jolloin 
liikenteen ennakoiminen on helpompaa. 

Toimistotalosta pyöräilyn edistämisen  
lippulaivaksi 
Työmatkaliikenne aiheuttaa kaupunkien kaduille 
säännöllisesti ruuhkia. Tutkimusten mukaan pol-
kupyörä vie kadulla vähemmän tilaa kuin henki-
löauto, ja pyöräkaistojen kapasiteetti on 3200 

ajoneuvoa tunnissa, kun vastaava luku autoilla 
on 1700 ajoneuvoa (Helsingin kaupunki 2017,  
s. 12).

Rakennustyypeistä toimistoilla on keskeinen 
vaikutus työmatkaliikenteen syntyyn. Siksi 
pyöräilijöille suunniteltu toimistotalo on 
avainasemassa, kun halutaan vähentää autolii-
kennettä ruuhka-aikaan. Seuraava tavoite on 
miettiä myös muut työpaikkarakennukset pyö-
räilyn kannalta mielekkäiksi. 

Kuvat: Suvi Wallius-Valo 
Theseus-versio haettavissa: Opinnäyte-
työ_Wallius-Valo_Suvi 

Lähteet:  
Helsingin kaupunki (2019). Suomen Latu pal-
kitsi kaupunkipyöräpalvelun Suomen Liikutta-
jaksi. Saatavilla: https://www.hel.fi/uuti-
set/fi/hkl/suomen-latu-palkitsi-kaupunkipyora-
palvelun-suomen-liikuttajaksi Lainattu 5.5.2019. 
Helsingin kaupunki ja Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto (2017). Pyöräilykatsaus 2017.  
Helsingin Polkupyöräilijät ry (2019). Pyöräily-
viikko. Saatavilla: https://hepo.fi/pyorailyviikko/ 
Lainattu: 5.5.2019 
Raninen, M., Aalto-Setälä, N., Tulenheimo, M. 
(2019). Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän 
suosiovertailututkimus. Saatavilla: 
https://www.sttinfo.fi/data/at-
tachments/00201/aec9c4ec-abca-4fba-83b6-
999be356df42.pdf Lainattu 5.5.2019. 

Näkymä toimistorakennuksesta Teollisuuskadulle. 

Pyörälaskuri Baanan varressa Kampissa. 
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KAI SÖDERSTRÖM 

Roihupellon metroasema 
Tutkin opinnäytetyössäni ”Roihupellon metro-
asema – millainen on huomisen helsinkiläinen 
metroasema” helsinkiläisen metroasema-arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä, sekä niitä tekijöitä, 
jotka tekevät asemat toisistaan tunnistettaviksi. 
Tutkimus sisältää tutustumista metrorakentami-
sen historiaan, asemia suunnitelleiden arkkiteh-
tien haastatteluja, sekä analyysikäyntejä helsinki-
läisille (ja espoolaisille) metroasemille. 

Havainnot ja analyysi toimivat pohjana suunnitel-
malle uudesta metroasemasta Itä-Helsingin Roi-
hupeltoon, joka on hiljalleen muuttumassa nuh-
juisesta, pienteollisuuden ja tilaa vievän kaupan 
alueesta sekoittuneeksi ja kaupunkimaiseksi kau-
punginosaksi. Pohdin työssäni, minkälainen met-
roasema Roihupeltoon sopisi. Tämän artikkelin 
tarkoituksena on tarkastella sitä, mitä suunnittele-
mani asema voisi tarjota Roihupellolle. 

Kehittyvä alue ja joukkoliikenne 
Uuden alueen kehittämistä suunniteltaessa tulisi 
alueelle järjestää alusta alkaen kunnolliset jouk-
koliikenneyhteydet, joiden taso tulisi mitoittaa 
niin, että alueen laajentuessa ja tiivistyessä se riit-
tää palvelemaan kaikkia alueella liikkuvia.  

”Raideliikenteen aseman läheisyys 
RAIDELIIKENNEASEMA UUDISTU-
VAN ALUEEN YTIMESSÄ 

kasvattaa tutkitusti alueen kiin-
teistöjen arvoa.” 

Hyvät joukkoliikenneyhteydet lisäävät alueen 
tunnettuutta ja erityisesti raideliikenteen aseman 
läheisyys kasvattaa tutkitusti alueen kiinteistöjen 
arvoa. Tässä mielessä joukkoliikenteeseen panos-
taminen on suora investointi alueen tulevaan ke-
hitykseen. 

Raideliikenteen asema uuden alueen keskiössä 
Helsingissä on aikojen saatossa rakennettu uusia 
alueita pohjautuen eritasoisiin joukkoliikenneyh-
teyksiin ja se on johtanut eritasoisiin mahdolli-
suuksiin alueiden jatkokehityksen tullessa kysee-
seen. Nykyinen metroyhteys rakentui loppujen lo-
puksi välttämättömänä reaktiona itäisen suunnan 
bussiyhteyksien ruuhkautumiselle, ei niinkään 
osana suunnitelmallista aluekehitystä. Tämä nä-
kyy metron kiemurteluna etenkin itäisimmässä 
päässään, sekä siinä, miten monet asuinalueet jää-
vät melko kauaksi metroradasta vaihdollisten lii-
tyntäbussiyhteyksien päähän.  

Itä-Helsingin lähiöt, joista vanhimpia edustavat 
1950-luvun Herttoniemi, Roihuvuori ja Puotila, 
joutuivat tukeutumaan pelkkiin bussiyhteyksiin 
kolmisenkymmentä vuotta ennen metron aukea-
mista 1982. 1960-luvun suurista lähiöistä esimer-
kiksi Vuosaari joutui sinnitellä busseilla vielä pi-
dempään, vuoteen 1998. Vuosaaressa toisaalta 
metron tulo edesauttoi alueen renessanssia ja 

Aseman pääsisäänkäynti 

Roihupellon sijainti itäisessä Helsingissä. 
kartta: Helsingin kaupunki 
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vauhditti kasvua; kaupunginosa on nykyisin va-
jaalla 40 000 asukkaallaan kaupungin suurimpia. 
Itsenäisenä kaupunkina Vuosaari olisi Suomen 
30:n suurimman kaupungin joukossa. 

Metroaseman vaikutus alueeseen:  
Case Ruoholahti 
Ruoholahden alue muodosti aikanaan viereisen 
Länsisataman kanssa läntisen kantakaupungin 
merkittävimmän teollisuusalueen, jossa toimi sa-
taman ohella mm. Nokian kaapelitehdas. Alueen 
teollisuuskäytön hiipuessa se muutettiin 1990-lu-
vulla asuin- ja toimistovaltaiseksi Ruoholahden 
kaupunginosaksi. 

Vaikka alueen joukkoliikenneyhteydet olivat 
muutenkin melko hyvät (Porkkalankatua kulkivat 
lähes kaikki Espoon suunnan bussit ja raitiovaunu 
8 ennen sen siirtoa Itämerenkadulle), valmistui 
kaupunginosan keskustaan, nykyisen kauppakes-
kus Ruoholahden ja kanavan tuntumaan vuonna 
1993 metroasema. Asemasta muodostui alueen 
joukkoliikenteen keskus, mutta myös suosittu 
vaihtopaikka, jonka matkustajamäärät ovat Hel-
singin metron kärkijoukossa. 

Aseman rakentaminen (yhdessä hyvien länsi-
suunnan yhteyksien kanssa) vauhditti Ruoholah-
den kehittymistä etenkin korkean tuottavuuden 
teknologiayritysten keskittymäksi. Alueella on 
huomattavan paljon toimistorakentamista, joka ei 
ole kuitenkaan jäänyt tyhjilleen Nokian romahta-

misen ja toimistotilan kysynnän muutoksen seu-
rauksena, kuten on käynyt vaikkapa Pitäjänmä-
essä. Metroyhteydellä on tässä kehityksessä mer-
kittävä roolinsa. 

Case Kalasatama 
Ruoholahden tavoin Kalasatama on entisen sa-
tama-alueen paikalle rakentuva uusi asuinalue. 
Kalasataman kohdalla metroasema aukesi jo huo-
mattavasti ennen asuinrakentamisen aloittamista. 
Metroaseman rakentaminen etukäteen synnytti 
Kalasataman paikkana ihmisten mentaalisella 
kartalla, vaikkei Kalasatamaa rakennuksineen 
vielä todellisuudessa ollutkaan olemassa. Moni ei 
välttämättä aseman aukeamisen aikaan vielä tien-
nyt koko kaupunginosan rakentamisestakaan yh-
tään mitään. 

Metroaseman olemassaolo oli merkittävä tekijä 
alueen asuinrakentamisen reippaassa liikkeelle-
lähdössä, sekä Kalasataman keskukseen rakenne-
tun Redi-kauppakeskusprojektin synnyssä. Met-
ron on tarkoitus tuoda keskukseen runsaasti asi-
akkaita niin idästä kuin lännestä Kalasataman 
oman asiakaspotentiaalin lisäksi.  Jää nähtäväksi 
miten suuret asiakasmäärät kauppakeskus saa 
alun vaikeuksien jälkeen kerätyksi, kunhan Kala-
sataman raitiotie rakentuu yhdistämään kaupun-
ginosan etäisimmät osat metroasemaan, sekä 
koko alueen Pasilan ja Kruunuvuorenrannan 
suuntiin.  

Kalasataman metroasema 

Ruoholahden metroasema 
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Entä Roihupelto? 
Edellisten esimerkkien tapaan Roihupelto on teol-
lisuusaluetta, jonka kehittyminen on liittynyt lä-
heiseen satamaan. Herttoniemen satamarata johti 
Oulunkylästä Viikin ja Roihupellon läpi Hertto-
niemen teollisuusalueelle, sekä nykyisen Hertto-
niemenrannan asuinalueen paikalla sijanneeseen 
öljysatamaan. Satamarata on sittemmin purettu. 

Alueen rakennuskannassa on kolme selkeää tyyp-
piä: 1970-luvun valkeat pienteollisuuskorttelit, 
suuret metro- ja bussivarikot, sekä Varikko- ja 
Viilarintien varren liikekeskukset, joista merkittä-
vimpänä mainittakoon sisustuskauppaan keskitty-
nyt Lanterna-kauppakeskus. Pienteollisuuskortte-
lit muodostavat hyvin mielenkiintoisen kaupunki-
rakenteen; 1970-lukulaisen umpikorttelialueen, 
jossa korttelien läpi kulkee kaavalla pakotettuna 
kulkureittejä. Kortteleiden teollisuuskäyttö on an-
tanut tilaa monimuotoiselle toiminnalle, sillä 
kortteleissa toimii nykyisin yrityksiä laidasta lai-
taan; tuotantoyhtiöistä tilitoimistoihin ja ravinto-
loista taiteilijoiden työhuoneisiin. 

Taiteilijoiden ja ns. luovan luokan saapuminen 
alueelle on usein merkki kaupunginosan alkavasta 
sosiaalisen rakenteen muutoksesta, gentrifikaati-
osta. Edullisten työtilojen perässä saapuvat taitei-
lijat tuovat mukanaan muuta kulttuuriväkeä, sekä 
opiskelijoita, joiden tuoma eläväisyys houkuttelee 
alueelle kokeilunhaluista keskiluokkaa, joiden 
myötä alue muuttuu houkuttelevammaksi yhä 
vain varakkaammalle asukas- ja asiakaskunnalle. 

Uusi yleiskaava 
Vuonna 2018 voimaan tullut uusi yleiskaava hah-
mottelee Roihuvuoresta ”korkean profiilin työ-
paikka-aluetta, missä on tilaa myös valmistuk-
selle ja tuotekehitykselle”. Sekoittuneessa kau-
punkirakenteessa tilaa on varattu myös asuinra-
kentamiselle, jota Roihupellossa on hahmoteltu 
etenkin alueen pohjoisosaan ns. Karhunkaatajan 
alueelle, jonka uuteen yleiskaavaan pohjaava ase-
makaavaehdotus julkaistiin vuoden 2018 loppu-
puolella.  

Alueen läpi kulkee bussiliikenteen runkolinja 
550, jonka muutos pikaraitiotie Raide-Jokeriksi 
toteutunee 2020-luvun alkupuoliskolla. Kaupun-
gin tavoitteena on tiivistää kaupunkia huomatta-
vasti Raide-Jokerin varrella.  

Roihupellon kehityksen jarruna on kuitenkin alu-
een tunnettuuden vähäisyys. Roihupelto alueen 
nimenä on melko tuntematon ja se sekoittuu hel-
posti läheiseen Roihuvuoreen. Metroaseman ra-
kentaminen Roihupeltoon toisi alueen näkyväksi 
sadoille tuhansille päivittäin metroa käyttäville 
kaupunkilaisille ja lisäisi tietoisuutta alueesta.  

Metrokeskus ja Itäbulevardi 
Roihupellon keskusta-alueesta on kaavailtu moni-
puolista työpaikka-aluetta, jonka ytimeen avattai-
siin uusi Roihupellon metroasema. Aseman yh-
teyteen sijoittuisi luontevasti kaupallinen keskus, 
joka hyötyisi metron, Raide-Jokerin, sekä tulevan 
runkolinjan 500 välisestä vaihtoliikenteestä. 

Näkymä aseman halki kulkevalta liikeka-
dulta. 

Itäväylän alittava uusi alikulkuyhteys 
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Yleiskaavan oheisaineistossa alueen keskukseen 
sijoittuisi myös maamerkiksi korkeampaa raken-
tamista.  

Itäväylän siirtäminen kulkemaan aivan metrora-
dan viertä, Viikin suunnan ylimitoitetun liittymän 
purku, sekä mahdollinen kaupunkibulevardisointi 
vapauttaisivat uuden metroaseman välittömään 
läheisyyteen merkittävän resurssin uutta rakenta-
miskelpoista maata. Liikekeskustan etelä- ja län-
sipuolelle voisi näin sijoittua suurehko asuin- ja 
liikerakentamisen alue, joka yhdistäisi Roihupel-
lon viereisiin Roihuvuoren asuinalueeseen, Hert-
toniemen yritysalueeseen, sekä Siilitien metroase-
man lähistön asuinalueeseen.  

Roihupellon metroasema 
Mitä metroasemasuunnitelmani tarjoaisi Roihu-
pellolle? Koko suunnitteluprosessi lähti kiinnos-
tuksesta alueen nykytilaa kohtaan: Roihupellossa 
kuplii pinnan alla taiteilijayhteisö, jolla saattaa 
olla potentiaalia kerätä entisen pienteollisuusalu-
een ympäristöön itähelsinkiläinen versio Kaapeli-
tehtaasta halpoine tilavuokrineen ja rosoisine te-
ollisuusympäristöineen. Metroasema voisi hel-
pottaa ihmisten löytämistä tuohon kulttuurikes-
kukseen ja vauhdittaa sen kehittymistä. 

Roihupelto sijaitsee myös liikenteellisesti erittäin 
otollisella paikalla, johon on soviteltu raideliiken-
teen asemaa jo Eliel Saarisen Pro Helsingfors-
suunnitelmasta lähtien. Paikalle voisi syntyä mer-
kittävä vaihtopaikka metron, pikaraitioteiden ja 

linja-autoliikenteen välille. Vaihtopaikkojen yh-
teyteen syntyy usein luontevasti liiketoimintaa ja 
ne nähdään houkuttelevina sijoittumispaikkoina 
monenlaiselle yritystoiminnalle.  

Metroaseman suunnittelussa on ollut tavoitteena 
yhteyksien parantaminen niin Roihupellosta ulos-
päin, kuin myös alueen sisällä. Suunnitelma eh-
dottaa uutta yhteyttä Itäväylän ali Roihuvuoresta 
päättyen Raide-Jokerin pysäkille Varikkotiellä. 
Yhteys tarjoaa etelän suunnasta nopean pääsyn 
metroasemalle, Roihupellon liikekeskustaan, sekä 
pikaraitiotien varteen pitkin liikenteen melusta ja 
päästöistä eristettyä reittiä.  

Arkkitehtonisesti metroasema voi tarjota uudelle 
alueelle maamerkin; pisteen, jonka kaikki alueella 
liikkuvat kaupunkilaiset tuntevat. Hieno metro-
asema toimii loistavana mainoksena alueelle ja 
auttaa Roihupellon tunnettuusongelman ratkai-
sussa. Tärkeimpänä seikkana kaunis metroasema 
herättää käyttäjässään joka päivä hyvää oloa ja 
ylevöittää arkisen joukkoliikennematkan. 

Opinnäytetyöni löytyy Theseus-palvelusta nimel-
läni, tai työn nimellä: ”Roihupellon metroasema – 
millainen on huomisen helsinkiläinen metro-
asema” 

Sijantipiirustus, johon on luonnosteltu ympä-
ristöön sijoittuvia rakentamismahdollisuuksia. 

Näkymä asemalaiturilta 
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PERTTU LAITINEN 

ENEMMÄN KLUBIA 
GOLFKENTILLE 

Opinnäytetyö golfklubirakennuksen suunnit-
telusta 
Opinnäytetyössäni tutkin golfklubirakennuksen 
edellytyksiä palvella lajin harrastajia parhaalla 
mahdollisella tavalla ja mahdollisuuksia laajem-
mankin käyttäjäryhmän houkutteluun. Tämän to-
teuttamisella pyrittiin nostattamaan klubiraken-
nuksen merkitystä pelin yhteydessä, tuomaan klu-
bille lisää käyttäjiä ja jopa nostamaan potentiaa-
listen harrastajien määrää.  

Golfin suosio harrastuksena on pit-
kän nousukauden jälkeen ollut jo 
useamman vuoden laskussa ja lajia 
kohtaan esiintyy edelleen haitalli-
sia ennakkoluuloja. Voisiko klubi-
rakennusten suunnitteluun panos-
tamalla kääntää nämä positiivisen 
puolelle? 

Ongelman ydin 
Golfin suosio jatkaa laskuaan vuoden 2013 hui-
pun ja vuosia jatkuneen kasvun jälkeen. Lajin pa-
rista poistuu entisiä harrastajia ja lajin aloittajien 
määrä jatkaa laskuaan. Lisäksi laji mielletään yhä 
jossain määrin elitistiseksi, kalliiksi ja vain van-
hojen miesten lajiksi. Toki lajin kustannukset pe-
laajalle ovat suhteessa moneen muuhun korkeat ja 
harrastajamäärissä on korostuneena aikuiset mie-
het 63,8% ja kokonaiskeski-ikä 48,4 vuotta. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, etteikö laji olisi hyvinkin 
soveltuva kaiken ikäisille ja sukupuolisille. Myös 
elitistisyys lajista on jo hävinnyt muun muassa 
pukeutumis- ja käytössääntöjen höllennyttyä. Ai-
nakin itse olen aina kokenut ilmapiirin klubeilla ja 
kentillä hyvin avoimeksi ja rennoksi. 

Golfklubien potentiaali 
Klubirakennuksilla olisi myös paljon tarjottavaa 
muillekin kuin lajin harrastajille ja pelaajillekin 
siellä kulutettua aikaa voisi kasvattaa. Muutenkin 
lajin parissa klubirakennus ja sen merkitys jää 
usein kentän ja pelaamisen varjoon. Klubiraken-
nuksia voisi verrata perusluonteeltaan esimerkiksi 
Hernesaaressa sijaitsevaan Löylyyn, joka on ke-
säisin erittäin suosittu vapaa-ajanviettopaikka. 
Löyly on myös kerännyt paljon kansainvälistäkin 
huomiota niin arkkitehtuurillaan kuin saunatar-
jonnallaan.  

Klubirakennukset luonnonläheisessä ympäris-
tössä ravintoloineen voisi saavuttaa samanlaisen 
suosion, jota voisi myös edesauttaa esimerkiksi 

Östersundomin golfklubirakennus katsottuna 18. 
väylän viheriön suunnasta. Rakennus erottuu mas-
sallaan selkeästi suuren massan ansiosta, mutta on 
kuitenkin mittasuhteiltaan sopusuhtainen. 

Klubiravintolan salin suurien lasiseinien läpi 
avautuu avarat näkymät ympäröivään maisemaan 
ja kentälle. 
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julkisella tai tilaussaunoilla houkuttelemaan mui-
takin käyttäjiä kuin golfin pelaajia. Myös raken-
nuksen luonne ja kokoluokka ovat otolliset huo-
miota herättävälle ja korkealaatuiselle arkkiteh-
tuurille. 

Klubirakennukset houkuttelevammaksi 
Avaintekijä kentän ja klubin saavutettavuuteen ja 
houkuttelevuuteen on sen sijainti. Sijainti lähellä 
asutusta ja hyvien liikenne ja joukkoliikenne yh-
teyksien ääressä on ratkaisevaa etenkin nuorten 
harrastajien ja lajia vielä harrastamattomien pa-
rissa. Sijaintimahdollisuuksiin ei tietysti voida 
vaikuttaa suoraan lajin sisältä, mutta viimeistään 
otollisen paikan löydyttyä klubirakennuksen ta-
soon ja mahdollisuuksiin palvella laajempaakin 
käyttäjäryhmää tulisi kiinnittää suurempaa huo-
miota.  

Klubirakennuksen huomionarvoisiin palveluihin 
kuuluu ravintola. Näissä piilee mahdollisuus ke-
hittää palvelua houkuttelevammaksi monen käyt-
täjän näkökulmasta. Ravintolan puitteet tulisi 
suunnitella sellaisiksi, että korkeatasoisten ravin-
tolapalveluiden tuottaminen on mahdollista. Ei 
välttämättä niin, että tavoitteena olisi fine dining -
tasoinen ravintola, mutta keittiön varustelutason 
tulisi mahdollistaa tasokkaan toiminnan ylläpitä-
misen ja erityisesti ravintolasalin ja terassin tulisi 
olla viihtyisiä sekä houkutella asiakkaita viihty-
mään pidemmäksikin aikaa ja useammin.  

Myös klubi urheilutoimintaa palvelevissa pukeu-
tumistiloissa itsessään on mahdollisuus palvella 
muitakin urheilulajeja. Jos kenttäalueen laajuus 
riittää, voisi alueelle sijoittaa monia muitakin suo-
rituspaikkoja eri lajeille. Tällaisia voivat olla esi-
merkiksi tennis tai muut kohtuullisen pienen alan 
vaativat lajit, jotta ne voitaisiin sijoittaa mahdolli-
simman lähelle klubirakennusta. Myös kentän tal-
viaikaisella hyötykäytöllä klubirakennuksen ja 
ylipäänsä kenttäyhtiön kannattavuutta voisi pa-
rantaa. Talvisin golfkentällä voisi olla esimerkiksi 
lumetetut ladut ja rangen alueella jääkenttä. Näin 
ollen klubirakennus voisi jatkaa palveluaan talvi-
sinkin esimerkiksi suksi- ja luistin vuokraamona 
ja ravintolana.  

Klubirakennuksen arkkitehtuurilla on merkittävä 
rooli tehdessä klubista houkuttelevampaa. Vaikka 
varsinaista wau-arkkitehtuuria ei välttämättä tar-
vitse luoda, niin huomiota herättävällä tyylillä 
voidaan saavuttaa positiivista näkyvyyttä ja saa-
vuttaa asema alueen merkkirakennuksena, jonka 
kaikki alueen asukkaat voivat tuntevat omakseen.  

Golfklubirakennusten suunnitteluperiaatteet 
Klubirakennuksen suunnittelussa lähtökohtana on 
saumaton liittyminen golfkentän kiertoon. Tämän 
ei kuitenkaan tulisi tarkoittaa sitä, että kenttä mää-
rittelisi ehdoillaan täysin klubin sijaintia. Muuten-
kin myös kentän reitityksessä olisi hyvä ottaa 
huomioon sen kierto luontevasti klubin ympärillä. 
Klubin liittymisessä kenttään tärkeimpänä ovat 

Östersundomin golfkenttä ja klubin sijoittumi-
nen. Kenttä ja klubi on järjestetty liittymään 
saumattomasti toisiinsa. 
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kentän puolikkaiden, etu- ja takaysin, lähtö ja pa-
luu klubirakennukselle sekä niiden välille syntyvä 
luontainen kauttakulku klubille. Ensimmäisen 
väylän avauslyöntipaikan olisi hyvä sijoittua lä-
helle klubia ja niin, että klubi on sen ja pysäköin-
tialueen sekä kevyen liikenteen saapumissuunnan 
välissä. Sama periaate pätee yhdeksännen väylän 
viheriön ja kymmenennen väylän aloituslyönti-
paikan välillä sekä viimeisen väylän viheriön ja 
poistumissuunnan kanssa. Tämä auttaa kentän 
toimivuuden ymmärtämistä etenkin vieraspelaa-
jan näkökulmasta ja helpottaa klubin palveluiden 
hyödyntämistä.  

Klubirakennuksen sijainnin valinnassa tulisi 
myös ottaa huomioon sen liittyminen lähiympä-
ristöön ja saavutettavuuteen etenkin kevyenlii-
kenteen väyliltä. Klubin näkyvyys ympäröiville 
alueille tekee siitä houkuttelevamman ja tarjoaa 
paremman mahdollisuuden palvella muitakin 
kuin pelaajia. Myös näkymät rakennuksesta ulos-
päivän ja tärkeimpiin ilmansuuntiin tulisi ottaa 
huomioon. Varsinkin näkyvyys aikaisemmin mai-
nituille etu- ja takaysien aluille ja lopuille paran-
taa kentän kierron hahmottamista ja mahdollistaa 
esimerkiksi golfkilpailun etenemisen seuraamisen 
myös klubilta. 

Golfklubirakennuksen tärkeimmät tehtävät ovat 
pelaajan vastaanotto sekä pukeutumistilojen ja ra-
vintolapalveluiden tarjoaminen. Rakennuksessa 
tulisi olla myös klubitilat, jotka vastaavat ravinto-

lasalia, mutta ovat kenttäyhtiön vapaasti käytettä-
vissä esimerkiksi kisatapahtumia varten. Ravinto-
lasali ja terassi ovat klubin luonnetta parhaiten 
määrittelevät tilat, jossa käydään pelin jälki-
pyykki ja kohdataan muita pelaajia. Se on erään-
lainen sosiaalisen toiminnan jatke muutenkin niin 
sosiaaliselle lajille.  

Suunnitelma Östersundomin golfklubiksi 
Opinnäytetyön tutkielman tulosten testaamiseksi 
tein suunnitelman golfklubirakennuksesta Helsin-
gin Östersundomiin, joka parhaalla mahdollisella 
tavalla noudattaisi aiemmin mainittuja periaat-
teita.  

Östersundomin valinta suunnittelualueeksi perus-
tui suuresti alueelle tehdyn yhteisen yleiskaavan 
luomiin mahdollisuuksiin. Yleiskaavasta löytyy 
golfkentälle sopiva ja riittävä alue, joka tulisi ole-
maan kaupunkipientalovaltaisen alueen vieressä, 
lähellä hyviä julkisen liikenteen yhteyksiä itämet-
ron jatkeen ansiosta ja yhteydessä alueen ulkoilu-
reitteihin.  

Östersundomin golfklubin klubirakennus liittyy 
sen ympärille mitoitettuun kenttään saumatto-
masti ja luo luontaiset kauttakulut klubirakennuk-
sen läpi. Rakennuksen suurista ikkunoista aukeaa 
avarat näkymät kentän ympärille, joka tuo raken-
nuksen käyttötarkoituksen luonteen selkeäksi si-
sätiloihin.  

Rakennuksen massan muodostaminen. Korkea 
kaareva massa laskee päistään maahan luoden 
rakennuksen yli käveltävän näköalareitin. 
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Rakennus on massaltaan mittava, mutta kuitenkin 
sopusuhtainen. Se erottuu avoimesta ympäristös-
tään selkeästi, mutta ei kuitenkaan liikaa hallitse 
sitä ja sen sisäänkäynnin puoleinen ilme on hel-
pommin lähestyttävä ja kotoisan turvallinen saa-
pujan ympärille kaartuvan massa ansiosta. Raken-
nuksen massa laskee kaaren päistä kohti maata, 
joka luo rakennuksen yli käveltävän näköalareitin 
toimien myös lähialueen ulkoilureitin päätteenä.  

Huomiota herättävä arkkitehtuuri, sijainti omassa 
ympäristössään ja palvelujen suuntaaminen myös 
lähialueen asukkaille luo klubirakennukselle otol-
lisen mahdollisuuden muodostua alueensa merk-
kirakennukseksi.  

Lopuksi 
Golfklubirakennuksen mahdollisuuksia määritte-
lee vahvasti sen merkityksen huomioon ottaminen 
osana koko golfkenttää ja jo suunnittelun alusta 
alkaen, vaikka usein kenttä nostetaankin etusi-
jalle. Kentän ja klubin suunnittelu kokonaisuu-
tena voi tehdä koko kentästä toimivamman ja 
luontevamman kiertää niin koti- kuin vieraspelaa-
jankin näkökulmasta.  

Jos golfkentän sijainti on kytkeytyneenä pienem-
piinkin asuinalueisiin tai julkisella liikenteellä hy-
vin saavutettavissa, olisi sen suunnittelussa hyvä 
ottaa huomioon myös mahdollisuudet palvella 
suurempaakin käyttäjäryhmää. Useampien lajien 
tuominen klubirakennuksen ympäristöön tuo klu-
bille lisää käyttäjiä ja nostaa sen kannattavuutta. 

Luonteeltaan klubirakennuksella on myös mah-
dollisuus muodostua lähialueen yhteiseksi vapaa-
ajan virkistyskohteeksi ja korkeatasoisella arkki-
tehtuurilla klubista voisi jopa muodostua alueensa 
merkkirakennus.  

Myöskään klubirakennuksen mahdollisuuksia 
vaikuttaa lajin tunnettuuteen ja imagoon ei pidä 
ylenkatsoa. Jos klubi houkuttelee kävijöitä laaja-
alaisesti, myös golfin saama huomio lisääntyy ja 
kynnys sen kokeiluun madaltuu.   

Klubirakennuksen sisäänkäynti on luonteeltaan 
kutsuva ja helposti lähestyttävä. Rakennuksen 
voi myös ylittää sen katon näköalareittiä pitkin. 
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Laura Häkkänen 

Päiväkoti- nuorisotila – toiminallinen 

keskus lapsille ja nuorille 

Mihin nuorisotiloja käytetään päivisin, tai vastaa-

vasti kenen käytössä päiväkodin tilat voivat olla 

iltaisin?   

Päiväkodeille ja nuorisotiloille haetaan usein 

käyttäjäkumppanuuksia. Molempien toiminta 

painottuu vain tiettyyn aikaan ja tilat ovat yleis-

käyttöisiä ja monipuolisesti erilaisia käyttäjäryh-

miä palvelevia. Tyypillisesti päiväkoti tai nuori-

sotila on yhdistetty koulun kanssa, mikä korostaa 

toiminnan kasvatuksellista roolia koulun ja kodin 

välillä. Kumppanuuksia ja synergiaetuja etsittä-

essä on kuitenkin siirrytty entistä ennakkoluulot-

tomampiin ratkaisuihin.  

Esimerkiksi uusissa yhteishankkeissa päiväkodin 

yhteyteen on sijoitettu alueen asukkaiden vapaa-

ajan viettoa palveleva korttelitalo tai nuorisotilan 

yhteyteen päiväkoti. Koska erityisesti nuorisotilo-

jen kohdalla katkeamaton trendi on tilan sijoitta-

minen monitoimisten rakennusten yhteyteen, on 

tässä opinnäytetyössä lähestytty aihetta mahdolli-

simman optimistisesti.  Nuorisotilan ja päiväko-

din toiminnan painottuessa eri aikoihin, yhteisten 

tilatarpeiden ja rakenteilla olevien päiväkoti-nuo-

risotilojen eli aiheen ajankohtaisuuden myötä 

syntyi ajatus päiväkodin ja nuorisotilan yhdistä-

västä rakennuksesta. Päiväkoti-nuorisotila Siksa-

kin sijainniksi valikoitui Pohjois-Pasilassa sijait-

seva, vielä rakentamaton Postipuiston alue.  

Miksi yhdistää päiväkoti ja nuorisotila? – 

Neljä erilaista näkökulmaa 

Miksi yhdistää päiväkoti ja nuorisotila? Peruste-

luiden löytäminen oli opinnäytetyölle ensisijaisen 

tärkeää, sillä yksinomaan päiväkodin ja nuorisoti-

lan yhdistäviä rakennuskohteita on vähän ja tutki-

mustietoa yhdistämisestä on entistä vähemmän.  

Perustelut päiväkodin ja nuorisotilan yhdistämi-

sestä on koottu opinnäytetyössä neljäksi eri näkö-

kulmaksi, joita ovat käyttäjäryhmien vuorovaiku-

tus, käyttötehokkuus, samankaltaisuus ja kaupun-

kikuva.  

Päiväkoti-nuorisotilarakennuksen kehittämisen 

arvoisiksi hyödyiksi nousevat mahdollisuus yh-

teisen toimintakulttuurin rakentamiseen lasten ja 

nuorten välille, rakennuksen toisiaan yhteistilojen 

muodossa hyödyttävät käyttötarkoitukset ja ra-

kennuksen käyttötehokkuus eli päivä- ja iltakäyt-

töisyys. Ympäri päivän jatkuvalla toiminnalla on 

myös kaupunkitilallinen merkitys, sillä keskei-

sellä paikalla sijaitseva, mutta iltaisin suljettu ja 

passiivinen rakennus ei elävöitä ympäröivää 

aluettaan. 

Päiväkoti-nuorisotilalla on parhaimmillaan mah-

dollisuus muodostua tärkeäksi ja tutuksi kokoon-

tumispaikaksi alueen nuorille ja lapsille, jonka 

Näkymä pääsisäänkäynnille Eckerönpuiston suun-

nalta. 

Asemapiirros. Rakennus sijaitsee asuinkerrostalo-

korttelien keskiössä. 
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toimintaan nuorilla ja lapsilla on mahdollisuus 

osallistua lapsuudesta täysi-ikäisyyden kynnyk-

selle asti. 

Käyttötehokkuus – ekologinen näkökulma päi-

väkodin ja nuorisotilan yhdistämiselle 

Ensimmäinen eteen nouseva perustelu, kun kyse 

on toimintoja tai eri käyttäjiä yhdistävästä raken-

nuksesta, on käyttötehokkuus ja käyttöasteen pa-

rantaminen. Eri käyttötarkoituksia yhdistävällä 

rakennuksella pyritään usein myös toimitilakus-

tannussäästöihin. Päiväkoti ja nuorisotila muo-

dostavat parin, jolloin tavallisesti vain päivä- tai 

iltakäyttöinen rakennus saadaan pysyvästi koko-

päiväiseen käyttöön. Käyttötehokkuutta ja käyt-

tötarkoitusten toisiaan hyödyntävyyttä parantavat 

entisestään yhteistilat, jotka päivisin ovat päivä-

kodin ja iltaisin nuorisotilan käytössä.  

Päiväkodin toiminta ajoittuu kello 7:00 – 17:00 

väliselle ajalle. Kello 17:00 jälkeen tilat avautu-

vat mahdollista iltakäyttöä varten: yleisiä ilta-

käyttäjiä ovat asukasyhdistykset tai erilaiset har-

rastustoimet. Koska iltakäyttö on väliaikaista, 

tarjoaa nuorisotilan yhdistäminen päiväkodin 

kanssa pysyvän iltakäyttöisyyden, satunnaisten 

muiden tiloja iltaisin käyttävien ryhmien lisäksi. 

Nuorisotilatoiminta alkaa vaihtelevasti varhai-

sesta iltapäivästä noin kello 14 ja jatkuu myöhäi-

seen iltaan noin kello 21 asti. Yhtenäisesti kello 

7:00 alkava ja noin kello 21:00 päättyvä toiminta 

mahdollistaa rakennukselle tehokkaan käyttöas-

teen. 

Käytännön tasolla päiväkoti- ja 

nuorisotilatoiminnan samankaltai-

suus näkyy yhteisissä tilatarpeissa, 

mutta yhteys on myös varhaiskas-

vatuksen ja nuorisotyön kasvatuk-

sellisilla tavoitteilla. 

Samankaltaisuus – varhaiskasvatuksen ja nuo-

risotyön yhteiset tavoitteet 

Käytännön tasolla päiväkoti- ja nuorisotilatoimin-

nan samankaltaisuus näkyy yhteisissä tilatar-

peissa, mutta yhteys on myös varhaiskasvatuksen 

ja nuorisotyön kasvatuksellisilla tavoitteilla. Var-

haiskasvatuksen tavoitteet on määritelty kymme-

nellä eri kohdalla varhaiskasvatuslaissa (2018) ja 

nuorisotyön tavoitteet vuonna 2015 ilmestyneessä 

nuorisotyön epävirallisessa opetussuunnitelmassa 

(NUPS). Keskeisimpiä yhteisiä tavoitteita ovat 

yksilöllisen kasvun ja kehittymisen tukeminen, it-

setunnon ja – tuntemuksen vahvistaminen, vuoro-

vaikutus- ja yhteistyötaidot vertaisryhmässä toi-

mimiseen ja yhteiskuntakiinnitteisyys. Varhais-

kasvatuksen ja nuorisotyön toteutettaessa pitkälti 

samankaltaisia tavoitteita, tukee se ajatusta, että 

myös fyysiset tilat eli päiväkoti ja nuorisotila ovat 

yhdistettävissä. 
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Kaupunkitila – Päiväkoti-nuorisotilaraken-

nuksesta kaupunkitilaa elävöittävä toiminnal-

linen keskus 

 

Kaupunkikuvalliset perustelut päiväkodin ja nuo-

risotilan yhdistämiselle liittyvät rakennuksen kau-

punkitilaa elävöittävään tarkoitukseen sekä nuo-

riso- ja lapsiystävällisen rakennetun ympäristön 

suunnitteluun. Ilman nuorisotilakäyttöä päiväko-

tirakennus on iltaisin suljettuna passiivinen; päi-

visin paikka on täynnä eloisia lapsia, mutta entä 

sen jälkeen? Päiväkodissa on myös monipuoli-

sesti palvelevia tiloja, joiden iltakäytön mahdol-

listaminen pysyvästi avoimen nuorisotilatoimin-

nan yhteydessä on perusteltua. 

 

Nuorten tilattomuus, sekä ajanvietto- ja kohtaus-

paikkojen puute ovat näkyneet häiriötilanteina ja 

sen myötä keskusteluissa kaupunkien ja lähiöiden 

ongelmista. Nuorille tarkoitetut tilat kaupungissa 

jäävät usein vähäiselle huomiolle. Lapsiystäväl-

listen asuinympäristöjen suunnittelu kohtaamis- 

ja leikkipaikkoineen ei aikojenkaan kuluessa ole 

ylettynyt nuoriin asti, vaan alueet on suunniteltu 

ensisijaisesti lapsia ja heidän vanhempiaan var-

ten. 

 

Käyttäjien vuorovaikutus – rinnakkaiskäyttöi-

sistä tiloista yhteiseen toimintakulttuuriin 

 

Selkeästi monitahoisin, mutta mielenkiintoisin 

näkökulma on, voidaanko nuorten ja lasten välille 

luoda esimerkiksi yhteistoiminnan avulla positii-

vista ja toimintaa rikastuttavaa vuorovaikutusta.  

Tilojen rinnakkaiskäyttöisyys on käytännön ta-

solla yksiselitteisemmin ja helposti ratkaistavissa. 

Sosiaalinen näkökulma, eli miten tilat voisivat 

edistää yhteisen toimintakulttuurin ja yhteistoi-

minnan syntymistä, oli haasteellisempi kysymys 

ratkaistavaksi. Onko yhteistoiminnan rakentami-

nen ylipäätään mahdollista, toimialan ollessa eri-

lainen ja käyttäjien toiminnan painottuessa eri ai-

koihin? Päiväkodilla ja nuorisotilalla on muutama 

päällekkäinen tunti. Päiväkodin lapset ja nuoriso-

tilan nuoret eivät juurikaan kohtaa sisätiloissa, 

sillä päiväkodin iltapäivä vietetään pääasiassa ul-

kona. 

 

Toteutuneissa kohteissa lasten ja nuorten välille 

on kuitenkin suunniteltu yhteistä järjestettyä toi-

mintaa. Esille nousseita yhteistoimintamahdolli-

suuksia ovat esimerkiksi erilaiset tapahtumat, ku-

ten luontopolkukierrokset. Pienempiä yhteishet-

kiä voivat olla esimerkiksi yhdessä leipominen tai 

askarteleminen. Yhteistoiminta antaa erityisiä ko-

kemuksia ja tukee nuorisotilojen ja päiväkotien 

kasvatuksellisia tavoitteita vahvistaen yhteistyö- 

ja vuorovaikutustaitoja. Esimerkkejä yhteistoi-

minnan järjestämisestä toteutuneissakaan koh-

teissa ei kuitenkaan vielä ole. 

 

Fyysinen tila luo toimintamahdollisuuksien ke-

hykset, eli vaikka toiminnan järjestäminen onkin 

täysin käyttäjien vastuulla, on päiväkoti-nuoriso-

tilasuunnitelmassa mietitty keinoja, esimerkiksi Tilojen sijoittuminen 2- kerroksisessa rakennuksessa. 
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tilasuunnittelun kannalta, joilla yhteistoimintaa 

voisi edistää. 

Yhteistä toimintakulttuuria edistävät suunnit-

teluratkaisut 

Yleisiä yhteisiä tiloja päiväkodin ja nuorisotilan 

välillä ovat monikäyttöinen sali palvelevine tiloi-

neen, aulatilat, ryhmä- ja kerhohuoneet eli askar-

telutilat ja keittiö. 

Rakennuksen arkkitehtuurilla on parhaan mukaan 

pyritty edistämään yhteistoimintamahdollisuuk-

sia, joilla voidaan lisätä käyttäjien välistä vuoro-

vaikutusta ja erottelun sijasta tuoda käyttäjät lä-

hemmäksi toisiaan. Yhteistilojen olemassaolon li-

säksi tilat on suunniteltu avoimiksi, yhdisteltä-

viksi ja näköyhteydellisiksi kokonaisuuksiksi, joi-

hin on lyhyet kulkuyhteydet ja joissa voivat toi-

mia erikokoiset ryhmät. 

Yhteistilat kytkeytyvät rakennuksessa aulan ym-

pärille, joka toimii kaikkien yhteistilojen jatkeena 

ja on monikäyttöinen tila esimerkiksi yhteisiä ta-

pahtumia ajatellen. Koska yhteistoimintaa voi-

daan järjestää niin sisä- kuin ulkotiloissa, on sisä- 

ja ulkotilojen yhteys ja raja suunniteltu mahdolli-

simman saumattomaksi.  

Rakennus tarjoaa monipuolisemmat toiminta-

mahdollisuudet molemmille käyttäjille, kuin mitä 

toiminnot olisivat erilleen järjestettyinä, vaikka 

käytännön syistä yhteistoiminta jäisikin vä-

häiseksi. Esimerkiksi kattoterassi on monipuoli-

nen tila molemmille käyttäjille. 

Lisää päiväkotien ja nuorisotilojen historiasta, 

toiminnasta ja suunnittelusta, esimerkkikohteista, 

sekä päiväkodin ja nuorisotilan yhdistävästä ra-

kennussuunnitelmasta voi lukea opinnäytetyöstä 

Päiväkoti-nuorisotila Helsingin Postipuistoon.  

Opinnäytetyö löytyy verkkojulkaisuna ammatti-

korkeakoulujen opinnäytetöiden Theseus-verk-

koarkistosta. 

Valoisa aulatila kytkee yhteen päiväkodin ja nuorisotilan yhteistilat, sekä 

sisä- ja ulkotilat suurella terassillaan. 
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ANNA KOSKELA 

PAIKALLISIDENTITEETILLÄ LI-

SÄARVOA KOULURAKENTAMI-

SEEN 

Parikkalan koulukeskuksen laajennus 

Opinnäytetyöni aihe on Parikkalan koulukeskuk-

sen laajennus – koko kylän koulu. Opinnäytetyön 

tulos on suunnitelma, joka on ehdotus koulukes-

kuksen uudeksi laajennusosaksi. Koulukeskuksen 

oppilaskanta ulottuu esiopetuksesta lukioon, joten 

sen käyttäjien ikäjakauma on laaja. Opinnäyte-

työn suunnittelualue löytyi Parikkalan ajankohtai-

sen rakennushankkeen kautta, kun osa koulukes-

kusta tullaan purkamaan sen sisäilmaongelmien 

vuoksi. Todellisen hankkeen tavoitteiksi voidaan 

olettaa terveellisen ja kustannustehokkaan laajen-

nuksen rakentaminen. Siksi opinnäytetyö keskit-

tyykin arkkitehtuurin piirteisiin, jotka ilmentävät 

ennemminkin paikallisuutta ja erilaisten oppimis-

tilojen kirjoa, erityisesti ulkotilojen huomioimista 

oppimisympäristönä. Suunnittelualue sijaitsee 

noin 300 metrin päässä lapsuudenkodistani, joten 

alue ja koulukeskuksessa opiskelu on minulle tut-

tua.  

 

Parikkala on noin 5 000 asukkaan rajakunta Etelä-

Karjalassa. Kunnan väestöstä noin 45 prosenttia 

on eläkeikäisiä ja muuttotappio eli Parikkalan ja 

lähikuntien välinen muuttoliikenne oli vuonna 

2017 oli vuonna -51 henkilöä. Kunnan tulevaisuu-

den ollessa haastava tilastollisesti katsottuna, niin 

onkin aiheellista keskittyä paikkakunnan houkut-

televuuden lisäämiseen. Liian kustannustehokas, 

nopealla aikataululla toteutettu ja minimimitoi-

tettu uusi koulurakennus ei välttämättä tuo muka-

naan tarpeeksi yhteisöllisyyttä tukevia ja paikalli-

sidentiteettiä heijastavia ominaisuuksia. Opinnäy-

tetyöni tutkimuskysymys onkin Millainen on pai-

kallisidentiteettiä korostava ja erilaisia oppimis-

ympäristöjä mahdollistava laajennusosa?.  

 

Koulu on kylän tärkein rakennus 

Kun pienen paikkakunnan koulu on uhan alla, 

joko lakkauttamisen tai sisäilmaongelmien 

vuoksi, on koko kylän identiteettirakennus vaa-

rassa hävitä yhteisöstä. Koulut ovat paikkoja, 

jossa yhteisön lapset ja nuoret kokoontuvat oppi-

maan ne lähtöasetelmat, joiden avulla ihminen on 

osa yhteiskuntaa. Kärjistäen voidaankin sanoa, 

että paikkakunta ilman koulua on paikkakunta il-

man tulevaisuutta. Oppilaiden tulevaisuus yhtei-

sössä pysyvänä jäsenenä on pieni, kun yhteisö ei 

tarjoa paikkaa oppimiselle. Tämä on valitettava ti-

lanne, sillä moni pienen paikkakunnan oppilas ha-

luaisi jäädä opiskelemaan osaksi lapsuutensa yh-

teisöä, mutta kunnalla ei ole resursseja tarjota tätä 

mahdollisuutta.  

 

Koulurakennus on myös yhteisön kokoontumis-

paikka: siellä harrastetaan, juhlitaan, pidetään pu-

heita, kokouksia ja tapahtumia kaikkien paikka-

kunnan asukkaiden kesken. Tilojen käytön moni-

puolisuus ja käytön jatkuminen aamusta iltaan 

Kuva. Parikkalan koulukeskus. Purettava raken-

nusosa kuvassa keskellä. Anna Koskela 2015. 

Kuva. Suunnitelman havainnekuvassa laajennuk-

sen eteläjulkisivu ja pihan viheralueita kuten kas-

vimaa. Rakennusten muotokieli on ottanut vai-

kutteita Parikkalan keskustan rakennuskannasta.  
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asti on huomioitava tällaisessa tapahtumien kes-

kiössä. Koulun on oltava erilaisiin käyttötarkoi-

tuksiin muuntuva tapahtumien kehys – koko ky-

län koulu. 

Paikallisidentiteetin merkitys ihmisessä ja ark-

kitehtuurissa 

Suomen kunnat ovat kauan olleet murroksessa, 

sillä jo sodissa menetettyjen alueiden mukana hä-

visi myös osa paikallisidentiteettiä. Myös kunta-

liitokset ovat muokanneet yhteisöjen käsitystä 

omasta asuinalueestaan. Paikallisidentiteetti on 

tärkeä paikkakunnan asukkaiden yhteenkuulu-

vuuden tunteelle. Se parhaimmillaan kytkee eri-

tyisesti nuoret osaksi kotikuntaansa ja muokkaa 

heidän käsitystään paikkakunnasta suhteessa mui-

hin alueisiin. Nykyisessä globaalissa maailmassa 

on suhteellisen helppoa muuttaa pois omalta syn-

nyinpaikkakunnaltaan jopa ulkomaille saakka 

työn tai opintojen perässä. Synnyinpaikkakunta 

on kuitenkin jättänyt jokaiseen meistä leiman, 

joka jollain tavalla määrittää käsitystä lapsuudes-

tamme ja itsestämme. Nykymaailman liikkuvuu-

den ja muutosten helppous saattaakin aiheuttaa 

juurettomuuden ja kuulumattomuuden tunnetta. 

Oma identiteetin vahvistuminen voikin tapahtua 

oman asuin- tai synnyinpaikkakunnan identiteetin 

kautta. Pohtimisen arvoista itse kullekin on, 

kuinka paljon paikallisidentiteetti on osa omaa 

identiteettiä. 

Mutta mistä paikallisidentiteetti koostuu ja miten 

se voi ilmetä koulurakennuksen arkkitehtuurissa? 

Paikkakunnasta riippumatta paikallisidentiteetti 

usein heijastaa koko Suomeen liitettäviä arvoja, 

kuten järvet, metsät ja luonto ylipäätään sekä puh-

taus ja rauhallisuus. Suunnittelualueen ympäris-

tön rakennuskannan piirteet määrittelevät pitkälti 

uudisrakennusten ulkoarkkitehtuuria silloin, kun 

rakennuksen halutaan sopeutuvan ympäristöönsä 

tätä mukaillen. Arkkitehtuuri voi myös poimia 

ympäristöstä tiettyjä piirteitä ja käyttää näitä sym-

bolisesti osana suunnitelmaa, jolloin rakennus ei 

ainakaan perinteisellä tavalla näytä kuuluvan yh-

teen alueensa kanssa. Suunnittelu voi myös ottaa 

kantaa paikallisidentiteettiin tätä muokkaavalla 

tavalla, jolloin rakennus ilmentää esimerkiksi jo-

tain uutta piirrettä, jota paikkakunnalla ei ennes-

tään ole.  

Laatimassani suunnitelmassa pidin tärkeänä pai-

kallisen rakennuskannan piirteiden toistamista, 

sillä mielestäni arkkitehtonisesti kirjava Parikka-

lan nykyinen rakennuskanta kaipasi yhdistämistä. 

Erityisesti eri aikakausien tyyppirakennukset laa-

jennuksineen, rakennusaineiden kirjo ja katto-

muotojen erilaisuus tekevät rakennuskannasta ha-

janaisen. Alueen pientalot ovat pääasiassa rinta-

mamiestalotyyppisiä rakennuksia, joiden julkisi-

vuja on useissa taloissa uusittu asukkaiden halua-

malla tavalla. Erityisesti tällaiset julkisivumuu-

tokset eivät vaikuta noudattavan tiettyä väripalet-

tia, joten vaikutelma on usein hajanainen.  

Kuva. Vuonna 2015 Parikkalan torille pystytetty 

Piikapatsas ilmentää paikallisidentiteetin tär-

keyttä kunnan asukkaille. Kauan toivotun pat-

saan rahoitus kerättiin yrityksiltä, yhteisöiltä ja 

järjestöiltä sekä arpajaisten ja myyjäisten avulla. 

Taiteilija Marjaana Tykkyläinen. Kuva Anna 

Koskela 2019. 
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Alueen rakennuskantaa tutkimalla saadaan sel-

ville sinä toistuvat ominaispiirteet, joita koulura-

kennuksen arkkitehtuuri voi ilmentää. Ominais-

piirteiksi voidaan katsoa rakennusosien, kuten ik-

kunoiden, ovien, julkisivun, katon ja sokkelin, 

piirteitä, kuten mitoitus, rytmitys, materiaali ja 

toistuvuus. Mitkä sitten ovat sellaisia rakennuk-

sia, joista näitä piirteitä kannattaa poimia ja tois-

taa uudisrakentamisessa? Jokaisen paikkakunnan 

rakennuskannasta löytynee ainakin yksi rakennus, 

joka tunnetaan selvänä osana paikallisidentiteet-

tiä. Usein tällainen rakennus on kirkko, kunnan-

talo, asemarakennus, kirjasto tai koulu.  

Poimittujen piirteiden lisäksi arkkitehtuurin tulee 

heijastaa käyttötarkoitustaan eli tässä tapauksessa 

koulurakennusta. Julkisista rakennuksista koulu 

eroaa muista erityisesti sen pääkäyttäjien eli oppi-

laiden nuoren iän vuoksi – koulurakennuksen mit-

takaavan onkin suotavaa soveltua lasten ja nuor-

ten oppimisympäristöksi.  

Oppimisympäristöjen monipuolisuus 

Oppiminen tapahtuu oppilaan iästä riippuen usein 

leikin avulla. Arkkitehtuurin on hyvä ottaa huo-

mioon leikkimisen mahdollisuuksien lisäksi leik-

kimiseen kannustaminen. Rakennuksen liian vi-

ralliseksi koettu ulkoasu voi luoda käyttäytymis-

kehyksen, jossa oppilas kokee, ettei leikille ole si-

jaa. Varsinkin, kun koulurakennus toteutetaan 

kustannustehokkuus edellä, niin erityisesti pihalla 

tapahtuvan leikkimisen mahdollisuuksiin ei vält-

tämättä voida panostaa. Piha on kuitenkin tärkeä 

osa koulua myös oppimisympäristönä, sillä se on 

luokkahuoneen välitön ulkotila, jonka oppilas ko-

kee yhä uudelleen jokaisena koulupäivänään. Pi-

han virikkeellisyys on tärkeää erityisesti välitun-

tijärjestelmää käyttävällä koululla, sillä pääasi-

assa sisätiloissa tapahtuva opetus kaipaa vastapai-

noksi liikkumiseen kannustavan ulkotilan. Perus-

koulun aikana välitunneilla vietetäänkin enem-

män aikaa kuin minkään yksittäisen aineen ope-

tuksessa.  

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LI-

KES:in Oppilaiden fyysinen aktiivisuus -tutki-

musraportin mukaan suosituksen 1-2 tunnin reip-

paasta päivittäisestä liikunnasta täytti vain noin 

puolet alakoululaisista ja 17 % yläkoululaisista. 

Liikuntaan kannustamisen haasteena lieneekin 

viihdemedian käytön suosio, jonka kahden tunnin 

ruutuaikasuositus taas oppilailla täyttyy huomat-

tavasti. Ottamalla ulkotilat mukaan kouluraken-

nuksen suunnitteluun saadaan kynnystä liikkumi-

sen aloittamiselle madallettua. Pihatoimintojen 

suunnittelussa on myös otettava huomioon toi-

mintojen monipuolisuus niin, että oppilaalle mie-

leinen liikunta- ja aktiviteettimuoto löytyy hel-

posti.  

Oppimisympäristöjen on oltava monipuolisia 

myös sisätiloissa. Nykyisin uusien koulujen ark-

kitehtuurissa on noussut esiin avotilakoulu. Tässä 

koulutyypissä luokkahuoneet muodostetaan yh-

teisen avoimen oppimisympäristön ympärille tar-

vittaessa esimerkiksi siirtoseinien tai verhojen 

Kuva. Suunnitelmassa yhden oppimissolun kul-

kuyhteys pihaluokkiin käy terassin kautta suo-

raan luokkahuoneesta. Pihaluokat ovat pergoloi-

den rajaamia ulkotiloja ja sisätilojen tapaan solu-

maisia. Ei mittakaavassa. 
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avulla. Varsinaista kiinteää luokkahuonetta ei ole, 

vaan luokkahuone muodostetaan tarvittaessa. 

Avotilakoulu ei kuitenkaan aineopetuskeskei-

sessä koulussa ole ideaalein vaihtoehto, sillä op-

piaineet tarvitsevat tilan, johon olennaisesti kuu-

luvat tietyt välineet ja kalusteet. Avotilakoulun 

ongelmaksi myös muodostuvat huono ääneneritys 

ja melu, mikä taas haittaa oppimista erityisesti 

henkilöillä, jotka kaipaavat rauhallista ympäristöä 

omaksuakseen tietoa. Siksi ääneneristävyyteen 

onkin kiinnitettävä suuresti huomiota tässä koulu-

tyypissä. Käsittääkseni mikään siirrettävä tilanja-

kojärjestelmä ei ole äänieristävyydeltään kiinteää 

eristettyä väliseinää toimivampi vaihtoehto. 

Kouluarkkitehtuurissa tilakokonaisuuksien rik-

kaus muodostuu erikokoisten tilojen avulla: opet-

taminen voidaan toteuttaa yhdistämällä kaikki ti-

lat yhdeksi kokonaisuudeksi, josta voidaan toimi-

vasti erottaa tilat taas pieniksi yksiköiksi, jotka 

toimivat itsenäisesti. Näin tiloja voidaan käyttää 

myös eri toiminnoissa helpommin, kun niiden yh-

teyttä ympäröiviin tiloihin voidaan muuttaa. Lo-

pulta kokonaisvaltaisesti suunniteltu kouluarkki-

tehtuuri parhaimmillaan tukee paikkakunnan 

identiteettiä ja luo mahdollisuuksia sen toteutta-

miselle ja syventämiselle. 

Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta nimellä Parik-

kalan koulukeskuksen laajennus – Koko kylän 

koulu. 
Kuva. Suunnittelualueen pihasuunnitelma, jossa toimintojen runsas määrä lisää aktiivi-

suutta kannustamalla oppilasta löytämään mieluisia toimintoja. Ei mittakaavassa. 
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Koto – Klaukkalan uusi kirjasto

Opinnäytetyössä tutkittiin kirjastorakennusten ke-
hitystä, historiaa ja nykypäivän vaatimuksia Suo-
messa. Tutkimuksessa keskityttiin kirjastoarkki-
tehtuurin lisäksi kirjaston toimintaan ja tilajärjes-
telyihin ja sitä tehtiin analysoimalla olemassa ole-
via, nykyaikaista kirjastotoimintaa vastaavia kir-
jastorakennuksia Suomessa. Tutkimuksen perus-
teella kerättiin Klaukkalaan soveltuvan kirjaston
tilaohjelma, jonka pohjalta suunniteltiin uusi kir-
jastorakennus kylän keskustaan.

Opinnäytetyö  löytyy  Theseuksesta  nimellä  Koto
– Klaukkalan uusi kirjasto ja sitä voi hakea myös
tekijän nimellä.

Kirjasto murroksessa

Kirjastolaitos on syntymishetkestään lähtien toi-
minut tietoa keräävänä ja säilyttävänä paikkana
sekä myöhemmin kansan sivistystä laajentavana
osapuolena. Kirjasto on aikojen saatossa toiminut
niin kirkon, kuin koulujenkin ohessa, tukemassa
niiden toimintaa. Irtauduttuaan näistä laitoksista

kirjasto alkoi toimia kansalaisten vapaan sivistyk-
sen tyyssijana, jollaisena sen toiminta on jatkunut
tähän päivään saakka. Tämän toiminnan ydinpal-
velut ovat kuitenkin murroksessa, sillä kirjalli-
suus ja informaatio ovat digitalisoitumassa kovaa
vauhtia.

Kirjasto nähtiin vielä pitkään vain tiedon säilyttä-
misen ja lainaamisen paikkana, mutta 1900-luvun
loppupuolella toiminnan painopiste vaihtui ai-
neistoista käyttäjiin. Tällöin kirjastojen toiminta
laajeni ja kirjastot alkoivat tarjota tietopalvelui-
den sekä kirjallisuuden lisäksi myös kulttuuriesi-
tyksiä, näyttelyitä ja muita käyttäjiä aktivoivia ta-
pahtumia. Tekniikan kehittyessä myös kirjaston
toiminnan ja tilojen on täytynyt muuttua, kun in-
formaatio on digitalisoitunut ja medialukutaidon
merkitys on huomattavasti kasvanut. Mikä kirjas-
ton pääasiallinen tehtävä sitten on 2020-luvulla?
Ja miten uudet kirjastorakennukset vastaavat kir-
jastolaitoksen palveluiden laajenemiseen ja muut-
tumiseen?

Kirjastojen toiminta ja digitalisaatio

Kirjasto on nyky-yhteiskunnassa ainoa julkinen
tila, johon kaikilla on vapaus tulla jakamaan tietoa
ja lainaamaan yhteistä omaisuutta. Kirjaston pal-
velut ovat kaikille täysin ilmaisia, mikä on tänä
päivänä melko harvinaista julkisissa tiloissa. Tä-
män, sekä sivistävän toimintansa vuoksi, kirjasto
on erityislaatuinen paikka, jonka toiminta on yh-
teiskunnallisesti hyvin arvokasta.

ANNIKA KAUPPI

KIRJASTO YHTEISKUNNAN KE-
HITTÄJÄNÄ

Kansalliskirjasto on Suomen ensimmäinen
kirjastorakennus.
Kuva: Annika Kauppi.

Töölön kirjaston valoisa lukusali.
Kuva: Annika Kauppi.
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Koska kirjaston toiminta pyrkii edesauttamaan ih-
misten kiinnostusta itsensä sivistämiseen ja elin-
ikäiseen oppimiseen, on se laajentunut käsittä-
mään paljon erilaista tekemisen ja kokemisen
kautta oppimista. Nykyajan kirjastossa voi perin-
teisen lukemisen lisäksi ommella, pelata erilaisia
lauta- ja konsolipelejä, katsella taidetta, kuunnella
musiikkia ja soittaa instrumentteja. Toimintojen
lisäksi myös lainattavat aineistot ovat laajentuneet
kattamaan liikuntavälineitä, pelejä, elokuvia ja
äänikirjoja.

Kirjastojen suosio ja toiminnan aktiivisuus on
muuttunut 2010-luvun kuluessa. Esimerkiksi fyy-
sisten kirjastojen lukumäärä, niiden kokoelmat ja
kirjalainauksien määrät ovat vähentyneet viimei-
sen kahdeksan vuoden aikana huomattavasti.
Kontrastina E-kirjallisuuden lainat ovat lisäänty-
neet tasaisesti niiden tultua kirjastolaitoksen ko-
koelmiin vuonna 2014. Tämä johtuu osittain siitä,
että tiedonhaku ja kirjallisuuden kuunteleminen ja
lukeminen on digitaalisessa laitteessa fyysisistä
kirjaa helpompaa. Yhdessä laitteessa voi olla
useita kirjoja samanaikaisesti niin luku- tai kuun-
telumuodossa ja kysymyksiin löytyy vastaus vain
napin painalluksella.

Digitalisaation vaikutuksesta kirjastojen kokoel-
mat muuttuvat ja niiden palvelut monipuolistuvat.
Tämän vuoksi erilaisia esityksiä, koulutuksia ja
muita käyttäjiä aktivoivia tapahtumia järjestetään
entistä enemmän. Näissä tapahtumissa pyritään

osallistamaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät vält-
tämättä muuten vietä aikaa kirjastossa. Näyttely-
tilat ja erilaiset musiikki-, näytelmä- ja tanssiesi-
tykset laajentavat kirjaston kulttuuritoimintaa.
Erilaisten asiantuntijoiden ja kirjailijoiden vierai-
lut taas keräväät aiheesta kiinnostuneita kuuntele-
maan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

Kirjastojen toiminta muuttuu ja kehittyy jatku-
vasti pysyäkseen ajankohtaisena. Uudet kirjasto-
rakennukset kuten Oodi ja Seinäjoen kaupungin-
kirjasto tarjoavat uusia kirjastorakentamisen ja ti-
lajärjestelyiden näkökulmia, joissa jatkuvasti
muovautuvaa ja kehittyvää kirjastotoimintaa voi-
daan monipuolisesti järjestää.

Keskustakirjasto Oodi – uusien kirjastojen
malliesimerkki?

Uusi keskustakirjasto Oodi avattiin yleisölle vuo-
den 2018 itsenäisyyspäivän aattona. Arkkitehtuu-
riltaan vaikuttava ja toiminnallisesti monipuoli-
nen kirjastorakennus keräsi kahtena avajaispäivä-
nään yli 55 000 kävijää ja miljoonan kävijän raja
rikkoutui jo maaliskuussa 2019. Helsingin kirjas-
topalvelujen mukaan Oodin avajaisten jälkeen
myös muiden kirjastojen käyttö on kasvanut pää-
kaupunkiseudulla. Mikä tekee juuri Oodista niin
merkittävän kirjaston?

Oodi on arkkitehtonisesti hyvin vaikuttava ja kut-
suva rakennus, minkä huomaa sen avajaisten jäl-
keisenä yleisöryntäyksenä ja hyllyjen pikaisena
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Uudenmaan kirjastoissa E-aineistojen suosio
on kasvanut tasaisesti viime vuosina.
Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot.
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tyhjentymisenä. Toisen kerroksen työtilat ovat
suurin osa aktiivisessa päivittäisessä käytössä ja
ensimmäisen sekä kolmannen kerroksen kahviloi-
den kauppa käy kuumana.

Oodin suosiossa on kuitenkin myös haittapuo-
lensa. Kun turistit ja innokkaat vierailijat pörrää-
vät katselemassa ja tutkimassa tiloja, niistä tulee
rauhattomia ja äänekkäitä. Oodista löytyy
pöhinää, mutta rauhallisuudesta aiemmin tunnet-
tua kirjastoa ei. Tästä Oodia piinaavasta rauhatto-
muudesta kirjoittaa Marcus Weisen mielipidekir-
joituksessaan (Oodin häly haittaa kirjojen maail-
maan uppoutumista, Helsingin sanomat
17.3.2019) seuraavasti: ”Päämäärättömästi vael-
tavien vierailijoiden ja kahvilan aikaansaama
melu tilan keskellä häivyttää tyystin sen hiljaisuu-
den, jota kirjojen intiimi kohtaaminen edellyt-
täisi.”

Onko tulevaisuuden kirjasto siis enää lainkaan
kirjojen säilytykseen ja lukemiseen tarkoitettu si-
vistyksen kappeli? Muuttuvatko kirjastot tulevai-
suudessa pääasiallisesti sosiaalista kanssakäy-
mistä ja tekemisen kautta oppimiseen kannustava
julkinen rakennus? Oodi ja sitä seuraavat kirjas-
torakennukset ottavat tähän kantaa ja muokkaavat
kirjastoa edustamaan aikaansa ja kontekstiaan.

Oodi on kolmikerroksinen, puuvuorailtu ja veis-
toksellinen rakennus, jonka toiminnot on jaoteltu
kerroksittain. Ensimmäinen kerros toimii sosiaa-

lisena kansalaistorin jatkeena ja kohtaamispaik-
kana. Toisessa kerroksessa on tekemistä ja koke-
mista varten erilaisia työskentely ja oleskelutiloja.
Kolmannessa kerroksessa sijaitsee kirjaston
helmi, avoin ja valoisa kirjastosali.

Oodissa erityislaatuista muihin Suomalaisiin kir-
jastoihin nähden on muun muassa kirjaston tilojen
poikkeuksellinen sijoittelu. Oodissa kirjastosali
on erotettu eri kerrokseen kuin lukusali, joka on
yhdistetty työskentelytiloihin rakennuksen toi-
seen kerrokseen. Poikkeuksellista olisi myös al-
kuperäisessä suunnitelmassa ollut julkinen kirjas-
tosauna, joka kuitenkin poistettiin suunnitelmasta
taloudellisista syistä.

Erityistä Oodissa on sen tilojen ja toimintojen mo-
nipuolisuus, jotka yhdistävät opiskelu- kohtaa-
mis-, työ- ja harrastuspaikan yhdeksi raken-
nukseksi. Näin Oodi kokoaa yhteen eri ikäisiä ja
erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, mikä
edesauttaa erilaisten kulttuurien kohtaamista ja
vuoropuhelua. Kohtaamispaikka, työpaikka, opis-
kelupaikka, harrastuspaikka – yhdistää eri ikäisiä
ihmisiä ja edesauttaa kohtaamista ja vuoropuhe-
lua

Kirjastot ovat kautta aikain esittäneet rakentamis-
aikansa ehdotusta tulevaisuuden kirjastosta. Oo-
din näkökulma on kaupunkilaisten osallistami-
sessa ja tulevien käyttäjien toiveiden toteuttami-
sessa. Lopputuloksena on sosiaalista kanssakäy-
mistä ja erilaisten toimintojen kautta oppimista

Kuvissa Oodin ulko- ja sisätilojen arkkiteh-
tuuria.
Kuvat: Annika Kauppi.
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korostava kirjastorakennus, jonka jännittävä ark-
kitehtuuri korostaa sen keskeistä sijaintia Helsin-
gin rautatieaseman, Kiasman ja Musiikkitalon
rinnalla.

Kirjasto kertakäyttökulttuuria vastaan

Kirjaston toiminta perustuu kaikille kansalaisille
ilmaiseen ja avoimeen tiedon ja tavaroiden jaka-
miseen. Varsinkin pääkaupunkiseudulla monet si-
vukirjastot ovat ottaneet tavanomaisten kirja- ja
musiikkiaineistojen lisäksi kokoelmiinsa myös
muita yleishyödykkeitä, joita yksittäinen henkilö
ei jatkuvasti käytä, mutta saattaa silloin tällöin tar-
vita. Näitä tavaroita ovat esimerkiksi sähkönkulu-
tus- ja verenpainemittarit, nokkakärryt, kuorma-
pyörät, erilaiset soittimet ja urheiluvälineet.

Kirjasto osana kiertotaloutta, jossa tavaroita jae-
taan omistamisen sijasta, voi olla osa ratkaisua ih-
misten ylikulutuksen aiheuttamiin ongelmiin.
Kirjaston omistamien lainatavaroiden lisäksi
myös asiakkaita kannustetaan monissa kirjas-
toissa omien kirjojen lainaamiseen ja kierrättämi-
seen kirjakierrätyspisteiden avulla. Näin kirjasto-
toiminta kannustaa käyttäjiään jakamistalouteen
kertakäyttökulttuurin sijaan. Kertakäyttökulttuu-
rin ja kulutuksen väheneminen on yksi askel myös
ilmastonmuutosta vastaan. Kirjasto taistelee siis
kansan sivistyksen lisäksi myös suuria globaaleja
ongelmia vastaan kannustamalla jakamistalou-
teen.

Kirjaston toiminta on 2000-luvulla kehittynyt niin
digitalisaation, kuin uusien toimintojen kautta en-
tistä monipuolisemmaksi. Sivistyksen rinnalla
kirjastolaitoksen toiminta kehittää myös ihmisten
ajattelua ja tekee maailmasta paremman paikan
jakamiskulttuurin kautta.

Oodi on monipuolinen oppimisen ja tekemi-
sen keskus. Kuvassa keskustakirjaston
opastekartta.
Kuva: Annika Kauppi.



SIVU 1

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI
OPINNÄYTETYÖT 2019. Teemu-Oskari Kiiveri

Teemu-Oskari Kiiveri

Pyhä tila merenrannalla

Alkujaan ’pyhä’ on suomen kielessä tarkoittanut
maaston tai luonnon muodostamaa rajaa turval-
lisen ja tutun alueen sekä turvattoman erämaan
välillä. Kristinuskon myötä pyhän käsite muovau-
tui nykyiseen tarkoitukseensa, mutta mistä pyhyys
oikeastaan muodostuu?

Kappeli opinnäytetyön aiheena

Rakennusarkkitehdin opinnäytetyöni aiheeksi va-
litsin kappelirakentamisen kolmesta syystä. En-
simmäisenä oli kiinnostukseni sakraalirakentami-
seen, toisena suunnitelman sijainti lapsuuden ko-
tiseuduillani Helsingin Laajasalossa ja kolman-
tena suunnitelman aiempi realistinen tarve. Tutki-
mus koostuu suomalaisen kristillisen kirkkoarkki-
tehtuurin kehittymisestä nykypäivään, veden ja
meren merkityksestä arkkitehtuurissa ja evanke-
lis-luterilaisessa kirkossa sekä merenrantaraken-
tamisen haasteista.

Mikä on kappeli?

Suomen Kielitoimiston mukaan kappeli tarkoittaa
pientä kirkkoa, kirkon osaa tai huonetta kirkollisia
toimituksia varten. Kappeli-sana juontuu myö-
häislatinalaisesta sanasta cappa, joka tarkoittaa
viittaa. Sen juuret perustuvat legendaan Martinus
Toursilaisesta, joka tarinan mukaan lahjoitti

Amiensin kaupungissa puolet viitastaan kerjäläi-
selle, joka paljastui Toursilaisen unessa itse Kris-
tukseksi. Aiemmin sotilaana palvellut Martinus
kääntyi uskoon ja toimi myöhemmin Amiensin
piispana. Hänen viittaansa varten rakennettuja vä-
liaikaisia kirkkoja kutsuttiin termillä capella,
pieni viitta. Yhteys Martinus Toursilaiseen ja viit-
taan katosi, mutta sana kappeli jäi tarkoittamaan
pieniä kirkkotiloja.

Pyhyys asettaa kirjoittamattomia
sääntöjä, joista emme voi tinkiä.

Kirkkorakentamisen käännekohdat Suomessa

Kristinusko saapui suomeen 1100-luvulla Ruot-
sista, kun piispa Henrik ja kuningas Erik Jedvar-
dinpoika vierailivat Varsinais-Suomessa. Vierai-
lun tarkoitus oli perustaa Suomen kirkollisen or-
ganisaation juuret sekä verotusjärjestelmä ja sa-
malla rakennettiin Suomen ensimmäinen kirkko-
rakennus, Nousiaisten puukirkko. Kuninkaan ja
piispan vierailu käynnisti kirkollisten perinteiden
ja rutiinien syntymisen. Hiljalleen kirkollisen
aluejärjestelmän muodostuessa tarvittiin pysyviä
pappisvirkoja ja toimitustiloja silloisten pitäjien
alueella. Hiippakunnat jakoivat tilat ja kylät ryh-
miin ja syntyi ensimmäiset seurakunnat.

Vuoteen 1524 asti Ruotsi, ja samalla Suomi, kuu-
luivat roomalais-katoliseen kirkkoon, kunnes

Yllä: Suunnitelma Navis on saanut inspiraation
japanilaisesta origamitaiteesta.

Alla: Havainnekuva kappelirakennuksesta
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Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa katkaisi välit
paaviin ja siirsi valtion kirkon luterilaisuuteen.
Kustaa Vaasa vähensi kirkon varoja, eikä Suo-
messa rakennettu tuolloin kivikirkkoja lainkaan.
Jo keskiajalla Suomessa opittiin rakentamaan la-
masalvostekniikalla rakennettuja kirkkoja. Näi-
den rajoituksena oli kuitenkin hirsien pituudesta
aiheutuva pituusrajoitus. Pohjanmaalaiset kirves-
miehet kehittivät ratkaisuksi tukipilarikirkon,
joka mahdollisti pidemmät runkohuoneet ja näin
suuremman kirkkosalin jumalanpalvelustilaksi.

1600-1700-luvuilla renessanssin innoittama risti-
kirkko saapui Suomeen, mikä näkyi kirkkoraken-
nusten muodossa, joka perustui alttarin sijaintiin
keskellä kirkkosalia. Edelleen puukirkot olivat
yleisempiä edullisuutensa takia. Seurakunnan jä-
senmäärien kasvun vuoksi tarvittiin kuitenkin ti-
lavampia kirkkosaleja hirsirakentamisen puit-
teissa. Ristikirkon pohjalta kehittyi suomalaisten
kirkkorakennusmestarien mukaisia erilaisia versi-
oita, joissa hirren pituus pysyi lyhyenä, mutta
kirkkosalin koko oli suurempi. Näitä olivat ul-
konurkistaan viistetty ristikirkko, sisänurkistaan
viistetty kirkko, kahtamoinen, 24-kulmainen risti-
kirkko ja 12-kulmainen pyörökirkko.

Suomen ruhtinaskunta sai Venäjän vallan alla au-
tonomisen aseman 1809, mikä johti myös yli-in-
tendetinkonttorin perustamiseen 1810. Yli-inten-
dentinkonttori valvoi kaikkea Suomessa tehtävää
julkista rakentamista. Konttorin johtoasemassa
olivat aluksi Carlo Bassi, Carl Ludvig Engel ja

Ernst Bernhard Lohrmann. 1812 Suomen pääkau-
punki muutettiin Turun palon vuoksi Helsinkiin.
Uusi isäntävaltio toi mukanaan empiretyylin,
jonka rakennuksia on Helsingin keskustassa pal-
jon.

1800-luvun lopulla nuoret suomalaiset arkkitehdit
olivat kyllästyneet arkkitehtuurin historiasidok-
siin ja kertaustyyleihin. He halusivat luoda ker-
taustyyleistä vapaan tyylin, joka samalla kuvas-
taisi suomalaista identiteettiä. Suomalaisten ra-
kennusten ja legendojen sekä jugend-tyylin poh-
jalta muodostui kansallisromanttinen tyyli, jonka
suuria nimiä ovat esimerkiksi Herman Gesellius,
Armas Lindgren, Eliel Saarinen, Lars Sonck ja Jo-
sef Stenbäck. Ensimmäisen maailmansodan ja it-
senäistymisen jälkeen nuori Suomi alkoi luoda
pohjoismaalaisia kulttuurisiteitä erottuakseen en-
tisestä isäntävaltiostaan. Arkkitehtuurissa suuntaa
haettiin Tukholmasta sekä Italian maaseuduilta.
Funktionalismin ja kansainvälisen modernismin
taustalla onkin juuri italialaisten maaseutujen niin
kutsuttu architettura minore.

Le Corbusier’n 1950-luvulla suunnittelemaa
Notre Dame du Hautin kappelia pidetään moder-
nin sakraalirakentamisen yhtenä merkittävimpänä
kohteena. Kappeli katkaisi siteet kertaustyyleihin
vapaalla muodollaan ja samalla vapautti arkkiteh-
tien ajatuksia siitä, millainen kirkon tulee olla.
Kirkkojen tyylin monimuotoistuminen näkyy
vuosisadan loppupuolella rakennetuissa kir-
koissa, joista merkittäviä esimerkkejä ovat Timo

Yllä: Opinnäytetyön suunnitelmassa kappelisa-
lista aukeaa näkymä kohti Helsingin keskustaa.
Näkymän keskelle sijoittuu merestä kohoava
risti.

Alla: Kappelirakennuksen pohjapiirros
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ja Tuomo Suomalaisen kallioon upotettu Temp-
peliaukion kirkko (1969), Heikki ja Kaija Sirénin
Otaniemen kappeli (1957 ja uudelleen 1978) sekä
Raili ja Reima Pietilän Kalevan kirkko (1966).

Vuosituhanteen vaihteen jälkeen Suomessa on ra-
kennettu vain muutama kirkkorakennus, joissa
korostuu tietynlainen aistien virittäminen ja pieni-
mittakaavaisuus. 1995 järjestettiin kilpailu Pyhän
Henrikin ekumeenisesta taidekappelista, joka lo-
pulta rakennettiin 2005 ja sen on suunnitellut Sa-
naksenaho-arkkitehdit, joka erottui kooltaan ja ti-
lallisuudeltaan aiempien vuosikymmenien kirk-
koarkkitehtuurista.

Kirkkoarkkitehtuurin merkitys kansallisen identi-
teetin ja muistin keskuksina on historiaa tarkastel-
lessa ilmeinen. Kirkot ovat koollaan, muodollaan
ja sijainnillaan toiminut kylien maamerkkeinä ja
kansalaisten kokoontumisen keskuksina. Suoma-
laisen kirkkoarkkitehtuurin historia on maailman
mittapuulla lyhyt, mutta se on toiminut kansamme
identiteetin etsimisen sekä arkkitehtonisen tyy-
limme kehittymisen kulmakivenä. Miltä nykyiset
kirkkomme tai kaupunkimme näyttäisivätkään,
jos 1600-luvun kirkkorakentamisen kansanmesta-
reita ei olisi ollut luomassa omia tyylejään?

Mistä pyhyys muodostuu?

Pyhän tai pyhyyden kokeminen on lähtökohtai-
sesti jokaiselle henkilökohtaista. Yleisesti py-

häksi koetaan uskonnon lisäksi terveys, perhe, lä-
heiset ja luonto. Mutta mikä erottaa pyhän arvok-
kaasta?

Vertailua voi lähestyä jo käsitteiden perusteella.
Arvokas sisältää käsityksen siitä, että asialla on
konkreettinen arvo, jota voi jollain mittapuulla
mitata. Pohtiessani aiemmin esittämääni kysy-
mystä siitä, mikä erottaa pyhän arvokkaasta, tulin
seuraavaan johtopäätökseen. Pyhä on jotain,
jonka arvoa ei voi mitata rahassa eikä pyhää voi
korvata. Pyhyys asettaa kirjoittamattomia sään-
töjä, joista ei voi muodostaa kompromisseja ja
joista ei voi tinkiä.

Sakraalitilojen pyhyys muodostuu suurelta osin
aistien yhteispelistä. Kirkkosaliin astuessa ääni-
maailma muuttuu kaikuisaksi, joka ohjaa kuiskaa-
maan ja rauhalliseen kävelyyn. Gotiikan korkeat
ja hämärät tilat luovat mysteerisen tilan. Kirkko-
arkkitehtuurissa on perinteisesti painotettu altta-
rin merkitystä pyhyyden keskittymänä. Alttarilla
tehdään pääosa kirkollisista toimituksista ja sitä
kohti on suunnattu kirkkosalin tuolit. Mutta juuri
alttarin toimitukset, kuten avioliittoon vihkimi-
nen, kaste tai ehtoollinen, nostattavat sellaisia ky-
symyksiä, joihin emme ehkä henkilökohtaisesti
saa konkreettisia vastauksia. Perustuuko pyhyys
siis myös aistimisen lisäksi sellaiseen, jota emme
voi aistia: hämmästymiseen, ihmettelyyn ja mys-
teereihin; asioihin, jotka herättävät kysymyksiä,
mutta joihin emme saa yksiselitteisiä vastauksia.
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Meri, arkkitehtuuri ja aistit

Arkkitehtuuri on helppo mieltää visuaaliseksi tai-
teenlajiksi, sillä rakennus antaa ensivaikutel-
mansa juuri näköaistin kautta. Mutta jos suunnit-
telua tehdään visuaalisuuden vuoksi, lopputulok-
sena voi olla niin kutsuttua kertakäyttöarkki-
tehtuuria, joka on yhdellä kerralla koettu. Hyvä
arkkitehtuuri luo aistien välisiä yhteyksiä ja meta-
forisia kokemuksia.

Aistien väliset yhteydet muodostuvat muistijäl-
kien kautta. Kuuntelemalla, koskemalla, katsele-
malla ja haistamalla merta, opimme sen olevan
kylmää, märkää, raikasta, kimaltelevaa, tyrskäh-
televää ja jopa lumoavaa. Kun myöhemmin nä-
emme vettä, voimme lähes tuntea sen ominaisuu-
det sormien päissämme, vaikka fyysistä koske-
tusta ei ole. Metaforisesti katse siis koskettaa ak-
tivoimalla muihin aisteihin aiemmin tarttuneet
muistijäljet.

Merellä ja vedellä on tutkitusti positiivisia vaiku-
tuksia. Kaiken takana on kenties viritetyt aistit:
raikas ilma ja kevyt tuuli sekä auringon lämpö
iholla, lämmin hiekka tai kallio jalkojen alla, ran-
taan rikkoutuvien aaltojen äänet, iholle laskeutu-
vat vesipisarat ja kosteus sekä veden kimmeltävä,
dynaaminen pinta verkkokalvoilla.

Navis - suunnitelma Kruunuvuorenrannan
merikappelista

Kruunuvuorenranta on Helsingin kaupungin mer-
kittävimpiä asuinrakentamisen alueita. Vuoteen
2030 mennessä Kruunuvuorenrannassa asuu
13 000 asukasta, mikä lähes kaksinkertaistaa Laa-
jasalon kaupunginosan asukasmäärän. Kruunu-
vuorenranta on lisäksi brändätty valon kaupun-
ginosaksi, josta tällä hetkellä merkkinä on valo-
taideteokseksi ja virkistystilaksi muutettu Öl-
jysäiliö 468.

Opinnäytetyöni perusteella laadin suunnitelman
Kruunuvuorenrannan merikappelista. Vuonna
2011 laaditun asemaakavaluonnoksen mukaan
Laajasalon länsirannikolle oli tarkoitus rakentaa
merikappeli, mutta 2012 voimaantulleesta asema-
kaavasta tuo merkintä oli poistettu. Opinnäyte-
työni tutkii vuoden 2011 asemakaavaluonnoksen
mukaista skenaariota. Asemakaavan osoittamalta
rakennuspaikalta, Wiirinkalliolta, avautuvat mer-
kittävät näkymät kohti Suomenlinnaa, Helsingin
keskustaa ja kantakaupunkia, mikä myös liittää
suunnitelman osaksi Helsingin merkittävää me-
rellistä julkisivua.

Opinnäytetyön löytää linkistä
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019051710363
tai Theseuksesta nimellä Navis – Kruunuvuoren-
rannan merikappeli, Teemu-Oskari Kiiveri.

Ylin: Julkisivu mereltä, lännestä

Keskellä: Leikkauskuva kohti pohjoista

Alla: Julkisivu etelästä
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ROOPE BERG 

EKOLOGINEN KESTÄVYYS RA-
KENNUSSUUNNITTELUN LÄHTÖ-
KOHTANA 

Helsingin kaupunki on laatinut kestävän rakenta-
misen ohjelman, jossa ekologisen kestävyyden 
perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttäminen, sekä ihmisen toiminnan sopeuttami-
nen luonnon resursseihin ja sietokykyyn. Tavoit-
teena on kuormittaa ympäristöä mahdollisimman 
vähän. Tämä herättää monia mielenkiintoisia ky-
symyksiä.  

Rakentaminen kuormittaa aina jollain tavalla 
ympäristöä. Voisi ajatella, että ekologisen kestä-
vyyden kannalta paras ratkaisu olisi puuarkku 
kuudenjalan syvyydessä. Siellä ihminen voisi 
olla minimaalisella ympäristövaikutuksella. Puu 
olisi hyvin ekologinen materiaali, koska on uu-
siutuva ja sen käyttäminen kuluttaa vähemmän 
energiaa kuin moni muu materiaali. Maan alle 
haudattuna arkku maatuisi, eikä juurikaan hait-
taisi luonnon monimuotoisuutta. Tämä ajatus on 
tietenkin hiukan makaaberi ja suunnittelijana ha-
luan valita elämänmyönteisemmän asenteen. Ha-
luan uskoa, että ihmisten elämällä on arvo ja se 
ansaitsee hienot puitteet. Ekologinen kestävyys 
johtaa kuitenkin helposti minimoimiseen ja yk-
sinkertaiseen perusmuotoon. 

Energian kulutus on yksi merkittävistä tekijöistä, 
kun arvioidaan rakennuksen ekologista kestä-
vyyttä. Energiamääräyksien kiristyessä tämä nä-
kyy erityisesti rakennusten lämmöneristysvaati-
muksissa. Energian kulutus huomioidaan nyky-
ään myös yhä enemmän rakentamis-, materiaa-
lien valmistus ja rakennuksen purkuvaiheen 
osalta. Luonnossuunnitteluvaiheessa rakennuk-
sen tulevaa energiankulutusta voi arvioida erilai-
silla muotokertoimilla, jotka kertovat joko ulko-
vaipan suhteen tilavuuteen tai rakennusalaan. 
Mitä pienempi suhde, sen parempi rakennuksen 
energiatehokkuus teoriassa on. Tätä muotoker-
rointa voidaan tarkentaa painottamalla ulkovai-
panalaa rakenteiden U-arvoilla, jolloin kattoala 
on periaatteessa parempaa kuin seinäala, koska 
katon U-arvovaatimus on parempi kuin seinillä. 

Muotokertoimet eivät huomioi miten tehokkaasti 
rakennuksen tilat on käytetty ja siten tehokas 
muoto ei välttämättä todellisuudessa ole ekologi-
sen kestävyyden kannalta aina paras. Jos kuiten-
kin halutaan tehokkain muoto, parhaimpia olisi-
vat esimerkiksi puolipallo tai korkea sylinteri. 
Laskennallisesti myös suuri massa on etu. Suun-
nittelu olisi helppoa, jos riittäisi vain muotoker-
toimien pyörittely. Mutta tulisiko näin kaunista 
ja käytännöllistä arkkitehtuuria? Ehkä, mutta 
jääkö arkkitehdille tässä muita vaihtoehtoja? 
Johtaako ekologinen kestävyys vain kaavamai-
seen muotoon, ilman vaihtoehtoja ja monimuo-
toisuutta? 

Johtaako ekologinen kestä-
vyys puuarkkuun kuuden ja-
lan syvyydessä? Vai tulisiko 
uusien rakennusten olla muu-
mitaloja? 

Kuvassa erilaisten rakennusmassojen 
muotokertoimien vertailua. 
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Energiatehokkaan muodon, massan ja rakentei-
den lisäksi on onneksi olemassa myös muita rat-
kaisuja, joilla voi parantaa rakennuksen ekolo-
gista kestävyyttä. Ekologisen kestävyyden kan-
nalta ehkä tärkeintä on rakennuksen terveelli-
syys, käytettävyys ja viihtyisyys. Paraskaan 
muoto ja massa ei ole hyvä, jos rakennusta ei 
voi, tai haluta käyttää. Siksi, jotta käytetyt re-
surssit eivät menisi hukkaan, rakennuksen täytyy 
ennen kaikkea olla terveellinen, käytettävä ja 
viihtyisä.   

Rakennuksen ja sen tilojen sijainnilla ja suun-
tauksella voi vaikuttaa paljon rakennuksen eko-
logiseen kestävyyteen. Sijainnilla voi vähentää 
auton käyttötarvetta, vähentää sään haitallisia 
vaikutuksia ja hyödyntää passiivisesti aurin-
koenergiaa. Aina ei ole mahdollista vaikuttaa 
näihin, mutta yleisesti tuulisuus lisää energian 
kulutusta ja auringonvalo parantaa energiatehok-
kuutta, erityisesti kun oleskelutilat on suunnattu 
auringon puolelle. 

Muita, erityisesti rakennussuunnittelun ratkai-
suja, ovat esimerkiksi arkadit. Ne tarjoavat suo-
jaisan kulkureitin kevyelle liikenteelle ja siten 
voivat vähentää autoilun tarvetta ja energian ku-
lutusta. Valokatteet ja viherhuoneet ovat vas-
taava rakennusosa, joka voi edistää kevyttä lii-
kennettä. Ne voivat toimia myös puskurivyöhyk-
keenä ulko- ja sisätilan välillä ja parantaa raken-
nuksen energiatehokkuutta. 

Kasvillisuuden lisääminen on myös yksi tapa pa-
rantaa rakennuksen ekologista kestävyyttä. Kas-
vit puhdistavat ilmaa, mahdollistavat myös lähi-
ruoan tuotannon ja lisäävät luonnon monimuo-
toisuutta. Yksi tapa tuottaa lähiruokaa on vesivil-
jely, joka on mahdollista keinovalolla sisäti-
loissa. Sen hyötynä on, että ruoan kuljettamiseen 
kuluva energia säästyy. 

Talotekniikka on myös merkittävä osa rakennuk-
sen ekologista kestävyyttä. Sen avulla voidaan 
tehostaa energian käyttöä. On useita erilaisia uu-
siutuvia energiamuotoja, kuten aurinko- ja geo-
energia. Biokaasu on erityisen mielenkiintoinen, 
koska siinä voidaan asukkaiden tuottamasta or-
gaanisesta jätteestä kerätä talteen biokaasua ja 
tuottaa sähköä ja lämpöä. Biokaasun polttami-
sessa metaanista syntyy hiilidioksidia, joka olisi 
mahdollista hyödyntää vesiviljelyn tehostami-
seen, jolloin kokonaisuus olisi ympäristön kanssa 
hyvin tasapainossa. 

Melkein kaikki ekologista kestävyyttä lisäävät 
ratkaisut liittyvät energiatehokkuuteen. Ja ener-
giatehokkuus helposti johtaa mahdollisimman te-
hokkaasti käytettyyn tilaan ja muotoon, jossa ul-
kovaipanala minimoidaan. Haastavaa on löytää 
suunnitteluratkaisu, jossa ekologinen kestävyys 
yhdistyy monimuotoisuuteen.  

Alussa olevan ekologisen kestävyyden määritel-
män perusteella tilanne ei onneksi ole toivoton. 

Minkälaisilla suunnitteluratkai-
suilla voi parantaa rakennuksen 
ekologista kestävyyttä? 

Kattopuutarhat puhdistavat ilmaa ja 
mahdollistavat lähiruoantuotantoa.  
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Kysymys on luonnon sietokykyyn sopeutumi-
sesta. Tasapainon hakemisesta ympäristön 
kanssa. Kulutus ei ole ongelma, jos se on tasa-
painossa ympäristön kanssa. Ekologisen kestä-
vyyden näkökulmasta energiaa voi kuluttaa pal-
jon, jos sen tuotanto sopeutuu luonnon resurssei-
hin. Tämä antaa rakennussuunnittelulle enem-
män vapauksia ja mahdollisuuksia. Rakennus voi 
olla ekologisesti kestävä, kun se on tasapainossa 
luonnon kanssa. 

Energiatehokasmuoto on hyvä lähtökohta ekolo-
gisesti kestävälle rakennukselle. Jos muotoa ha-
luaa rikkoa ja tehdä monimuotoisemman raken-
nuksen, heikentyvää energiatehokkuutta voi 
kompensoida muilla ratkaisuilla. Tässä suunni-
telmassa pohjalla on puolipallonmuoto, joka on 
rikottu, jotta saadaan vaihtelevuutta ja yksityisiä 
kattopuutarhoja. Se on johtanut ulkovaipanalan 
kasvuun, jota on kompensoitu kasvattamalla ra-
kennusmassaa. Tällä ratkaisulla ulkovaipan ja ra-
kennusalan suhde on lähellä yhtä, mikä vastaa 
kahdeksankerroksista suorakaiteen mallista ker-
rostaloa. Jos vastaavat tilat rakennettaisiin nor-
maaleihin erillisiin rakennuksiin, ulkovaipan ala 
suhteessa pinta-alaan olisi suurempi. 

Jotta rakennusmassan kasvattaminen ei kääntyisi 
tuhlaavaksi haitaksi, on pitänyt kehittää hyödyl-
listä käyttöä suurelle pinta-alalle. Rakennukseen 
on sijoitettu paljon erilaisia tiloja. Ulkokehällä 
on asuintilat, jotka tarvitsevat eniten päivänvaloa 
ja sisempänä on tiloja, joilla ei ole samanlainen 

luonnonvalontarve. Sisätiloihin kuuluu toimi-, 
harrastus-, vesiviljely-, pysäköinti-, tekniset- ja 
varastotilat. Toimi- ja harrastetiloihin saadaan 
luonnonvaloa kattoikkunoiden ja sisäänkäyntiau-
kioiden kautta. Pilari-palkki-runko mahdollistaa 
tilojen joustavan muuntelun. Jos toimitilojen 
tarve vähenee, tiloja voi muuntaa esimerkiksi ve-
siviljelyä varten. Muunneltavuus parantaa raken-
nuksen käyttöikää. Pitkä-ikäisessä rakennuksessa 
rakentamisen vaikutus jakautuu pidemmälle ai-
kavälille keventäen siten ympäristörasitusta. 

Jotta rakennus pysyisi pitkään toimivana, on 
edullista valita materiaaleja, jotka ovat hyvin 
kestäviä, tai helposti korjattavia. Vaikka betonin 
valmistus kuluttaa paljon energiaa, on se kestä-
vyyden ja kantavuuden vuoksi hyvä kantaviksi 
rakenteiksi. Puurakenteet ovat kevyitä ja vievät 
vähemmän energiaa, siksi niitä on käytetty ei 
kantavissa rakenteissa. 

Tiloilla on myös erilaisia lämmitysenergian tar-
peita. Asuin- ja yleistilojen välillä olevat käytä-
vätilat eivät tarvitse yhtä paljon lämmitystä kuin 
asunnot. Myös liikunta- ja pysäköintitilat voivat 
olla viileämpiä. Kehittyneellä talotekniikalla 
olisi mahdollista ohjata lämpöenergiankulutusta 
eritilojen välillä joustavasti ja myös siten säästää 
energiaa. Toinen merkittävä talotekninen asia on 
hyödyntää biojäte ja tuottaa sillä rakennuksen 
käyttöenergiaa. Se pienentäisi rakennuksen ym-

Rakennus Kruunuvuorenrantaan si-
joitettuna. 
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päristörasitusta, erityisesti jos jätteestä muodos-
tuvan metaanin poltosta syntyvä hiilidioksidi 
hyödynnettäisiin vesiviljelyn tehostamiseen. 

Vesiviljelyn ja kattopuutarhojen vaikutusta eko-
logiseen kestävyyteen on vaikea laskea. Niillä on 
kuitenkin merkittävä vaikutus ilman puhtauteen 
ja siten viihtyisyyteen myös. Yhdistettynä biojät-
teen hyödyntämiseen, ne mahdollistaisivat lähes 
itsenäisen ekosysteemin, jonka ympäristövaiku-
tus olisi pieni. 

Periaatteessa tällainen rakennus voitaisiin sijoit-
taa mihin vain. Ekologisen kestävyyden kannalta 
hyvä sijainti on sellainen, joka vähentää autoilun 
tarvetta. Siksi tämä rakennus on sijoitettu Helsin-
gin Kruunuvuorenrantaan, johon on suunniteltu 
rakennettavaksi muutenkin asuntoja 13000 asuk-
kaalle. Palveluiden läheisyyden lisäksi hyvä 
puoli on se, että alueella on tällä hetkellä enim-
mäkseen vain sorakasoja. Sijainnin puolesta ra-
kennus olisi siis myös luonnon monipuolisuuden 
ja ekologisen kestävyyden kannalta hyvä.  

Tyyppiasuntoja. Koot vaihtelevat 
32,5 neliömetristä 127 neliömetriin.   

Poikkileikkaus kattopuutarhojen ja asuntojen kohdalta. Sisäpuolelle jää suojainen kulku-
reitti asuntojen ja erilaisten yleisten tilojen välille. 

Koko rakennuksen poikkileikkaus. Keskiosan lasikatto vähentää merkittävästi ulkosei-
nän pinta-alaa. 


	Kansi: Rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyöt 2019
	Nimiösivu: tekijätiedot
	Sisällysluettelo
	Jorma Lehtinen: Opinnäytetyön merkitys RA-opinnoissa
	Janne Järvinen: Virtuaalitodellisuuden sovellukset rakennusarkkitehtuurin koulutuksessa
	Kaisa Hyyti: Referenssi- eli viitetyöskentely - osa ammattimaista rakennussuunnittelua
	Jarkko Könönen: Kokemuksellista vai muistoja synnyttävää arkkitehtuuria?
	Valmistuneiden opiskelijoiden artikkelit opinnäytetöistään
	Oona Hytönen: Kuka puukerrostalossa asuu?
	Marja Pelo: Puu asuinkerrostalon rakennusmateriaalina
	Niina Sonne: Ikääntyvä Suomi tarvitsee asumiseen vaihtoehtoja
	Kristiina Hirvonen: Suuri rakennus pienessä kaupungissa
	Mirka Kärnä: Täydennysrakentamisen vaikutus kaupunkikuvaan
	Rebecca Koivukoski: Pitkäikäinen asuinkerrostalorakentaminen
	Janne Hänninen: Generatiivinen algoritmi suunnittelijan työkaluna - asuinkerrostalo Sompasaaren Nihtiin
	Elina Huhtamäki: Käyttötarkoituksen muutos rakennusperinnön säilymisen mahdollistajana
	Kia Tengström: Lisäarvoa tyhjillään oleville kiinteistöille lisärakentamalla ja käyttötarkoituksen muutoksella
	Kristiina Litja: Käyttöä tyhjille tiloille
	Aino Oksanen: Sairaalarakennuksen käyttötarkoituksen muutos
	Tuomo Pulkkinen: Kyläsaaren entisen jätteenpolttolaitoksen muuttamienn seikkailu-urheilukeskukseksi
	Valtteri Nikulainen: Valion pääkonttorin uusi elämä
	Lassi Rantanen: Luonnonläheinen kokouskeskus henkilöstön hyvinvoinnin parantajana
	Paula Rauhala: Seurakuntarakennuksen evoluutio
	Aki Sahrman: Kaikille avoin seurakunta
	Suvi Wallius-Valo: Pyöräilyn suosio tulee näkyä myös talojen rakentamisessa
	Kai Söderström: Raideliikenneasema uudistuvan alueen ytimessä
	Perttu Laitinen: Enemmän klubia golfkentille
	Laura Häkkänen: Päiväkoti-nuorisotila - toiminnallinen keskus lapsille ja nuorille
	Anna Koskela: Paikallisidentiteetillä lisäarvoa koulurakentamiseen
	Annika Kauppi: Kirjasto yhteiskunnan kehittäjänä
	Teemu-Oskari Kiiveri: Pyhä tila meren rannalla
	Roope Berg: Ekologinen kestävyys rakennussuunnittelun lähtökohtana




