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BERLIINISTÄ OPPIA 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini 2019. Janne Järvinen, tuntiopettaja 

Saksan nykyiseen pääkaupunkiin saavutaan Suomesta useimmin 

suihkuturbiinien työntövoimalla 1100 kilometriä komposiittiraken-

teisessa sukkulassa. Lennon kesto on noin kaksi tuntia ja sen kus-

tannukset jäävät pieniksi. Hyppy Helsingistä Berliinin on lyhyt, 

mutta ymmärrämmekö mihin olemme laskeutuneet? 

Lentokone ja lentotekniikka ovat edistyneet valtavasti 

lyhyessä ajassa. Myös kaupunkisuunnittelussa on tapahtunut 

muutos. Sel-laisen kaupunkisuunnittelun historia, jota tällä 

kurssilla opiskellaan on jotakuinkin yhtä pitkä kuin lentokoneiden. 

Kaupungeiksi luokiteltavia, ympäristöään tiheämpiä ja 

elinkeinoiltaan erikoistuneita asuinsijoja on suunniteltu ja 

rakennettu jo ainakin 9000 vuotta, mutta nykyaikainen 

kaupunkisuunnittelu, saksaksi "Stadtplanung" tai aikaisempi 

“Städtebau”, sai alkunsa modernin teollisen kaupungin myötä. 

Berliinissä tämä tapahtui 1800-luvun puolessa välissä. 

Yhteiskunnan rakenne oli muutoksessa maaseutuväestön hakeu-

tuessa tehdastyöläisiksi uusille kasvualoille. Berliinin koko kasvoi 

räjähdysmäisesti ja seurauksena oli kaoottisia tilanteita, joissa yh-

teiskunta ei toiminut. Tarvittiin maankäytön ja rakentamisen hallin-

taa, etteivät katastrofitilanteet vain seuraisi toistaan odottamatto-

masti. Uuden yhteiskuntarakenteen vaatima ennustava ja varau-

tuva suunnittelutapa oli syntymässä. Odotettu tai olemassa oleva 

kaaos on tämän kaupunkisuunnittelun moottori. 

Otetaan esimerkki. Ympäristölleen haitallinen teollisuus saattoi 

aluksi sijaita keskeisesti, mutta tavaraliikenteen kannalta sopivasti 

kanavien varrella. Uusien prosessien vaatima ja määrällisesti voi-

makkaasti kasvava työväestö majoittui tehdasta reunustaen. Ihmi-

siä asui paljon väliaikaisolosuhteissa ja ahtaasti. Jos jossain pai-

kassa saattoi nukkua ja sieltä ei häädetty, oli se yleensä majoitettu. 

Joukkoliikenne oli ihmisiä menossa kuka minnekin, useimmiten kä-

vellen. Kaupunki oli saavutettavissa kävelymatkan etäisyydeltä. 

Työ- ja lepopaikan etäisyys ei voinut olla kovin suuri. Seurauksena 

oli muuttuvaa ja jäsentymätöntä kaupunkirakennetta, joka muodos-

taa ongelman kaupungin hallitsemiselle. Tilanne ajautui 1850-lu-

vun aikana vaikeaksi. Miten suunnittelu reagoi? 

Teollisuus alkoi pyrkiä maanomistuksen niin salliessa siirtymään 

suosiollisille alueille, usein etäämmälle keskustasta. Keskusta 

muuttui tonttihintojen ja valtion ohjauksessa yhä selvemmin hallin-

nollisten ja kaupallisten palveluiden alueeksi. Suomeksi kuvaava 

sana alueelle lienee paraatikeskusta. Se oli erityisesti aikansa ar-

vostetuimman suunnittelijan arkkitehti Karl Friedrich Schinkelin ja 

monumentaalirakennusten aluetta. 

Keskustan järjestyksen vastakohtana oli asuinrakentamisen 

kaaos. Maanmittausinsinööri Holbrecht kaavoitti 1860-luvulla sen 

hetkiseen kaupunkiin verrattuna laajan kehän katuverkkoa kaupun-

gin keskusalueen ympärille (1). Tämä tunnetaan nimellä Holbrecht-

Plan. Julkisen raideliikenteen verkostoa alettiin rakentaa uuden 

kaavan mukaan. Haluttiin tehdä mahdolliseksi asukkaiden laa-

jempi liikkuvuus ja siten vapaampi työpaikojen ja asumisen sijoit-

telu. Holbrechtin kaavassa katujen väliin jäävien tonttien rakenta-

mista ei ohjannut rakennusvalvonta tai asemakaava, kuten tänään. 

Uuden tutkimuksen mukaan kaavassa kiinnitettiin sen sijaan huo-

miota joustavuuteen ja esimerkiksi katuleveyksien oikeaan jakau-

tumiseen verkostona (2). Tontin omistaja ja rakennuttaja ratkaisi 

omistamansa tontin rakentamistavan usein vain maksimaalista 

asuintilan määrää tavoitellen. Suppean rakennusjärjestyksen pa-

kottamana tonteilla vain peräkkäiset kuilut eli valo- ja ilmastointipi-

hat jäivät vapaaksi rakentamisesta. Aikaa ja sen rakentamista ku-

vaillaankin sanalla "Grunderzeit", grynderiaika (Mietskaserne, 

Meyers hof). 

Holbrechtin suurpiirteisen ruutukaavan muunteluun perustuvan 

kaavoitustavan vastareaktiona syntyi inhimillisempi ja paikkoja 

Kuva 1 Berliinin palasia. Lehtinen 

Kuva 2 Meyershof 1910, Wikipedia (Willy Römer - Das neue Berlin) 
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korostava suunnittelutapa. Erityisesti ruutukaavan käyttämistä laa-

jasti ja jäykästi kaupungista toiseen arvosteltiin (3). Arkkitehti Ca-

millo Sitte edisti 1880-luvulla elegantimpaa kaupunkia, jossa suun-

nittelun kohteena on kaupunkitila. Seurauksena oli huolellisesti 

suunniteltuja asuinalueita keskiluokalle. Ylempi luokka asui tässä 

vaiheessa usein kaupungin ulkokehän huviloissa tai keskustan 

suurissa kaupunkiasunnoissa, usein molemmissa. 

Kasvavan kaupungin eli kasvavan työväestön paine pakotti etsi-

mään tehokkaampaa ja laajemmin sovellettavaa kaupungin suun-

nittelun mallia. Kuitenkin erikseen on mainittava Camillo Sitten ja 

puutarhakaupunkiaatteen hienona jälki-ilmiönä asuinaluesuunnit-

telussa Berliinin siedlungit 1910-1930-luvuilta. Sana on tässä ym-

märrettävä nimenomaan asuinalueena, jossa kokonaissuunnittelu 

on vahvaa ja tilallista samalla kun paneudutaan yksittäisten asun-

tojen asuttavuuteen. Muuttaminen siedlungiin oli mahdollista pa-

rempiosaisille työläisille. Joskus työnantaja jopa rakensi asuinalu-

eet ja sen palvelut oman tehtaan väelle. Hieno ratkaisu, mutta riit-

tämätön massa-asuttamisen ongelmaan. 

Miten ongelma ratkaistiin? Monet alkoivat nähdä ongelman laajuu-

den. Kaupunkisuunnittelija ja arkkitehti Ludvig Hilberseimer oli en-

simmäisiä niistä, jotka näkivät 1920-luvulla kaupunkirakenteen 

yleisenä teollisen yhteiskunnan (kolmiulotteisena) ongelmana, 

jonka muuttujia olivat hygieenisyys, tuottavuus, liikenteen sujuvuus 

ja käyttötarkoituksien eriyttäminen. Tällaisen suunnitteluajattelun 

vaikutuksia voi verrata lentokoneen voittoon ilmalaivoista. Paras 

ratkaisu teollisen kaupungin tarpeisiin vaikutti löytyneen. Modernis-

tinen kaupunkiajattelu muuttui globaaliksi, se voitti. 

Menestyessään modernistinen kaupunki muuttui samalla ympäris-

töksi, johon kaupunkisuunnittelua tehdään. Vastareaktiot ja ympä-

ristön aiheuttama uusi toiminta alkavat muuttaa kaupunkia. Rat-

kaistava ongelma määritellään uudelleen ja kilpailu parhaasta rat-

kaisusta alkaa taas. Myös suunnitteluajattelun rakenne muuttuu, 

nyt yksinapaisesta moninaisempaan. 

Tätä kirjoittaessani Berliini on jälleen voimakkaassa kasvuvai-

heessa. 50 000 uutta asukasta tulee kaupunkiin joka vuosi (4). Täl-

laisen määrän paine asuntorakentamiselle on suuri. Berliinin kuten 

useiden muidenkin kasvukeskuksien kaavoituksessa käytetään 

monikärkistä strategiaa kerrosalatavoitteen saavuttamiseksi. Ra-

kennetaan uusia alueita, tiivistetään vanhoja ja pyritään helpotta-

maan olemassa olevien rakenteiden muuttamista asunnoiksi. Kau-

punkikehitys on ensisijaisesti strategista ja perustuu tilanteen tul-

kinnalle ja pyrkimykselle hyödyntää markkinamekanismeja. Kaik-

kiin mainittuihin laajennustapoihin on tarjolla useita lähestymista-

poja, joita tarkastellaan välineinä tavoitteeseen. Tilanne poikkeaa 

olennaisesti modernismin yleisestä ja yleisesti hyväksytystä viite-

kehyksestä tai grynderiajan yleisluontoisesta (joskin joustavasta) 

kokonaisratkaisusta. Kaavoitusta ja suunnittelua hallitsee 1860-lu-

kuun verrattuna laaja ja seikkaperäinen lainsäädäntö ja normisto 

yhä tasapuolisemmin moniarvoisessa kulttuurissa. Kaupunkisuun-

nittelu on enemmän kiinni koko yhteiskunnan järjestyksessä. Seu-

rauksena on myös sen aiempaa epäitsenäisempi asema tavoitteita 

määritettäessä. 

Kaikki työkalut ovat kuitenkin riittämättömiä historian ohjailemi-

seen. Kaupungeille tapahtuu myös täysin yllättäviä asioita. Rossel-

linin elokuva "Saksa vuonna nolla" vuodelta 1948 (google haku: 

Deutschland im Jahre Null) on vavahduttava dokumentti yllättä-

västä muutoksesta. Siinä vanha ympäristö on ajautunut totaaliseen 

tuhoon eli pommitettu. Ihmiset ovat aloittaneet uudelleenrakenta-

misen uusien ajatusten mukaan. 

Tätä on kaupunkisuunnittelu Berliinissä. Uudistumista. 

Lähteet 

(1) Bodenschatz, H. 2010. Berlin urban design: A brief his-
tory. Berlin: DOM.

(2) Bentlin, F., 2018. Understanding the Hobrecht Plan.
Origin, composition, and implementation of urban design
elements in the Berlin expansion plan from 1862. Planning
Perspectives, 33(4), pp. 633-655.

(3) Sitte, C. & Kalanti, J. 2001. Kaupunkirakentamisen taide.
Helsinki: Rakennusalan kustantajat.

(4) Werk, Bauen+Wohnen. Zü  rich. 7/8 2019 Berlin im Boom,
pp. 6-13
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BERLIININ MITTAKAAVAT 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini 2019. Jorma Lehtinen. tutkintovastaava, rakennusarkkitehtuuri 

Mittakaava ja yhdyskuntasuunnittelu 

Yhdyskuntasuunnittelun kurssilla tehdyllä Berliinin opintomatkalla 

teemana oli mittakaava. Tehtävässä opiskelijat tutkivat kaupun-

kiympäristön mittakaavaa ja sen suhdetta ihmiseen erilaisissa kau-

punkikohteissa. Käytännössä opiskelijat tutkivat ja mittasivat kau-

punkirakenteen elementtejä ja selvittivät, mistä mittakaava syntyy. 

Sen lisäksi tehtävään liittyi myös alueen yleisen visuaalisuuden 

ja tunnelman arvioiminen. Mukana oli myös muutama kohde 

Helsingistä. 

Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan ympäristöllemme sen luonne ja 

siten yhdyskuntasuunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa kaupun-

kikuvan syntymisessä. Yhdyskuntasuunnittelun työväline on kaa-

voitus ja etenkin asemakaava, jonka avulla kaupungista tehdään 

avoin, suljettu, säännöllinen, epäsäännöllinen, korkea, matala, jne. 

Asemakaavassa määritellään rakennusten sijoittelu alueelle, ra-

kennusten korkeudet, rakennusten etäisyydet toisistaan, kadun yk-

sityiskohtainen rakenne. Näistä syntyvän kaupunkirakennustaiteen 

edellytyksenä on mittakaavan taitava käyttäminen. 

Yhdyskuntasuunnittelun taustalla on usein erilaisia teorioita, joita 

kuvataan kaaviomalleilla. On puutarhakaupunkimalli, ruutukaava, 

suurkorttelimalli, avoimeen maisemaan sijoitetut korkeat rakennuk-

set, jne. Joissakin tapauksissa mekaanista kaaviomallia on sovel-

lettu suoraan asemakaavaan ja sitä kautta rakennettuun ympäris-

töön. Tässä on vaarana, että kaupunkirakennustaide jää toteutuk-

sen varjoon. Hyvässä kaupunkirakenteessa on suunnittelun teoria 

viety käytännön suunnitelmaksi siten, että mekaanisesta mitoituk-

sesta suunnittelijan keinoilla syntyy kaupunkirakennustaidetta. Hy-

vässä kaupunkirakenteessa on erilaisia mittakaavoja, joissa koko-

naisuus hahmottuu suuremman mittakaavan myötä ja sitä täyden-

tävät pienenevät mittakaavat, päätyen detaljitason mittakaavaan. 

” Taiteellisuus ei ole kaavojen ja ohjeiden avulla 

aikaansaatavissa, vaan se vaatii tekijältään suhtei-

den ja muotojen oikeata tajuntaa, aistia ja kouliintu-

nutta silmää.” 

Otto-I. Meurman. Asemakaavaoppi. 1947 

Mittakaava on arkkitehdin tärkeimpiä työkaluja 

Arkkitehtuuri syntyy tiloista ja niitä rajaavista pinnoista ja rakennel-

mista sekä materiaaleista. Mittakaava syntyy tilaa luovien masso-

jen, pintojen ja kappaleiden suhteesta toisiinsa sekä suhteessa ih-

misen kokoon. 

Kaupunkirakenteessa mittakaavalla on suuri vaikutus tilan kokemi-

seen. Rakennusten etäisyys toisistaan, rakennusten korkeus ja ra-

kennusmassojen jäsentely vaikuttavat tähän. Tila voi olla avoin tai 

suljettu, suuri tai pieni. 

Rakentamisen mittakaava suhteessa ympäröiviin elementteihin 

syntyy sekä kokonaisuudesta että pienemmistä rakennusosista. 

Yleensä rakentamisessa rakennusosilla on tietty koko ja sen pe-

rusteella meillä on jo oletus niiden luomasta mittakaavasta; ikku-

noiden koko tai sisäänkäynnin koko antaa viitteitä kerrosten luku-

määrästä ja kerroskorkeudesta. Nämä meille tutut mittakaavat jä-

sentävät kaupunkitilaa ja selkeyttävät tilan kokemista. 

Kaupunkirakennustaide syntyy toiminnan, sosiaalisten ulottuvuuk-

sien ja fyysisten ominaisuuksien summasta. Kaupungin fyysisen 

olemuksen suunnittelua voidaan verrata kolmiulotteiseen sommit-

teluun, jossa keinoina ovat mm. rytmi, toisto, symmetria, suhde-

geometria ja mittakaava - kuten muissakin visuaalisissa taiteissa. 

Näiden avulla yhdyskuntasuunnittelun mekaanisista kaavioista ja 

mitoituksista luodaan kaupunkirakennustaidetta. 

Kaupunkitilan fyysinen suunnittelu on kuitenkin vain yksi osa kau-

punkikokemusta eikä esimerkiksi taitava mittakaavan käyttö luo 

kaupungin kokemusta asukkaalle vaan antaa osaltaan mahdolli-

suuden kokea hyvin suunniteltua tilallisuutta. Rakennustaide yh-

dessä asukkaiden monimuotoisen sosiaalisen toiminnan kanssa 

luo kaupunkikokemuksen. 
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Kaupunkirakenteessa havaitaan erilaisia mittakaavoja; koko kau-

pungin mittakaava, korttelitason mittakaava ja kadun mittakaava. 

Mittakaavan vaikutus kaupunkirakenteessa liikkuvalle syntyy ym-

päristön suhteesta erityisesti ihmisen mittakaavaan. Ihmisen koko 

voidaan ottaa huomioon jo kokonaisuuden mittakaavassa tai sitä 

voidaan hyödyntää ihmisen lähietäisyydellä olevien rakennusosien 

mitoituksessa. Usein suuren mittakaavan rakennus tai kaupunkitila 

voidaan tehdä miellyttäväksi tuomalla ihmisen kokoinen mitta-

kaava kosketusetäisyydelle. Esimerkiksi suurkaupungin pilvenpiir-

täjien suuren mittakaavan vastapainona voi olla jalkakäytävän, ka-

dun kalusteiden, rakennusten katukerroksen detaljoinnin sekä näi-

den materiaalien inhimillinen mittakaava. Ihmisen mittakaavan 

puute voi myös luoda epäinhimillisen ja vieraantumisen tunnun 

kaupunkitilaan. 

Korkeiden tai suurikokoisten rakennusten mittakaavan vaikutusta 

voidaan pienentää jakamalla esimerkiksi rakennuksen pohjakerros 

erilaiseksi kuin muut kerrokset tai jakamalla massa muuten pie-

nempiin osiin. 

.Mistä elementeistä alueen mittakaava syntyy 

Kaupunkirakenteessa erityyppiset alueet erottuvat heti mittakaa-

vansa perusteella. Alueiden mittakaavallisen perustan luovat 

maaston muodot, rakennusten sijoittelu ja koko, aukioiden ja katu-

jen sijoittelu sekä katutilojen rakenteet. Näiden eri osien sommit-

telu, suhde toisiinsa ja taitava mittakaavan monipuolinen käyttä-

mien luovat hyvää ja aikaa kestävää kaupunkirakennetta. 

Kasvillisuus, erityisesti puut, kaupunkirakenteessa antavat heti mit-

takaavaan vertailukohdan, joka on jokaiselle kulkijalle tuttu. Se an-

taa perusmitan, johon voi verrata ympäröivää rakennuskantaa 

sekä sen luomaa mittakaavamaailmaa. Puiden eräs rooli kaupun-

kikuvassa onkin toimia välittäjänä ihmisen mittakaavan ja rakenne-

tun kaupunkitilan mittakaavan kesken. Berliinissä tutkimillamme 

alueilla huomattava ero verrattaessa tyypilliseen suomalaiseen 

kaupunkiin tai lähiöön, oli puiden suuri määrä. 

Alueella mittakaavaa luovat myös monet pienemmät asiat, joilla voi 

olla suuri merkitys alueen kokemiseen. Katutilassa on valaisimia, 

katoksia, kadun kalusteita sekä luonnollisesti erilaisia kulkuväli-

neitä, kuten autoja ja polkupyöriä. Kaikki nämä ovat omalla mitta-

kaavallaan osallisena tilan mittakaavalliseen kokemukseen. 

”On väärin luulla - niin kuin valitettavasti usein tapah-

tuu - että kauniisti rakentaminen tulee kalliiksi. … 

Pääasiana ovat hyvät suhteet ja kaunis väri, mutta 

hyvät suhteet eivät tule kalliimmaksi kuin huonot,…” 

Eliel Saarinen: Munkkiniemi-Haaga ja suurkaupunki. 

1915. 

Onko hyvä mittakaava saavutettavissa mekaanisesti mittajär-
jestelmillä 

Asemakaavoituksessa on tiettyjä alueiden käytöstä tai rakentami-

sen tavasta johtuvia mittoja. Kadut ja kulkeminen vaativat tietyn ti-

lan, rakennusten korkeus syntyy kerroskorkeuksista, rakennusten 

runkosyvyys on yhteydessä tilojen valon saamiseen ja katutilan le-

veys suhteessa korkeuteen määrittää kadun valoisuutta. Näiden 

tekijöiden huomioiminen on osa asemakaavan mekaanista toteut-

tamista, mutta se ei riitä hyvän kaupunkirakenteen luomiseen, 

vaan lisäksi on huomioitava osien suhde kokonaisuuteen sekä kai-

ken suhde ihmisen mittakaavaan. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Jorma Lehtinen. tutkintovastaava, rakennusarkkitehtuuri 

Mittakaavojen ja mittasuhteiden käyttämisen avuksi on kehitetty 

erilaisia mittasuhdejärjestelmiä. Jo muinaiset roomalaiset toivat tä-

hän oman osansa: Marcus Vitruvius Pollio (noin 80–70 eaa – noin 

15 eaa), käsitteli ihmisruumiin mittasuhteita suhteessa rakennuk-

seen. Tästä Leonardo da Vinci (1452-1519) teki tutkielman ja piirsi 

kuuluisan Vitruviuksen miehen. Näitä tutkivat myös Le Corbusier 

(1887–1965) luodessaan Modulor mittajärjestelmän sekä Aulis 

Blomstedt (1906-1979) luodessaan Canon 60 mittajärjestelmän. 

Tarkoituksena on ollut näiden suhdejärjestelmien avulla saada ai-

kaan harmoninen tai muuten tavoiteltu mittakaava. Lähinnä näitä 

järjestelmiä on käytetty rakennuksissa, mutta samoilla periaatteilla 

voi suunnitella myös katutilaa. Se miten tällaisten mekaanisten jär-

jestelmien käyttö tuottaa halutun lopputuloksen jäänee edelleen 

ajan ja tulevaisuuden arvioitavaksi. Tosin jokainen suunnittelija tie-

tää, että erilaiset mittajärjestelmät ovat hyvä apu suunnittelussa. 
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Esimerkkien apu suunnittelussa; Berliini yhdyskuntasuunnit-
telun laboratoriona 
Arkkitehtuurin oppimisessa esimerkkien tuoma kokemus on opis-

kelun perusasioita. Arkkitehtuurissa keksitään hyvin vähän, mutta 

sovelletaan olemassa olevaa paljon. Tämän olemassa olevan, jo 

keksityn löytäminen vaatii ehdottomasti käymistä kohteissa sekä 

niiden tutkimista. Mittakaavaa ja sen suhdetta ympäristöön ja ihmi-

sen mittakaavaan voi tutkia mm. leikkauspiirustuksista, mutta kol-

miulotteisen mittakaavallisen vaikutuksen voi kokea vain käymällä 

paikalla. Berliini on hyvä esimerkki erilaisista kaupunkirakenteista 

ja siksi opiskelijoille hyvä tutkimuskohde. 

Berliinissä oli jo 1930-luvulla yli neljä miljoonaa asukasta (enem-

män kuin tällä hetkellä!). Suuri muutos tapahtui 1920-luvulla, kun 

asukasluku kaksinkertaistui. Tämä johti myös nopeaan kaupunki-

rakentamiseen. Syntyi sekä hyvin tiivistä umpikorttelirakentamista, 

että väljää huvilarakentamista. Berliinissä rakennettiin järjestelmäl-

lisesti myös kokonaisia alueita ja silloin syntyivät kuuluisat siedlung 

alueet, kuten esimerkiksi Fufeisensiedlung Britz. Vuonna 2008 

kuusi Berliinin modernismin ajan asuinaluetta nimettiin maailman-

perintölistalle! 

Nopea kaupunkirakentaminen, sodan tuhojen jälkeinen uudisra-

kentaminen sekä Saksan jakautuminen ja uudelleen palautuminen 

ovat tehneet Berliinistä todellisen yhdyskuntasuunnittelun esimerk-

kikaupungin, jossa on nähtävissä useita erilaisten kaupunkiraken-

tamisen teorioiden toteutuksia. Näiden esimerkkien mukaan myös 

meillä Suomessa on rakennettu sekä kaupunkeja että lähiöitä. Erit-

täin mielenkiintoinen alue Berliinissä on Interbau 1957 näyttelyä 

varten uudelleenrakennettu Hansaviertelin alue, jota Aarne Ervi 
Arkkitehti-lehden kirjoituksessaan vertaa Tapiolaan: ”..nähdään 

voimakkaana kummassakin pyrkimys luonnonvoittoiseen asumis-

miljöön muodostumiseen”. Kun tarkastelee Hansaviertelin raken-

netta ennen toista maailmansotaa ja miten uudessa asemakaa-

vassa alueen suurikokoiset korkeat rakennukset on sijoitettu väl-

jästi luonnonmaisemaan, huomaa ajattelutavan suuren muutoksen 

- suljetusta kaupunkirakenteesta on tehty ”inhimillistä ja valoisaa”

lähiörakennetta.

Berliinissä asukkaiden suuri määrä sekä talousalueen vauraus on

tehnyt myös kaupunkirakenteen mittakaavasta suuren verrattuna

Suomeen. Kuitenkin mittakaava suhteessa ihmisen kokoon ja eri-

tyisesti mittakaava ihmisen kulkutasolla on hyvin vertailukelpoinen

- missä tahansa kaupunkirakenteessa.

”Absoluuttimittojen tunteminen ansiokkaissa töissä, 

jotka mittakaavallisesti ovat hyvin läpiviedyt, on erin-

omaisen arvokasta suunnittelijalle ja tässä suh-

teessa vanhojen rakennusten mittauksella on mää-

rätty kasvattava arvonsa.” 

J.S.Siren Muoto-oppi. Otaniemi 1975. 

Lähteitä: 
Jalkanen, Kajaste, Kauppinen, Pakkala, Rosengren. Kaupunki-

suunnittelu ja asuminen. 2017. ISBN 978-952-267-160-8 

Otto-I. Meurman. Asemakaavaoppi. 1947 

Eliel Saarinen: Munkkiniemi-Haaga ja suurkaupunki. 1915. 

Seppo Aura. Huomispäivän kaupunki. 1982. ISBN 951-628-068-9 

Jere Maula. Nykyiset kaupungit. 1985. ISBN 951-721-003-5 

Ahti Korhonen. Lähiympäristön suunnittelu. 1975. ISBN 951-671-

076-X

J.S.Siren Muoto-oppi. Otaniemi 1975. ISBN 951-750-506-X

Francis D.K.Ching. Architecture. Form, space & order. 1979. ISBN

0-442-21534-7

Helena Sarjakoski. Aulis Blomstedt. Rationalismi ja runollisuus.

2003. ISBN 951-682-711-X

Arkkitehti 11-12, 1957: Heikki Castrén, Interbau Berlin 1957. Aarne

Ervi, Interbau Berlin 1957 ”Huomispäivän kaupunki”.

Hansaviertel 1933 Hansaviertel 1957 
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GROßSIEDLUNG BRITZ 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Hilla  Kirves,  Anastasia  Seppänen  

Johdanto 

Grosssiedlung Britz sijaitsee Berliinin Neuköllnissä. Alueen 

merkkirakennus on arkkitehdit Bruno Tautin ja Martin Wagnerin 

suunnittelema hevosenkengän muotoinen asuinkortteli. Alueen 

muut kadut ja rakennukset lähtevät säteittäisesti kyseisestä 

korttelista. Asuinalue on rakennettu 1925-1930. 

Mittakaava 

Mittakaava suhteessa ihmiseen 

Grosssiedlungin alueella on kaksi hyvin toisistaan poikkeavaa 

mittakaavaa. Hufeisensiedlungin symmetrinen 

hevosenkenkäkortteli on hyvin laaja ja yksinkertaistettu 

kokonaisuus. Sisäpiha on valtaisa, laakea ja syvä; maastonmuodot 

asettavat puistoa kiertävän korttelirakennuksen korkeammalle kuin 

puiston keskellä sijaitsevan lammen; puisto siis viettää alas. 

Rakennuksella on korkeutta kolmen kerroksen verran. 

Säteittäisesti hevosenkenkää ympäröivät rivitalot ovat 

kaksikerroksisia ja punaharjakattoisia siinä missä kaarevassa 

rakennuksessa on tumma lapekatto. Rakennusten keskinäinen 

sommitelma ja kokonaisuus luovat kontrasteja ja jännitteitä. 

Hufeisensiedlungin rakennuksen julkisivut ovat pääasiassa 

vaaleita tiilisin ja sinisin korosteineen. Ympäröivien rakennusten 

väritys on lämmin punasävyinen, mutta rivitalojen päädyistä voi 

huomata yksittäisen sinisen julkisivun liittävän muuten kovin 

erilaisia mittakaavoja toisiinsa. 

      Mittakaavaan vaikuttavat elementit ja kaduntason kokemus 

Alueella on paljon suurehkoja pihoja ja viheralueita, joiden välissä 

rakennukset ovat. Pihojen välissä kulkee kapeita kiveyksin 

päällystettyjä kujia, joita reunustavat korkeat yksityisyyttä varten 

istutetut pusikot. Rakennusten julkisivut ovat yksinkertaistettuja ja 

niissä esiintyy melko vähän detaljeja. Sisäänkäyntiä suojaa 

kuitenkin pieni noin metrin ulkoneva katos, jonka alla 

sisäänkäynnille johtavat kolme tiiliporrasta. Rivitaloa ja katua 

erottaa pieni etupiha, jonka tarkoitus on synnyttää pieni 

puolijulkinen vyöhyke ennen siirtymistä sisälle rakennukseen. 

Rakennusten kattolyhdyt rikkovat muuten tasaisena jatkuvaa 

räystäslinjaa. Osassa rivitaloista asuntojen julkisivujen väri 

vaihtelee, mutta usein niin, että vähintään kaksi vierekkäistä ovat 

samaa väriä. 

Alueen kadut ovat kohtuullisen kapeita ja niitä käytetään myös 

kadunvarsipysäköintiin. Viheralueita on kuitenkin niin paljon, että 

rakennusten väli on suuressa osin vähintään puolitoistakertainen 

suhteessa julkisivuun. Pitkät ja kapeat takapihat erottavat 

rakennusrivejä toisistaan kuitenkin niin, että matka on 

parhaimmillaan nelisen kertaa julkisivun verran. 

Liningstrassen kapeaa ajorataa rajaa molemmin puolin kävelytie, 

joka koostuu kahdesta erilaisesta kiveystyylistä. Rakennuksiin päin 

siirryttäessä seuraavana vastaan tulee parin metrin 

etupiharuohoalueet mataline kasvillisuuksineen, jotka korottuvat 

kävelytiestä kanttikiven verran. Etuoville johtavat reitit ovat kivetty 

taas eri tavoin kuin kävelytie. Edellä mainitut yksityiskohdat luovat 

monta niin sanottua tila- ja siirtymäsarjaa, jotka pilkkovat 

mittakaavaa pienempiin osiin. Katua reunustavat puut ovat 

huomattavasti korkeampia kuin rakennukset. Tästä seuraa tunne, 

että rakennukset on sijoiteltu viheralueiden väliin piiloon ja ikään 

kuin alueen toissijaiseksi elementiksi kasvillisuuden jälkeen. 

Alueen tunnelma 

Alueella vallitsee hyvin maanläheinen, seesteinen ja säntillinen 

tunnelma, joka saa alkunsa tiukasta symmetriasta, 

geometrisuudesta ja julkisivujen vähäeleisyydestä. 

Lähteet 

https://www.welterbesiedlungen-berlin.de/en/hufeisensiedlung-

genral-information.php Viitattu 27.10.2019. 

Kuva 1 Berlin Grosssiedlung Britz. Mittauspaikka merkitty. © GeoBasis-DE/BKG 

https://www.welterbesiedlungen-berlin.de/en/hufeisensiedlung
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GROßSIEDLUNG BRITZ 

Kuva 2 vasen: mittauspaikalta. Kuva 2 vasen alla: 
hevosenkenkäkorttelin sisäpihalta. Sinisiä ja tiilisiä yksityiskohtia. Kuva 
3 yllä: Husung. Grosssiedlungin vehreyttä ja esimerkki siitä, kuinka 
kapea katu ei välttämättä ole liitoksissa tiiviiseen rakentamiseen. 
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GARTENSTADT FALKENBERG 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Hilla  Kirves,  Anastasia  Seppänen  

Johdanto 

Gartenstadt Falkenberg on kaakkoisessa Berliinissä sijaitseva 

pienehkö asuinalue. Alueen on suunnitellut arkkitehti Bruno Taut ja 

suunnittelun lähtökohtana oli toteuttaa asuinalue 

puutarhakaupunkiaatteen periaattein vastapainoksi Berliinin 

keskustan silloisiin olosuhteisiin. Alueelle rakennettiin yhteensä 

128 asuntoa. 

Mittakaava 

Mittakaava suhteessa ihmiseen 

Gartenstadt Falkenbergin alueen mittakaava kokonaisuudessaan 

tuntuu melko väljältä, vaikka rivitalojen asuintalojaot ovat kapeita. 

Rivitalot reunustavat Gartenstadtwegiä tien suuntaisesti välillä 

reunustaen tietä ja välillä hyvinkin kaukana siitä. Rakennukset ovat 

matalia - suurin osa enintään kaksikerroksisia - ja niiden etäisyys 

toisistaan tien molemmin puolin on suuri. Alueen maasto on 

kuitenkin enemmän ja vähemmän mäkistä, ja tie kulkee useasta 

paikasta maaston matalammalla puolella asettaen rakennukset 

korkeammalle, kuin mitä niiden oma korkeus tekisi. Mäki, jonka 

päälle rakennukset sijoittuvat on porrastettu erilaisiksi kapeiksi 

puutarha-alueiksi ja kukkapenkeiksi. 

   Mittakaavaan vaikuttavat elementit 

Pieneen, mutta väljän tuntuiseen mittakaavaan vaikuttaa 

edellämainitun kokonaisuuden lisäksi moni pienempi elementti. 

Akazienhofia reunustavat rakennukset ovat asemoitu muuten 

samalla periaatteella kuin Gartenstadtweginkin, mutta 

Akazienhofilla huomio kiinnittyy kahteen hyvin poikkeavaan 

rakennukseen: kadun päädyn valkoiseen kartanotyyppiseen 

rakennukseen ja rivitalojen välissä kauempana tiestä sijaitsevaan 

kartanoon. Ne rikkovat miellyttävällä tavalla alueen rytmiä pitäen 

mielenkiintoa yllä. Kadun päätyyn muodostuu myös laajempi alue, 

jota käytetään esimerkiksi pysäköintiin. Laajennusta korostaa 

muun muassa pieni ulosveto rakennusrivistössä. 

Kapeaa tietä reunustavat toiselta puolelta puut, jotka ovat hieman 

korkeampia kuin rakennukset itse. Puille annettu viherkaistale on 

puolitoistakertaa yhtä leveä kuin tie itse, ja sen toisella puolen 

kulkee kapea pihatie. 

  Kaduntason kokemus 

Kaduntason kokemus on vilkas. Kapeat asunnot on suunniteltu 

vaihtelevan värisiksi, ja kapeuden ansiosta värit vaihtelevat tiuhaan 

tahtiin. Julkisivuissa ja niitä edeltävissä pihoissa tai 

sisäänkäynneissä on paljon detaljeja, jotka pilkkovat matkaa 

kadulla kävelevältä ihmiseltä rakennukselle. Huomio kiinnittyy 

vaihtelevaan katukiveykssen, sitten tiilimuurattuihin portaisiin, sen 

jälkeen katokseen, joka muistuttaa enemmän pergolaa, sitten 

detaljoituihin oviin ja ikkunapuitteisiin ja etupihojen penasisiin ja 

pienkasvillisuuteen. Kaikki on nähtävillä helposti, ja mitä enemmän 

katsoo, sitä enemmän näkee. Toistoa on kuitenkin paljon, eikä 

alueella vallitse muotojen kaoottisuus, vaan melko pitkälle viety 

säntillisyys. 

Eräiden Gartenstadtwegin varrella olevien asuntojen pitkät 

etupihat nousevat loivasti kohti asuntoja, ja ne on porrastettu 

maastonmuotojen mukaisesti. Tämä vaikuttaa suuresti matkan 

tuntuun pihan portilta etuovelle. 

Alueella on myös useampi poikkeava rakennus, kuten valkoisen ja 

maanläheisten oranssien seasta eteen ilmaantuva sähkönsininen 

lisärakennus tai valtavan alavan pihan perällä sijaitseva musta 

suuri talo vaaleanpunaisilla yksityiskohdilla. 

Alueen tunnelma 

Alueella vallitsee seesteinen ja hieman pittoreski tunnelma välittyy 

etenkin Akazienhofilla. Katu näyttäytyy ystävällisenä ja kutsuvana 

ja maalaa kuvaa asukkaiden tyytyväisyydestä, onnellisuudesta ja 

turvallisuudesta. 

Lähteet 

https://www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/3561693-3558930-

gartenstadt-falkenberg.html 

Kuva 1 Berlin Gartenstadt Falkenberg. Mittauspaikka merkitty. 
© GeoBasis-DE/BKG 

https://www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/3561693-3558930
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GARTENSTADT FALKENBERG 

Kuva 1 vasen: Akazienhof; pienet etupihat luovat siirtymän julkisesta 
tilasta puolijulkiseen. Kuva 2 alla: Kapeita monivärisiä julkisivuja, joita 
jakavat tiilireunukset. Kuva 3 yllä: säntilliset mutta vekkulit julkisivut. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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HANSAVIERTEL 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Hilla  Kirves,  Anastasia  Seppänen  

Johdanto 

Hansaviertel on osa kaupunginosaa, jonka rakennukset on 

rakennettu vuoden 1957 kansainvälisen Interbau-

arkkitehtuurinäyttelyn yhteydessä. Alueella lähes kaikki 

rakennukset ovat maailmankuulujen arkkitehtien suunnittelemia, 

kuten Alvar Aalto, Oscar Niemeyer ja Walter Gropius. Useimmat 

rakennukset ovat suuria kerrostaloja. Alueeseen kuuluu myös 

metroasema, kaksi kirkkoa, koulu ja ostoskeskus. 

Mittakaava 

Mittakaava suhteessa ihmiseen 

Hansaviertelin mittakaava tuntuu valtavalta, eikä aluetta helposti 

hahmota harvakseltaan mutkittelevia ja risteäviä teitä kävelemällä. 

Torni- ja kerrostalot on sijoiteltu vapaasti alueelle kauas toisistaan 

viheraluemaisemaan. Kerrostaloja ympäröivät suuret pihat ja 

pysäköintialueet. Puiden peittäessä aina osan rakennuksista, 

niiden katselulle täytyy etsiä hyvä kulma. Kaduista ei myöskään 

oikein synny akseleita, jotka helpottaisivat orientoitumista tai 

antaisivat näkymiä kauemmas. Alue tuntuu etäiseltä kulkijalle ja 

matalat palvelurakennukset ikään kuin litistyvät tornitalojen 

varjoon. 

      Mittakaavaan vaikuttavat elementit ja kaduntason kokemus 

Mittakaavaan vaikuttaa edellä mainittu koon suuri kontrasti asuin-

ja palvelurakennusten välillä, sekä suuret viheralueet, jotka on 

jätetty kohtuullisen luonnonvaraisiksi kunnossapitoa lukuun 

ottamatta. Oleskelulle ja toiminnalle ei ole osoitettu kovin montaa 

paikkaa, eikä kadunvarsipenkkejäkään liiaksi löydy. Vaikka 

rakennukset eroavat toisistaan hyvinkin paljon niin tyyliltään kuin 

muodoltaan ja materiaaleiltaankin, on niiden julkisivuissa paljon 

toistoa. Toisto tekee julkisivun katselukokemuksesta loputtoman 

tuntuisen ja omalta osaltaan suurentaa mittakaavan tuntua. Osa 

rakennuksista seisoo pilareiden päällä, joten alin kerros ja 

sisäänkäynti ovat ikään kuin rakennusten alta, mikä luo oman 

painostuksensa ja toisaalta vaikuttavuutensa tilalliseen 

kokemukseen. 

  Alueen tunnelma 

Alueen on vaikuttava sinällään ja kokonaisuuden tunnelma on 

kuuluisasta arkkitehtuuristaan huolimatta hieman kasvoton, mikä 

johtuu vahvasta vertikaalisesta olemuksesta. Kadun tasolla kaikki 

korkealla tapahtuva jää ulottumattomiin. Alueen 

turvallisuudentuntu ei yllä sellaiselle tasolle, johon on tottunut. 

Varjoon jäävät sisennykset ja huonosti huolehdittu ostari ja likainen 

metroasema luotaantyöntävät oleilijaa. Kaupunkitilan 

toimintasisältö on vähäistä, eivätkä ihmiset viipyile ulkotiloissa. 

Lähteet 

https://hansaviertel.berlin 

-

https://hansaviertel.berlin
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HANSAVIERTEL 

Kuva 2 vasen: Niemeyer ja pilareiden alle jäävää tilaa. Kuva 2 keskellä: 
viheralueiden keskelle aseteltu vapaamuotoisesti kerrostaloja. Kuva 3 oikea: 
estynyt näkymä: puiden takaa pilkottava tornitalo. 
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PRENZLAUER BERG 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Hilla  Kirves,  Anastasia  Seppänen  

Johdanto 

Prenzlauer Berg on ruutukaavan mukaan suunniteltu tiivis 

asuinalue. Se on rakennettu työväelle pääasiassa 1900-luvun 

alussa. Aluetta on täydennysrakennettu Berliinin muurin 

murtumisen jälkeen. 

Mittakaava 

Mittakaava suhteessa ihmiseen 

Suurin osa Prenzlauer Bergin alueesta koostuu viisi- ja 

kuusikerroksisista asuinkerrostaloista ja niiden muodostamista 

monista sisäpihoista. Suhteessa rakennusten korkeuteen 

pääkadut ovat melko saman levyisiä. Leikkauksessa muodostuu 

siis neliömäinen muoto. Dunckerstrassella julkisivujen rivistö on 

pitkä ja umpinainen ennen seuraavaa katujen risteyskohtaa. 

Vilkasta aluetta silloin tällöin rauhoittavat ruutukaavaan istutetut 

pienet puistot ja viheralueet, joiden penkeillä istuskelee kaupungin 

elämää ihmetteleviä ihmisiä. Kivijalkakauppojen kirjo elävöittää 

aluetta ja monipuolistaa sen kokonaiskuvaa merkittävästi. 

      Mittakaavaan vaikuttavat elementit ja kaduntason kokemus 

1900-luvun alussa rakennettujen kerrostalojen julkisivut ovat 

pikkutarkasti detaljisoituja ja enemmän tai vähemmän 

koristeellisia. Rakennukset ovat kiinni katulinjassa, joten ne ovat 

hyvin lähellä kadulla kulkijaa. Tämän ansiosta kulkiessa katse 

kiinnittyy helposti monenlaisiin lähellä tapahtuviin vaihteluihin ja 

yksityiskohtiin. Autotien ja kävelyteiden välissä on 

kadunvarsipysäköintipaikkoja ja niiden väliin jääviä puita. Puut ovat 

huomattavasti matalampia kuin rakennukset, jolloin ne luovat 

suojaisen olon alleen, mutta eivät korosta korkeuksia. Julkisivut 

ovat noin viidentoista metrin pituisia, joten yksi kortteli sisältää 

monta eri julkisivutyyppiä. Julkisivut eroavat yksityiskohdiltaan ja 

väritykseltään paljon, vaikka ikkunajako ja -muoto pysyy 

lähestulkoon samanlaisena kadun molemmin puolin. 

Kadunvarteen poikittain pysäköidyt autot rauhoittavat kadun 

liikennettä luomalla pidemmän välin autotien ja jalkakäytävän 

välille sekä asettumalla ajosuuntien kanssa vastakkain, jolloin 

virtaviivaisuus katoaa. 

Alue on maastonmuodoiltaan hyvin tasaista ja katua pitkin näkee 

pitkälle kahteen suuntaan täydelliseksi vastapainoksi suoraan 

kadusta alkaville korkeille rakennuksille. 

Rakennukset kätkevät sisälleen kaksi tai jopa useamman 

peräkkäisen suorakaiteen muotoisen sisäpihan, jotka ovat 

yhteydessä toisiinsa. Sisäpihat ovat suurin piirtein saman levyisiä 

kuin mitä rakennusten runkosyvyys on, joten niiden leikkauksista 

ilmenee vahva kuilumainen muoto. Sisäpihojen julkisivut ovat 

yksinkertaisempia, mutta sisäpihoille on rakennettu matalia puisia 

pergoloita edesauttamaan viihtyisyyttä ja tukirakenteiksi erilaisille 

köynnöksille. 

Alueen tunnelma 

Alueen tunnelma on eloisa ja kirjava. Tiivis asutus aiheuttaa 

monenlaisia ihmisiä katukuvaan. Ihmismäärä ja –skaala taas tuo 

alueelle monenlaisia liikkeitä ja tapahtumia sekä tilanteita 

katutasolle. 

Lähteet 

https://www.google.com/maps/place/Prenzlauer+Berg,+Berliini,+S 

aksa/@52.5379132,13.419722,15z/data=!4m5!3m4!1s0x47a84e0 

82e42658b:0x52120465b5fabf0!8m2!3d52.5391787!4d13.424207 
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PRENZLAUER BERG 

Kuva 2 vasen yllä: jalkakäytävää; erilaisia kiveystapoja jaotella leveääkin väylää 
pienemmiksi osiksi. Kuva 2 vasen alla: katu ja rakennusten korkeus 1:1. 
Ruutukaavan aiheuttama pitkä näkymä tietä pitkin. Kuva 3 yllä: sisäpihaa. 
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GROßSIEDLUNG BRITZ 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Juho Kuovi,  Janne Mustonen 

1 Johdanto 

Tämä Bruno Tautin ja Martin Wagnerin suunnitelma rakennettiin 

kuudessa osassa vuosina 1925-19301. Puutarhakaupunkina 

suunnittelussa oli myös mukana puutarha- ja maisema-arkkitehti 

Leberecht Migge1. Großsiedlung Britzin keskuksena toimii 

hevosenkengän muotoisen lamellikerrostalon rajaama 

puolijulkinen viheralue. Hevosenkenkätaloa ympäröi 

kaksikerroksiset rivitalojoukkiot omilla pihoilla. 

2 Alueen havainnot 

a. Alueelle ominainen mittakaava

Alueen mittakaava kokonaisuudessaan on todella pientä. 

Tyypillisesti katutilan mittakaava on 1:2, katutilat olivat aina 

leveämpiä kuin sitä rajaavat talomassat korkeita. Pientä 

mittakaavaa tukevat vielä erilliset elementit pienuudessaan kuten 

pienet ikkunat, jotka ovat vielä ruudutettuja. Rivitalojen asuntojen 

omien pihojen välissä kulkevat kapeat polut vahvistavat kotoista ja 

turvallista asuinympäristöä entisestään. 

b. Katutason kokemus

Kaksi metriä leveitä jalankululle tarkoitettuja, autoteitä reunustavia 

teitä voi juuri ja juuri kulkea mukavasti vierekkäin toisen kanssa. 

Tätäkin polkua rajaa molemmilla puolilla puoli metriä leveät pienet 

nupukivi vyöhykkeet, joten jalankulkuun on varattu teoriassa vain 

yksi metri. Kapeat jalankulkuväylät luovat alueelle kodikkaan 

intiimin tunteen. Pensasaidat on rajattu niin, ettei niistä muodostu 

muuria, vaan selkeä raja puolijulkisten katualueiden sekä puistojen 

ja puoliyksityisten pienien sisäänkäynti pihojen tilojen välille. Myös 

rivitalomassojen ajoittainen polveilu, ja kääntyminen elävöittää 

katutilan kokemista, eikä se ole monotonista samankaltaisista 

rakennusmassoista huolimatta. 

c. Tilasta ja tunnelmasta toiseen

Alueella on selkeästi rajatut alueet, joiden välillä liikkuessa myös 

tunnelma muuttuu. Alueita on rajattu erilaisin elementein, kuten 

pensasaidoin, tai vaihtuvin kiveyksin ja korkeuseroin. 

Rakennuksiin kuljetaan melkeinpä poikkeuksetta aina hieman 

ylöspäin. Polku kotiovelle nousee loivasti ja päässä odottaa vielä, 

yleensä kolmen tai neljän askelman portaat omalle kuistille. Vaikka 

talot onkin nostettu katutasosta, ja niitä kohti noustaan, ei tunnelma 

ole kuitenkaan juhlallinen tai erityisen vulgaari. Kuistit ovat matalia, 

kapeita ja laihoja - näin mittakaava ja tilan merkitys muuttuu kadulta 

omaan kotiin siirtyessä. 

d. Autoilu ja liikenne

Alueella vallitsee tienvarsipysäköinti, ja yksityisautoilu onkin tästä 

syystä alueella vahvasti läsnä – autot ovat koko ajan näkyvillä. 

Lukuun ottamatta alueen hevosenkengän muotoista viheraluetta 

jonne autoilla ei ole asiaa. Alueella on turvallista kulkea 

jalankulkuun osoitettuja reittejä pitkin, ja näin levollisella alueella 

myös pyöräily autoteillä on turvallista. 

e. Hevosenkenkätalo ja piha

Alueen keskipisteenä ja monumenttina toimii hevosenkenkätalo, ja 

sen pihapiiri poikkeaa muusta alueen ympäristöstä. Puisto, jota 

rakennusmassa rajaa on huomattavasti julkisempaa ja 

juhlavampaa kuin muualla alueella. Mittakaava on rakennuksissa 

edelleen pientä, mutta kerroksia on muuhun alueelle ominaiseen 

kahteen verraten yksi enemmän, ja yksityiset sisäänkäynnit ovat 

vaihtuneet porrashuoneisiin. Alueelle saavutaan joko lännestä 

monumentaalista portaikkoa pitkin, tai kolmesta eri lamellintalon 

massan lävistävästä portaalia pitkin. Alueen keskeisyyttä korostaa 

entisestään sen laskeutuminen kohti sen keskusta koristavaa 

keitaan omaista lampea. 

3 Lähteet 

1) www.welterbesiedlungen-berlin.de, Luettu 25.10.2019

www.welterbesiedlungen-berlin.de
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GROßSIEDLUNG BRITZ 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Juho Kuovi, Janne Mustonen 

1. Kuva ”Hevosenkenkätalon” keskellä olevasta puistosta

2. Kuva ”Hevosenkenkätalon” sisäänkäynniltä, edellisen

kuvan vastapäätä

3. Mittakaavamies seisomassa kadulla, mistä aiempi

leikkauskuva on tehty

4. Kapeat, pihojen väliset polut olivat omalaatuisia alueella

5. Polulta otettu kuva eräästä pihasta



 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

     

  

  

 

  

 

  

   

 

 

 

     

  

   

 

 

   

 

  

     

  

 

 

   

  

 

   

  

 

   

     

 

  

 

 

 

1 

GARTENSTADT FALKENBERG 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Juho Kuovi, Janne Mustonen 

1 Johdanto 

Bruno Tautin ja Ludwig Lesserin 1912 suunnittelema 

puutarhakaupunkia edustava asuinalue. Alkuperäinen suunnitelma 

käsitti tilat 1500 asunnolle, lopulta toisen maailmansodan takia 

suunnitelmat muuttuivat ja asuntoja rakennettiin vain 128.1 

Alueella on pääasiassa rivitaloryhmiä, muutamaa pientaloa ja 

pienkerrostaloa lukuun ottamatta. 

2 Alueen havainnot 

a. Alueelle ominainen mittakaava 

Alueelle ominainen mittakaava on aikakaudelle tyypillisen pientä. 

Katukuvien mittakaavat myös vaihtelevat suuresti. Parhaimmillaan 

tien ja rakennusmassojen mittakaavasuhteet ovat jopa 1:4. Tähän 

tosin kuuluu suuret etupihat talojen edustoilla. Muita 

mittakaavasuhteita kadun ja rakennusmassojen välillä on mm. 1:2 

ja 1:1,5. 

b. Katutason kokemus 

Rakennusmassat ovat suoria ja pitkiä. Massoja on kuitenkin rikottu 

sijoittamalla rakennuksia eri etäisyyksille tiestä. Asunnot ovat 

eritelty toisistaan 14 eri värisävyä käyttäen. Lopputulos korostaa 

yksilöllisyyttä ja asuntojen omaa identiteettiä, sekä tekee katutason 

kokemuksen miellyttävämmäksi. Vaikka aidat rajaavat suurinta 

osaa alueista, tulee kuitenkin alueella liikkuessa olo kuin olisi osa 

yhteisöä. 

Erikoista alueella oli se, että osasta asunnoista tullaan suoraan 

autotielle, ilman kevyelle liikenteelle osoitettua tilaa välissä. 

Muualla alueella teitä rajaavat n. kolmen metrin kevyenliikenteen 

väylät, joiden molemmilla sivuilla on vielä metrin nurmivyöhykkeet. 

c. Tilasta ja tunnelmasta toiseen 

Tilasta toiseen siirtymistä oli korostettu katutasossa erilaisin 

vyöhykkein. Osaan asunnoista kuljettiin oman pitkän ja kapean 

puutarhan lävitse. Tunnelma vaihtui julkisemmasta 

yksityisempään, kun omat puutarhapihat on korotettu osassa 

muutamilla portailla. Tärkeänä rajaavana tekijänä on myös noin 

metrin korkuinen hento puuaita, ja siinä oma portti. Toisiin 

asuntoihin pienen etupihan läpi ja osaan melkein suoraan 

kevyenliikenteen väyliltä. Osiin suoraan alueen pihatieltä. 

d. Autoilu ja liikenne 

Alueella on vallitsevana pysäköintimuotona tienvarsipysäköinti, 

mutta vain toisella puolella kaistaa, vaikka taloja olisikin molemmin 

puolin. Poikkeuksena yksi parkkialue tien päässä. Vähäinen 

asuntojen määrä alueella tekee myös teistä hiljaiset, ja luo 

turvalliset tilat myös pyöräilylle autoteillä. 

e. Puutarha 

Gartenstadt Falkenbergin erikoisuuksia on sen puutarhakaupunki 

ihanteiden mukaiset puutarhat. Jokaisella asunnolla on oma 135-

600m2 puutarha. Ne loivat alueelle vehreän ja raikkaan ilmapiirin. 

Puutarhat ja pihat toimivat miellyttävänä puskurivyöhykkeenä 

siirtyessä kadulta asunnon ovelle. 

3 Lähteet 

1) https://www.visitberlin.de/en, Luettu 28.9.2019 

https://www.visitberlin.de/en
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GARTENSTADT FALKENBERG 

1. Kuva ryhmästä tutkimassa alueen rakennetta

2. Kuva asuntojen edessä sijaitsevasta pihasta ja

puutarhasta, joka on rajattu aidoin

3. Yksi alueen rakennuksista, jonka kohdalta myös

katuleikkaus on tehty
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HANSAVIERTEL 

1 Johdanto 

Hansaviertel on 1957 valmistunut kerrostalojen näyttelyalue, jonka 

suunnitteluun osallistui nimekäs, yhteensä 53 suunnittelijan kaarti 

aikansa tunnetuimpia arkkitehtejä. Mukana muun muassa Walter 

Gropius, Oscar Niemeyer ja Alvar Aalto.1 Keskellä päivää, 

sateisella säällä alue on erittäin autio ja kolkon oloinen. 

Rakennusten mahtava koko ja suuren mittakaavan nurmi- tai 

kivikentät luovat alueelle hieman aavemaista tunnelmaa. Toisaalta 

betoniset jättiläiset muuten vehreällä alueella luovat vahvan 

kontrastin toisiinsa. 

2 Alueen havainnot 

a. Alueelle ominainen mittakaava

Vallitsevaa on erittäin usein väljä mitoitus julkisissa katutiloissa. 

Kerrostalojen massiivisuus ja korkeus voimistavat ihmisen 

pienuuden tuntua, ja mittakaava on kaukana ihmiselle ominaisesta. 

Pistetalojen läheisyydessä mittakaava lähentelee 1:1 kun taas 

lamellitaloissa 1:2. Ihmisen mittakaavaan päästään lähelle vain 

pienin hetkin kapeammilla kevyenliikenteen poluilla sekä 

viimeistään asuinrakennuksen sisäänkäyntikatoksissa 

b. Katutason kokemus

Ympäristö on lopulta erittäin vaihtelevaa kyseisellä alueella. 

Kokoojakatuja pitkin kulkiessa kohti kerrostalojen piha-alueita 

katse pysyy visusti kiinni korkeissa taloissa ja ihmisen silmän 

tasolla näkyvissä on lähinnä vain autoja tai puita ja pensaita. Laajat 

viheralueet auttavat inhimillisyyden luomisessa, tuoden kontrastia 

laajoja betonitaloja vastaan. Kuitenkin erittäin leveät kevyen 

liikenteen väylät tekevät alueesta paikoin kolkon. Laajat 

suhteellisen määrittelemättömät alueet ja liian väljä mitoitus 

tekevät alueesta kokonaisuudessaan turvattoman oloisen. 

c. Tilasta ja tunnelmasta toiseen

Julkisesta tilasta kohti asuinrakennuksia siirtyessä muutos 

tunnelmassa on aggressiivinen. Korkeus eroja ei juuri ole, ja niiden 

puute luo tasapaksua tilakokemusta. Suurimmassa osassa muutos 

julkisesta tilasta suoraan puoliyksityiseen on tehty pelkästään itse 

rakennuksen massaa apuna käyttäen, ja rakennukset tuntuvatkin 

seisovan hieman yksin ripoteltuina viheraluille autoteiden varrelle. 

Useat rakennukset on tosin myös nostettu muutamin nousuin tai 

luiskin, mutta ennen rakennukselle saapumista ei reiteillä ole 

huomioitu tilakokemuksen muutoksia erityisemmin. 

d. Autoilu ja liikenne

Alue tukee yksityisautoilua sekä julkista liikennettä vahvasti. 

Alueen halkaiseva iso moottoriliikennetie aiheuttaa viereiselle 

puistoalueelle suurta meluhaittaa. Osalla kerrostalojen lähistöstä 

puuttuu puoliyksityisiä tai puolijulkisia virkistysalueita. Pysäköinti 

alueella on ratkaistu parkkialuein sekä tienvarsipysäköintipaikoin. 

Alue kuitenkin suosii vahvasti jalankulkijaa ja pyöräilijää suurien 

kevyenliikenteelle omistettujen alueiden vuoksi. Esimerkiksi 

pyöräily alueella on mahdollista ilman autojen seassa polkemista. 

3 Lähteet 

1) https://hansaviertel.berlin/en, Luettu 25.10.2019

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Juho Kuovi, Janne Mustonen 

https://hansaviertel.berlin/en
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HANSAVIERTEL 

1. Kuva Hansaviertelin alueelta

2. Mittakaavamies seisomassa Oscar Niemeyerin

suunnitteleman rakennuksen edessä

3. Kuva edeltävän rakennuksen yhdestä sisäänkäynnistä

4. Kuva saman rakennuksen juurelta

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Juho Kuovi, Janne Mustonen 
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PRENZLAUER BERG 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU   RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini   2019.   Juho Kuovi   ,Janne   Mustonen 

1 Johdanto 

Prentzlauer Bergin asuinalue, suunnittelijana 1862 James 

Hobrecht, koostuu paljolti viisikerroksisista 1900-luvun 

alkupuoliskolla rakennetuista kerrostaloista1. Tälle ruutukaava 

valtaiselle alueelle on sittemmin 2000-luvulla 

täydennysrakennettu. Prentzlauer Bergissä, Helmholtzplatzin 

alueella on ruutukaavan ansiosta kerrostaloilla usein omat 

puoliyksityiset sisäpihansa, usein avoimien porttien ja ovien 

takana. 

2 Alueen havainnot 

a. Alueelle ominainen mittakaava

Alueelle ominainen kadun mittakaava on pitkälti 1:1, moottori- ja 

kevyenliikenteenväylät ovat yhtä leveitä, kuin viereiset rakennukset 

ovat korkeita. Sisäpihoille kulkiessa mittakaava taas muuttuu 

radikaalisti, kun piha-alueet itsessään ovat pieniä, mutta niitä 

ympäröi korkeat rakennusmassat. Viisikerroksinen kerrostalo 1:1 

kadun leveyden kanssa vaikuttaa olevan lähellä maksimaalisia 

mittasuhteita ilman että alueesta tulee liian tiivis, tai että se tuntuisi 

liian painostavalta. 

b. Katutason kokemus

Kaduntason elämää lisäsi erityisesti loputtomat kivijalkaliikkeet, 

mikä salli vaihtelua näkymiin. Yhtään kivijalkaa ei ollut vain 

suunniteltu yksityisyyden puskurivyöhykkeeksi, tyhjäksi 

korokkeeksi seuraavan asuinkerroksen yksityisyyden ehdoilla. 

Kaduntason vaihtelevat julkisivujen käsittelyt, alati vaihtuvat 

erilaiset ovet ja niiden värit lisäävät mielenkiintoa entisestään. 

Julkisesta tai paikoin puolijulkisesta ja elävästä katutilasta on 

miellyttävä siirtyä oman asuintalon sisäpihalle talon läpäisevän 

sisäänkäynti käytävän läpi. 

c. Tilasta ja tunnelmasta toiseen

Vilkkailta kaduilta siirtyessä suurista ovista, mahtavien portaalien 

läpi kohti hiljaisia sisäpihoja on tunnelma melkeinpä taianomainen. 

Kontrasti sisäpihan ja julkisen kadun tunnelmassa on vahva. 

Puoliyksityiset sisäpihat tuntuvat omilta ja turvallisilta. Kadun meteli 

ei sisäpihalle kantaudu. Kadunpuolen julkisivut ovat koristellumpia 

ja hektisempiä, sisäpihalle siirtyessä koristeet ovat seiniltä 

vähenneet, mikä rauhoittaa sisäpihan tilaa entisestään. 

d. Autoilu ja liikenne

Kaksisuuntaiset tienvarret ovat täynnä autoja, tehokkaasti 90-

asteen kulmaan pysäköity. Näin tienvarsipysäköinnistä on saatu 

huomattavasti tehokkaampi, ja jollain tavalla tämä tapa myös 

vähentää automaattisesti nopeuksia, kun pysäköinti sekä 

parkkiruudusta lähteminen on hieman haastavampaa ohikulkevan 

liikenteen mukaan. Vanhoja kivisiä tiepintoja oli jouduttu paikoin 

korvaamaan asfaltilla, mikä muutti alueen tunnelmaa välittömästi 

erilaiseksi. Pyöräilijä on alueella pulassa, kun riskitekijöitä on 

tienvarsipysäköinti ja tarpeeksi vilkas liikenne, ja kevyen 

liikenteenväylillä ei pyöräilijälle ole tilaa. 

e. Sisäpiha

Yllättävää alueella on ruutukaavan ja niiden muodostamien 

korttelien syvyydet. Kerrostalon läpi kuljettaessa sisäpihalle on 

matkaa jatkaessa uudesta ovesta mahdollista päästä vielä toiselle 

sisäpihalle. Tai on mahdollista, että sisäpihoilla, 

maantasokerroksessa onkin nyt asuntoja, joilla on omat pihansa. 

Sisäpihalta voi päästä jopa eteenpäin toiselle sisäpihalle. 

Sisäpihoilta siirrytään usein eri porrashuoneisiin matalien ovien 

kautta mm. 1900mm, ja tilan merkitys muuttuu jälleen 

huomattavasti yksityisemmäksi. 

3 Lähteet 

1) http://www.jurkun.de/en, Luettu 22.10.2019

http://www.jurkun.de/en
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alueleikkaus on tehty
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BRITZ 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Kati  Kontro  ja  Sara  Piippo  

Johdanto 

Britz on Neuköllnin piirikunnassa sijaitseva kaupunginosa. 

Großsiedlung Britz, eli “suuri asuinalue Britz” on rakennettu 

vuosina 1925-1930. Britz on tunnettu sen Hufeisensiedlungista, 

“hevosenkenkälähiöstä”, jota pidetään nykyaikaisen kaupunki- ja 

asuntosuunnittelun merkkipaaluna. Se on saanut nimensä alueen 

keskellä sijaitsevasta hevosenkengän muotoisesta talosta. 1 

Britzin asuinalueen suunnittelijoina toimivat Bruno Taut ja Martin 

Wagner ja puutarha- ja maisemasuunnittelusta Leberecht Migge. 

Tavoitteena oli rakentaa asuinalue 5000 ihmiselle ja luoda 

inhimillistä, terveellistä ja hygieenistä elinympäristöä myös 

pienempituloiselle väestölle. Alueella sijaitsee 1964 asuntoa. 2 

Alueen mittakaava 

Brtizin alueen rakennukset ovat 2–4-kerroksisia lamelli- ja 

rivitaloja, jotka sijaitsevat teiden suuntaisesti niin, että niiden 

taakse jää yksityisempi takapiha. Takapihat ovat yleisesti todella 

kapeita, mutta pitkiä. Talojen edustalla saattoi myös olla pieniä 

puutarhoja. Rivitalojen pitkänmallisten takapihojen takia talorivit 

sijaitsevat aika kaukana toisistaan, jolloin alue ei tunnu niin tiiviiltä 

mitä se asuntojen määrän perusteella voisi olla. Kerrostalojen 

väleissä sijaitsevat siirtolapuutarhat myös lisäävät kokemusta 

harvemmin rakennetusta ympäristöstä. Hevosenkenkätalo on 

alueen muista rakennuksista poikkeavan suuri, ja myös sen 

sisäpiha todella iso viheralueineen ja lampineen. 

Katutason kokemus 

Alueen rakennusten julkivisuissa on käytetty paljon punaista, 

keltaista, sinistä ja valkoista väriä. Rakennusten suhteellisen 

matalat korkeudet tekevät alueesta helpommin lähestyttävän. 

Alueen autotiet ovat melko kapeita, etenkin jos tiellä on myös 

parkkeerattuja autoja, mikä lisää tunnetta siitä, että alueella ei 

kuulu ajaa niin kovaa. Kun aluetta tarkastelee kadulta, se tuntuu 

paljon tiivimmältä mitä on, sillä kadulta katsojalle eivät näy 

rivitalojen takana sijaitsevat pitkät takapihat. 

Alueen tunnelma 

Alue on värikäs, niin rakennusten julkisivuväritysten kuin runsaiden 

puutarhojen ja muun kasvillisuuden takia. Rakennusten 

samantapaiset harjakatot ja yhtäläinen väritys tuo tunnetta siitä, 

että kaikki yksityiskohdat ovat tarkalleen mietitty samalle alueelle 

sopiviksi. Alueen tunnelmasta rauhallisen ja turvallisen tekee 

katujen kapeus ja rakennuksien matalampi korkeus. 

Lähteet 

1 Hufeisensiedlung Britz. Berlin.de. Luettu 27.10.2019. 
<https://www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/3560991-
3558930-hufeisensiedlung-britz.html> 

2 Großsiedlung Britz. Landesdenkmalamt Berlin. Berlin.de. 
Luettu 27.10.2019. 

<https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/welterbe/welterb 
estaetten/siedlungen-der-berliner-moderne/grosssiedlung-
britz-654617.php 

Kuva 1 Britz. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps. 

https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/welterbe/welterb
https://Berlin.de
https://www.berlin.de/sehenswuerdigkeiten/3560991
https://Berlin.de
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FALKENBERG 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Kati  Kontro  ja  Sara  Piippo  

Johdanto 

Falkenbergin puutarhakaupunki sijaitsee Kaakkois-Berliinissä, 

Lichtenbergin kaupunginosassa. Alueen historia ulottuu vuoteen 

1902, kun Saksaan perustettiin oma puutarhakaupunkiyhdistys. 

Kyseinen yhdistys sai oikeuden suunnitella Falkenbergin alueen, 

ja suunnittelijaksi työhön valittiin vuonna 1912 Bruno Taut. Taut 

suunnitteli tilat 1500 asunnolle ja 7500 asukkaalle. Suunnitelma 

koostui pääasiassa kirjavan värisistä rivitaloista. Väreillä oli 

tarkoitus korostaa jokaisen rakennuksen omaa identiteettiä. 

Alkuperäiset suunnitelmat kuitenkin muuttuivat hieman, 

esimerkiksi ensimmäisestä maailmansodasta johtuen.1 

Alueen mittakaava 

Alueella vallitsevana teemana ovat viheralueet. Asukkailla on omat 

suuret etu- ja/tai takapihat, mutta sen lisäksi katualueet ovat 

alueella erityisen vehreät. Alueen rakennuskanta koostuu noin 2– 

3-kerroksisista pientaloista, millä on tavoiteltu inhimillistä

mittakaavaa. 

Katutason kokemus 

Alueen katutason mittakaavaa muodostavat leveät kävelykadut 

sekä ajoväylän ja kävelytien väliin jätetyt viheralueet. Rakennuksia 

on sijoiteltu vaihtelevasti joko tontin etuosaan, niin että 

rakennukselle muodostuu yksityisempi takapiha, tai vastaavasti 

siten, että rakennus sijoittuu tontin takaosaan jättäen sille suuren 

etupihan. Rakennusten lomittain sijoittelu luo mielenkiintoa 

katutilaan. Katuväylien väliin jäävä puustokasvillisuus on myös 

hyvin miellyttävän korkuinen, noin saman korkuinen kuin 

rakennuskanta alueella, mikä tekee siitä inhimillisemmän oloisen. 

Alueen tunnelma 

Alueen pienimittakaavaisuus, yksilöllisyys sekä alueen vehreä 

ilmeikkyys tekivät siitä oikein miellyttävän paikan vierailla. Alueelle 

miellyttävää tunnelmaa luo rakennusten erilaiset ulkoiset ilmeet ja 

niiden pienet yksityiskohdat sekä rakennusten värikkyys. Raikasta 

ilmettä alueelle tuo mittakaavaan nähden suuret viheralueet ja puut 

katujen reunoilla. Turvallisuuden tunnetta alueelle luo päättyvät tiet 

ja suuret piha-alueet yhdistettyinä katuun rakennuksen edustalla. 

Lähteet 

1 Falkenberg Garden City. Visit Berlin. Luettu 27.10.2019. 
<https://www.visitberlin.de/en/falkenberg-garden-city> 

Kuva 1 Falkenberg. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps. 

https://www.visitberlin.de/en/falkenberg-garden-city
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HANSAVIERTEL 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Kati  Kontro  ja  Sara  Piippo  

Johdanto 

Hansaviertel on Mitten hallintoalueeseen kuuluva kaupunginosa 

Berliinin keskustan lähellä. Alueella oli 5 629 asukasta vuoden 

2011 lopussa. Hansaviertelillä tarkoitetaan sitä osaa 

kaupunginosasta, jonka rakennuskanta rakennettiin vuoden 1957 

kansainvälisen Interbau-arkkitehtuurinäyttelyn yhteydessä. 

Alkuperäinen Hansaviertel rakennettiin vuodesta 1875 alkaen 

huvilakaupunginosaksi, joka nimettiin keskiajan Hansaliiton 

mukaan. Hansaviertelin vanha rakennuskanta tuhoutui lähes 

täydellisesti toisen maailmansodan pommituksissa. 1 

Vuonna 1952 alue päätettiin suunnitella uudelleen ja 53 arkkitehtia 

13 maasta kutsuttiin osallistumaan kilpailuun. Tällä Hansaplatzia 

ympäröivällä alueella melkein kaikki rakennukset ovat eri 

kansallisuuksia edustavien maailmankuulujen arkkitehtien 

suunnittelemia mm. Walter Gropius , Oscar Niemeyer ja Alvar 

Aalto.1 

Alueen mittakaava 

Alue on hyvin suurimittakaavainen. Teiden leveydet, rakennukset, 

etäisyydet ja jopa kasvillisuus alueella on hyvin mahtipontista. 

Alueen kadut ovat leveitä ja niitä reunustavat suuret puistomaiset 

viheralueet sekä korkea puusto. Rakennukset ovat sijoiteltu 

alueelle melko vapaamuotoisesti, mutta kuitenkin lähelle 

katuväyliä. Vaikka rakennukset ovat suhteellisen korkeita, alueen 

tehokkuus ei silti ole niin suuri rakennusten väliin jäävistä avoimista 

viheralueista johtuen. 

Katutason kokemus 

Alueella kulkiessa tuntee itsensä hyvin pieneksi. Teiden leveydet 

olivat todella suuret, rakennukset hyvin korkeita ja rakennusten 

etäisyydet toisiinsa olivat hyvin pitkiä. Alueesta jäi hyvin hajanainen 

vaikutelma ja katunäkymä ei huokunut yhtenäisyyttä vaan 

ennemminkin se jätti rakoilevan oloisen katunäkymän. 

Alueen tunnelma 

Alue ei edusta enää samoja asumisen ihanteita kuin 

valmistuessaan. Alue rakennettiin vuonna 1957 asumiskoneiden 

näyttelyalueeksi. Alue muodostuu pääosin korkeista yksilöllisistä 

piste- ja lamellitaloista, jotka on sijoitettu alueelle suhteellisen 

väljästi. Alueen tunnelma ei ollut erityisen miellyttävä ja tähän 

vaikutti mm. rakennusten huoltamattomuus ja huonokuntoisuus. 

Rakennukset oli aseteltu niin väljästi, ettei siellä kulkiessa osannut 

muodostaa alueesta minkäänlaista yhtenäistä kuvaa. Yhtenäisen 

ilmeen puuttumiseen vaikutti tietysti myös jokaisen rakennuksen 

arkkitehtuurin erilaisuus. 

Lähteet 

1 Welcome to Hansaviertel. Hansaviertel Berlin. Luettu 

27.10.2019. <https://hansaviertel.berlin/en/> 

Kuva 1 Hansaviertel. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps. 

https://hansaviertel.berlin/en
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PRENZLAUER BERG 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Kati  Kontro  ja  Sara  Piippo  

Johdanto 

Vain kivenheiton päässä Berliinin ytimestä sijaitseva Prenzlauer 

Berg rakennettiin alun perin maalta kaupunkiin massoittain muut-

taneiden työläisten asuinalueeksi. Jaetun Saksan aikana Prenz-

lauer Berg kuului Itä-Saksaan. Jo DDR:n aikana seudusta muodos-

tui vaihtoehtokulttuurien kehto, jossa taiteilijat ja toisinajattelijat sai-

vat elää vapaammin kuin muussa Itä-Saksassa. Muurin kaatumi-

sen jälkeen Prenzlauer Bergin vanha maine sekä edulliset vuokrat 

vetivät puoleensa uusia opiskelijoita ja nuoria taiteilijoita. Alue 

nousi nopeasti myös yhdistyneessä Berliinissä trendikaupungin-

osan maineeseen, eikä suotta – leveät kadut lukuisine kahviloi-

neen ovat leppoisan puistomaisia, kuin toinen olohuone sekä asuk-

kaille että vierailijoille. 1 

Prenzlauer Berg muodostuu suurimmaksi osin vanhoista, useim-

miten viisikerroksisista taloista. Kerrostalojen väleihin sijoittuu run-

saasti erikokoisia sisäpihoja. Aluetta on täydennysrakennettu 

2000-luvulla. Monet täydennysrakennuskohteet ovat rakennettu 

pommi-iskuissa vaurioituneiden rakennusten paikalle, usein tiiviisti 

vieressä oleviin rakennuksiin kiinni. 

Alueen mittakaava 

Alueen rakentaminen on hyvin tiivistä, vaikka rakennusten väleihin 

jääkin paljon sisäpihoja. Kadut rajautuvat kerrostaloihin, eikä alu-

een runsaista sisäpihoista pääse kunnolla nauttimaan, jos pääsyä 

sisäpihalle ei ole. Alueella on kuitenkin myös lukuisia puistoja, 

mitkä tarjoavat mukavaa vaihtelua tiiviiseen rakentamiseen. Kadut 

ovat ruutukaavalle ominaisesti hyvin suoraviivaisia, ja alue tuntuu-

kin hyvin yhtäläiseltä ja samantapaiselta eri puolella aluetta. Kor-

keat rakennukset ja pitkät kadut tuo ihmiselle tunteen alueen suu-

ruudesta ja ihmisen pienuudesta. 

Katutason kokemus 

Suurin osa alueen kaduista rajautuu suoraan molemmin puolin kor-

keisiin rakennuksiin. Katujen suuret automäärät ja ihmisvilinä saa-

vat kadulla kävelen ihmisen tuntemaan kiirettä ja rauhattomuutta. 

Katutilat eivät houkuttele kävijää viipyilemään, tätä varten alueella 

on erikseen puistoja. Jos onnistuu pääsemään jonkun rakennuk-

sen sisäpihalle, tilakokemus muuttuu. Vehreä sisäpiha tuntuu rau-

hoittavalta verrattuna rakennuksen toisella puolella sijaitsevaan kii-

reiseen katuun. 

Alueen tunnelma 

Alue tuntuu tarjoavan paljon kaikkea: on paljon niin vanhoja kuin 

uusia rakennuksia, vehreitä puistoja ja sisäpihoja ja kiireisiä, paljon 

palveluita tarjoavia katuja. Alueen monipuolisuus on hyvä asia, sillä 

se tarjoaa mahdollisuudet erilaisiin toimintoihin: nopeaan paikasta 

toiseen siirtymiseen katujen ja liikennevälineiden ansiosta sekä 

ajanviettoon puistoissa. Vanhojen rakennusten ja uusien raken-

nusten yhteistyö tuntuu hyvältä alueen muun monipuolisuuden rin-

nalla. 

Lähteet 

1 Prenzlauer Berg – Berliinin salaiset sisäpihat. 2010. Ranta-
pallo. Luettu 27.10.2019. 
<https://www.rantapallo.fi/kaupunkilomat/prenzlauer-berg-
berliinin-salaiset-sisapihat/> 

Kuva 1 Prenzlauer Berg. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps. 

https://www.rantapallo.fi/kaupunkilomat/prenzlauer-berg
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BRITZ - Dörchläuchtingstrasse 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Eero Junkkari ja Olivia Järvinen 

Johdanto 

Katuleikkaus rajautuu kadun molemmin puolin ole-

viin samanlaisiin kaksi ja puolikerroksisiin rivitaloihin. 

Kadulla on ajorata sekä kaksi jalkakäytävää. Ajorata 

on kaksikaistainen ja siinä on mahdollisuus kadun-

varsipysäköinnille. Puolijulkisen pihan ja julkisen ka-

tutilan rajaa merkkaavat pensasaidat. Kadun toisella 

puolella talon pihassa on autopaikkoja. 

Kaupunkitilan mittakaava

9,5 metriä leveä julkinen katutila tuntuu jopa hieman 

ahtaalta. Jalkakäytävä tuntuu kapealta, mikä aiheut-

taa halun kävellä ajoradalla. Tällöin kävelijä myös ot-

taa etäisyyttä asuintalojen suojattomilta tuntuviin 

etupihoihin. Metrin korkuiset pensasaidat eivät toimi 

näköesteenä, vaan jalankulkijalla on suora näköyh-

teys ensimmäisen kerroksen ikkunoista asuntoihin. 

Yksityisyyttä ja tilan rajausta luovat enimmäkseen pi-

hoilla sijaitsevat puut, joita on n. 10 metrin välein. 

Ajoradalla toispuolinen kadunvarsipysäköinti aiheut-

taa myös ahtautta ajoliikenteelle. Niissä kohdissa, 

joissa pysäköidään, on tilaa vain yhteen suuntaan 

kulkevalle ajoliikenteelle. Katutilan leveys tuntuu kui-

tenkin oikealta suhteessa rajaavien rakennusten 

korkeuteen. 

Alueen pienin koettava mittakaava syntyy tiiliyksi-

tyiskohdista rakennusten julkisivuissa ja katukiveyk-

sien vaihtelusta. 

Pieni mittakaava tekee ohikulkijan hyvin tietoiseksi 

itsestään. Lähes esteettömät näkymät asuntoihin ja 

asunnoista kadulle saavat aikaan tunteen siitä, että 

joku tarkkailee. Toisaalta se herättää turvallisuuden 

tunnetta ja saattaa lisätä alueen yhteisöllisyyttä. 

Alue vaikutti rauhalliselta ja liikenne oli vähäistä. 

Kapeahkon kadun päästä avautuu rajattu näkymä 

hevosenkengän muotoisen talon läpi (Hufeisensied-

lung) avaraan pihapuistoon. Näkymä muistuttaa kat-

sojaa alueen suuremmasta mittakaavasta. Grob-

siedlung Britz on suuri yhtenäinen sosiaalisen asu-

misen alue, jossa suuri määrä ihmisiä on saatu asu-

maan yhteen paikkaan tiiviisti, mutta viihtyisästi. Ka-

dut muodostavat idyllisiä kaupunkitiloja, joissa vallit-

see värien harmonia ja tunne yhteenkuuluvuudesta. 

Lähteet 

1 https://www.google.com/maps/ 

https://www.google.com/maps
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FALKENBERG - Gartenstadtweg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Eero Junkkari ja Olivia Järvinen 

Johdanto 

Gartenstadt Falkenberg on puutarhakaupunginosa, 

jossa rakennukset eivät muodosta selkeitä kortte-

leita. Alueen katuleikkaus koostuu avarasta katuti-

lasta, jota rajaavat aidatut pihat tien molemmin puo-

lin. Rakennuskanta on pääasiassa 2-kerroksisia kyt-

kettyjä pientaloja sekä rivitaloja. Toisella puolella ka-

tua talojen pitkät ja kapeat pihat on sijoitettu kadun 

puolelle. Toisella puolella talot on nostettu kaksi met-

riä katulinjaa ylemmäs, jolloin etupihan läpi kulkee 

portaikko talon sisäänkäynnille. Portaikkoa reunus-

tavat rinnettä mukailevat istutukset. 

Kaupunkitilan mittakaava

Katutila on leveä ja tuntuu avoimelta. Avoimuutta 

edistävät toisen puolen talojen suuret pihat, jotka 

vievät rakennukset kauas katulinjasta. Toisen puo-

len korotetut talot luovat puolestaan jännittäviä kor-

keuseroja. Talojen räystäskorkeus tuntuu miellyttä-

vältä, ollen noin 4 metriä. Jyrkät savitiiliset harjakatot 

luovat kylämäistä tunnelmaa. Katutila tuntuu ihmisen 

kokoiselta ja riittävän leveältä alueen liikennemää-

rään nähden. Jalkakäytäviä reunustavat nurmikko-

kaistaleet ja kaksikaistaisella ajoradalla mahtuu 

myös pysäköimään. 

Katutason kokemukseen vaikuttavat suuresti piho-

jen aidat, rinteessä nousevat puutarhat ja alueen 

mäkisyys, mikä luo alati vaihtuvia näkymiä. Puiset 

aidat kadun reunassa luovat rajausta julkisen kadun 

ja puoliyksityisen pihan välille. Aidat eivät estä näky-

vyyttä pihoille, mutta tuntuvat kuitenkin rajaavilta ele-

menteiltä. Tien toisella puolella mielenkiintoa herät-

tävät etupihojen nousevat istutukset ja kapeat por-

taikot niiden välissä. Silmän korkeudelle kapuavat 

porrastetut istutukset toimivat katseen kiinnittäjinä ja 

luovat suojaavan, mutta pehmeän seinän katutilalle. 

Alueen mittakaavakokemus vaihtelee riippuen siitä, 

kummalle puolelle katua katsoo. Katutasolla olevien 

talojen taustalla näkyy hieman korkeampia havu-

puita ja kadulta näkee pitkälle. Rinteeseen nousevat 

talot ovat lähempänä katulinjaa ja muodostavat sel-

keämmän korkean muurin. Pienempiä mittakaavoja 

on tehty jalkakäytävien nurmikkokaistaleilla, erilai-

silla katukiveyksillä ja pihoja rajaavien aitojen por-

teilla. 

Alue tuntuu yhtenäiseltä urbaanilta kylältä. Puutar-

hamaisuus luo omaa uniikkia tunnelmaa ja alueen 

hiljaisuus tukee sitä. Kadut ovat viihtyisiä ja turvalli-

sia. Värikkäät talorivistöt vihreine pihoineen tekevät 

maisemasta maalauksellisen ja pirteän. 

Lähteet 

1 https://www.google.com/maps/ 

https://www.google.com/maps
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HANSAVIERTEL - Bartningallee 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Eero Junkkari ja Olivia Järvinen 

Johdanto 

Hansaviertelin alue on hyvä esimerkki avoimesta 

kaupungista. Etäisyydet rakennusten välillä ovat 

suuret ja katutilaan jää paljon tilaa ajoradan lisäksi 

kevyelle liikenteelle ja piha-alueille. 

Kaupunkitilan mittakaava

Bartningallee kiemurtelee asuinalueen läpi koillis-

lounais -suunnassa, päättyen toisessa päässä Alto-

naer Straßeen ja toisessa päässä Spree-jokeen. 

Katu on leveä ja sen molemmin puolin kulkee jalka-

käytävät. Ennen rakennuksia on piha-vyöhyke, jo-

hon sisältyy pysäköinti, puistoalue tai leikkipaikka. 

Rakennusten välissä on siis paljon avointa tilaa, jota 

ei ole rajattu aidoin tai muin keinoin. 

Leikkauskohta on sikäli poikkeuksellinen, että katu-

tilaa rajaa siinä molemmilla puolilla kaksi korkeaa 

tornitaloa, molemmat yli 50-metrisiä. Rakennusten 

väliin jää kuitenkin niin paljon vapaata tilaa, että tun-

nelma ei ole millään lailla ahdistava. Ajorata ja jalka-

käytävät ovat tässä kohdassa erotettu rakennuksista 

korotuksella ja edelleen vihervyöhykkeellä, jossa on 

pensaita ja puita. Rakennuksia ei siksi välttämättä 

edes ensin huomaa saapuessaan Spree-joen suun-

nasta. Useimmilla tonteilla Hansaviertelissä ei ole 

tällaista erotusta kadun ja piha-alueen välillä. 

Katutilassa kävellessään ihminen voi hetkeksi unoh-

taa olevansa miljoonakaupungin keskustassa. Tilaa 

on paljon ja liikennettä vähän. Täällä puut ja pensaat 

ovat paljon suuremmassa roolissa kuin rakennukset. 

Tällainen maisema on tyypillisempää yleensä esi-

kaupunkialueella. 

 

Lähteet 

1 https://www.google.com/maps/ 

https://www.google.com/maps
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PRENZLAUER BERG - Schliemannstraße 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Eero Junkkari ja Olivia Järvinen 

Johdanto 

Alue on rakennettu tiiviisti ja se noudattaa ruutukaa-

vaa. Rakennukset ovat pääasiassa 6-kerroksisia ja 

korttelit ovat umpinaisia. 

Kaupunkitilan mittakaava

Katutila muodostuu ajoradasta, 

jalkakäytävistä, sekä katupysäköintivyöhykkeistä ja 

sen rajaa kerros-talot molemmin puolin. Toisella 

puolella pysäköinti on kadunsuuntainen, toisella 

puolella se on kohti-suoraan katua vasten. 

Katutilan leveys on hieman vähemmän kuin 

rakennusten korkeus, joten kadut ovat hieman 

pimeitä ja tunnelimaisia. 

1900-luvun alun kerrostalojen julkisivut ovat 

yksityis-kohdiltaan rikkaita. Myös katukiveyksen 

ladonnat ja kivilajit vaihtelevat eri kohdissa 

katutilaa. Ihmisen on helppo jäsentää ympäristö, 

jossa on sopivasti vaih-telua ja erilaisia 

toistuvuuden rytmejä. Siksi alue on 

helppo hahmottaa ja mittakaava tuntuu mukavalla 

tavalla pieneltä. 

Katutila on mitoitettu väljästi, mutta ei 

tuhlailevasti. Jalkakäytävät molemmilla puolilla 

katua ovat tilavat, vaikka ajoradan ja jalkakäytävän 

väliin on istutettu puita. Ajoradalle mahtuu 

pysäköityjen autojen lisäksi kaksisuuntainen 

liikenne. Tila tuntuu hengittävältä vaaleiden 

pintojen, väljän mitoituksen ja vaahtera-puiden 

ansiosta. 

Alueen kadut ovat yleisesti pitkiä ja suoria. 

Kyseessä oleva katu on poikkeuksellisen lyhyt. Se 

päättyy toi-sessa suunnassa kohtisuoraan 

rakennuksen sei-nään ja toisessa suunnassa 

kadun katkaisee Helm-holzplatz-puisto. Kevyelle 

liikenteelle on kuitenkin suora läpikulku puiston 

läpi, joten katu jatkuu tosiasi-assa katkeamatta. 

Puisto on noin puolessa välissä kuljettaessa 

Schliemannstraßen päästä päähän. Puistot 

saavat suuren merkityksen eräänlaisina kei-taina 

muuten tiiviissä ja urbaanissa ympäristössä. 

Lähteet 

1 https://www.google.com/maps/ 

https://www.google.com/maps
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Großsiedlung Britz 

  

 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Johanna Koskinen, Iisa Mikkonen  

Johdanto

Großsiedlung Britz on rakennettu kuudessa osassa vuosina 

1925-1930. Tavoitteena oli rakentaa asuinalue 5000 ihmiselle ja 

luoda inhimillistä, terveellistä ja hygieenistä elinympäristöä myös 

alemoituloiselle kansanosalle. Tämä toteutettiin tarjoamalla 

monimuotoisia asuinmuotoja, mikä johti omaleimaiseen 

arkkitehtuuriin ja kaupunikisuunnitteluun. Rakennus- ja 

kaupunkisuunnittelusta vastasivat Bruno Taut ja Martin Wagner. 

Asuinalue seuraa maastonmuotoja ja luonnontiloja sekä yhdistää 

puutarhakaupungin elementtejä sosiaaliseen asumiseen. 

Ulkotilojen alueet, reittien rakenteet koko alueella on säilytetty 

laajasti niin, että alueen alkuperäinen luonne sekä vuorovaikutus 

luonnon ja puutarhojen kanssa on yhä aistittavissa. Puistojen 

luonteenomaiset elementit kuten polkujen päällysteet, jokien reitit 

sekä historialliset teiden kivetykset ovat säästyneet. 

Kaupunkitilan mittakaava 
Alueelle ominainen mittakaava 

Alueelle ominaista on kasvillisuuden rajaamien ulkotilojen sekä 

kaksi- ja kolmikerroksisten rakennusten ja katujen rajaamien 

ulkotilojen vuorottelu sekä maastonmuotoja mukailevat kadut ja 

viheralueet. Alueen pienimittakaavaisuus näkyy sekä rakennus- ja 

kaupunkisuunnittelussa, että piha- ja maisemasuunnittelussa. 

Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö kulkevat alueella käsi 

kädessä ja sointuvat yhteen mittakaavallisesti. 

Mittakaavan määrittelevät elementit 

Alueen mittakaavaan vaikuttavat oleellisesti rakennusten 

korkeudet ja sijoittelu suhteessa toisiinsa, katutilojen vaihtelevat 

leveydet ja viheralueiden sekä kasvillisuuden sijoittelu ja koko. 

Alueen koko ja tilakokemus 

Alueen kokonaispinta-ala on 110,2 ha. Rakentaminen alueella 

keskittyy rivitalojonoihin ja pareihin, joita reunustaa puutarhat ja 

laajat viheralueet. Tämän ansiosta alue vaikuttaa todella 

vehreältä, kun rakennukset uppoavat vihervyöhykkeiden väliin. 

Matalat rakennukset, monipuolinen kasvillisuus ja yleisesti ottaen 

koko alueen pieni mittakaava tekee alueen tilakokemuksesta 

miellyttävän ja alueesta helposti lähestyttävän. Kapeat polut 

puutarhojen välissä houkuttelevat viipyilemään ja tutkimaan 

kasvillisuuden tarjoamaa rauhaa ja hiljaisuutta. 

Katutason mittakaava 

Matalat rivitalot luovat katualueille pienimittakaavaisia rajapintoja, 

joita on puutarhoilla ja kasvillisuudella pyritty rikkomaan 

miellyttävän tunnelman luomiseksi. Kapeat etupihat 

kasvillisuuksineen luovat matalamma mittakaavan vyöhykkeen 

katujen varsille ennen rakennuksen julkisivua. Pitkät ja kapeat 

takapihat, joiden välissä kulkee polkuja, luovat rakennusten 

yksityiselle puolelle matalia ja leveitä vihervyöhykkeitä. 

Kokemus alueesta 

Alue on viihtyisä ja houkutteleva. Puutarhat ja leikkisät 

rakennukset luovat alueelle miellyttävän tunnelman ja eri suuntiin 

avautuvat pihat ja mutkittelevat kadut houkuttelevat tutkimaan 

aluetta. 

Lähteet

1 Berliini- excursio-opas, RA16 
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Gartenstadt Falkenberg 

  

 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Johanna Koskinen, Iisa Mikkonen  

Johdanto

Gartenstadt Falkenberg on 1900-luvun alkupuolella suunniteltu 

puutarhakaupunki. Alueen on suunnitellut Bruno Taut, jonka 

alkuperäisessä suunnitelmassa osoitettin tilat 1500 asunnolle ja 

jopa 7500 ihmiselle. Alueelle suunnitellut rakennukset olivat 

pääosin rivitaloja, joiden asunnot erottuivat toisistaan poikkeavilla 

värityksillä. Kerroksia rakennuksissa oli pääasiassa yhdestä 

kahteen. 

Alueen maasto on vaihtelevaa ja rakennukset sijoittuvat alueelle 

maastonmuotoja mukaillen. Katutilaa ei reunusta tasaisesti 

rakennusten yhtenäinen julkisivu, vaan osa rakennuksista on 

sijoitettu kauemmas kadusta ja osa lähemmäs. Näin katutilaan 

muodostuu sekä rakennusten, että viheralueiden rajaamia pintoja, 

mikä luo alueen mittakaavaan ja tunnelmaan vaihtelua ja rikkoo 

perinteistä symmetria-ajattelua. Rakennuksiin ei ole suunniteltu 

ajalle tyypillisiä erkkereitä tai porrastorneja, vaan alueen 

rakennukset ovat muodoltaan yksinkertaisia. Kyseinen 

puutarhakaupunki on ensimmäinen asuinalue Berliinissä, jossa 

puutarha on tärkeä osa suunnitelmaa. 

Kaupunkitilan mittakaava

Alueelle ominainen mittakaava 

Alueen mittakaava on pieni ja inhimillisen tuntuinen. Alue on 

melko väljästi rakennettua ja rakennukset ovat matalia. Alueen 

kasvillisuus on pääosin matalaa. 

Mittakaavan määrittelevät elementit 

Matalat rakennukset määrittelevät alueen mittakaavaa. Näiden 

lisäksi sisäänkäynnit ja muut rakennusosat on hyvin 

pienimittakaavaisia ja polut ja muut kulkureitit kapeita, mikä luo 

tunnelman hyvin intiimistä ja pienimittakaavaisesta alueesta. 

Alueen koko ja tilakokemus 

Alue ei ole kovin suuri ja se on väljästi rakennettu. Rakennukset 

ovat rivi- tai paritaloja, eikä alueella ole korkeita rakennuksia 

lainkaan. Suuri osa alueesta on kasvillisuutta ja puistomaista 

vehreää piha-aluetta, mikä synnyttää miellyttävän kokemuksen 

alueesta. 

Katutason mittakaava 

Katutason mittakaava on myös pieni. Kapeat polut, laajat 

piha-alueet ja matalat rakennukset määrittävät katutason 

mittakaavaa. Kulkureittien varsille sijoittuu puutarhoja ja 

rakennukset rajaa katuja vain joissain kohdin, mikä synnyttää 

vaihtelevia tilakokemuksia ja vaihtelevaa mittakaavaa katualueille. 

Kokemus alueesta 

Alue on hyvin miellyttävä puutarhoineen ja rakennuksineen. 

Rakennukset ovat pieniä ja sympaattisia ja alue tuntuu 

kokonaisuudessaan helposti lähestyttävältä ja viihtyisältä. 

Kulkureittien leveyksien vaihtelut ja julkisen ja yksityisen tilan 

haaleat rajapinnat luovat mielenkiintoa alueelle. 

Lähteet

1 Berliini- excursio-opas, RA16 
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Valokuvia alueen mittauskohteesta ja läheisistä rakennuksista. 
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Hansaviertel  /   länsi-Berliini

  

   

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Johanna Koskinen, Iisa Mikkonen 

Johdanto  

Hansaviertelillä tarkoitetaan usein kaupunginosan aluetta, joka ra-

kennettiin 1957 kansainvälisen Interbau -arkkitehtuurinäyttelyä 

varten 2. maailmansodan tuhoamalle alueelle. Suunnittelijoina oli 

yli 50 nimekästä saksalaista ja ulkomaalaista arkkitehtia, mm Wal-

ter Gropius, Max Taut, Oscar Niemeyer ja Alvar Aalto. [1] Hansa-

viertelin todellinen historia ulottuu kuitenkin jo 1800-luvun lopulle, 

jolloin alue rakennettiin keskiluokan ja varakkaamman väen asuin-

alueeksi. Toisen maailmansodan aikana alkuperäisestä Hansa-

viertelin 343 rakennuksesta tuhoutui suurin osa ja sodan jäljiltä jäi 

vain 70 rakennusta, jotka sijaitsevat alueen pohjoisosassa. Ekskur-

sion osalta vierailimme eteläisellä Interbau-alueella, jossa tut-

kimme Hanseatenwegin kaupunki- ja katutilan mittakaavaa. 
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Kaupunkitilan mittakaava  

  Alueelle ominainen mittakaava 

Hansavierttelin kaupunktilan mittakaavaa määrittelee vahvasti ra-

kennusten väljä sijoittelu vehreään ympäristöön ja kompakti raken-

taminen. Alueella on sekä korkeita kerrostaloja että matalia pienta-

loja, joissa kaikissa on pyritty rakentamisessa pieneen mittakaa-

vaan. Sekä kerrostaloissa että pientaloissa pieni mittakaava ilme-

nee mm. kerroskorkeuden minimoimisessa - tilat ovat suunniteltu 

käytännöllisyys ja neliöiden tehokkuus ensisijaisesti huomioiden. 

  Mittakaavan määrittelevät elementit 

Kaupunkitilan mittakaavaan vaikuttaa rakennusten väljä sijoittelu 

ympäristöönsä sekä alueen kadut, viheralueet ja puusto. Suunnit-

telussa ensisijaisesti on pyritty viheralueiden säilyttämiseen, joka 

on aistittavissa myös kaupunkitilassa oleskellessa. Vaikka kerros-

talot ovat korkeita, katutason mittakaavaa määrittääkin vahvasti 

alueen puusto joka rajaa katutilaa yläpuolelta. Puut ovat kaupunki-

tilaa määriteltäessä elementti, joka rajaa tilaa korkeuden osalta, ra-

kennusten ja kasvillisuuden rytmittäessä tilaa maantasolla leveys-

suunnassa. 

 Alueen koko ja tilakokemus 

Hansaviertelin alue on kooltaan n. 53 ha. Massoittelu alueella on 

väljää ja kaupunkitilallisesti avaraa. Hansaviertel edustaa kaupun-

kisuunnittelutyyliltään avointa kaupunkia, jossa luonnolla ja 

maastonmuodoilla on tärkeä osa. Avoimen kaupungin aluesuunnit-

telun periaatteita ovat myös luonnonvalon tärkeys, vehreiden mai-

semien mahdollistaminen ja rakennusten vapaa sijoittelu. 

Kuva 1. Hansaviertelin rakennusten massoittelua. 

 Katutason mittakaava 

Katutason mittakaavaa on korkeussuunnassa ihmiselle luonteva ti-

laa ylhäältä rajaavan puuston ansiosta. Alueen katujen leveys sekä 

viheralueiden laajuus antaa kokemuksen katutilan avaruudesta. 

Julkisen katutilan ja puolijulkisen piha-alueen rajaamisessa on 

usein käytetty istutuksia ja kulkuväylien muuttumista yksityisem-

miksi on merkitty kadun pintamateriaalia vaihtamalla. Piha- ja vi-

heralueiden rajaamisessa on käytetty pensasistutuksia. Katualu-

eilla ajotietä ja jalkakäytävää on erotettu toisistaan tasoeroilla ja 

materiaalien käytöllä - ajotiet ovat asfalttia ja kevyenliikenteen väy-

lät ja piha-alueen kulkuväylät on laatoitettu ja / tai nupukiveä -

struktuuri vaihtuu julkisen ja puolijulkisen tilan vaihtuessa. 

  Kokemus alueesta 

Tunnelma alueella on levollinen. Avara ja selkeä ulkotila luo tun-

teen myös turvallisuudesta, kun ympäristöään voi havainnoida joka 

suuntaan vapaasti. Esteettisesti rakennuskanta luonnon ympä-

röimänä on sopivan vaihtelevaa - niin rakennusmassojen kuin vä-

rien käytön suhteen, ja on ilo silmälle. Rakennukset ovat rakenta-

misajankohdan ajankuvia ja vaikuttaa että asukkaat ovat sopeutu-

neet niihin ja viihtyvät oikein hyvin niiden ja ympäristön antamissa 

puitteissa. Kaupunkitilan tilakokemusta voisi kuvailla sanoilla vii-

pyillä ja viihtyisä. 

Mittauspaikka merkitty karttaan punaisella. 

Lähteet 

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Hansaviertel

Kuva1: https://www.wikiwand.com/de/Interbau 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Interbau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Interbau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Interbau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Max_Taut
https://fi.wikipedia.org/wiki/Max_Taut
https://fi.wikipedia.org/wiki/Max_Taut
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://www.wikiwand.com/de/Interbau
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hansaviertel
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Vasemmalla oleva asuinrakennus on tanskalaisen Kay Fiskerin suunnittelema ja oikealla oleva asuinrakennus on saksalaisen Max Tautin käsialaa. 
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1.Hanseatenweg ja Max Tau-

tin suunnittelema pienimitta-

kaavainen 4-kerroksinen ker-

rostalo. 

2. Oscar Niemeyerin suunnit-

teleman kerrostalon kantavat 

rakenteet maantasokerrok-

sessa ovat tyylikkäät. 

3. Walter Gropiuksen taidon-

näyte. 

4. Pierre Wagon suunnittele-

massa kerrostalossa on käy-

tetty hillittyjä värejä julkisi-

vussa. 

5. 17-kerroksisen Girafte-ta-

lon suunnitteli Klaus Müller-

Rehm ja Gerhard Siegmann 

ja siinä on pelkkiä yksiöitä. 
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Helmholtzplatz 

  

   

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Johanna Koskinen, iisa Mikkonen 

Johdanto 

Helmholtzplatzin puistoalue on kahden korttelin, 240m x 70m, 

kokoinen virkistysalue Prenzlauer Bergin alueella. Aukio on nimetty 

fyysikko Hermann von Helmholtzin mukaan. Puiston ympärillä 

kulkevat kadut Raumer Straße, Lychener Straße, Lettestraße, 

Schliemannstraße ja Dunckerstraße umpikortteleineen 

muodostavat Helmholtzplatzin asuinalueen. Alueen ympäröivä 

rakennuskanta koostuu pääosin viisikerroksista rakennuksista, 

joista suurin osa on rakennettu 1800- ja 1900-luvuilla. 

Umpikortteleiden määrästä johtuen alueella on runsaasti 

sisäpihoja. Tutustuimme ekskursion puitteissa Schliemannstraßen 

kaupunki- ja katutilan mittakaavaan. 

Kaupunkitilan mittakaava 

  Alueelle ominainen mittakaava 
a. 

Helmholtzplatzin ympäröivän rakennuskannan ja katutilan 

mittakaava on kaupunkimainen, joka käytännössä tarkoittaa että 

rakennusten korkeus suhteessa katutilan leveyteen on suurempi. 

Osassa rakennuksia maantasokerrokset katutasolla ovat 

rakennuksen normaalikerrosta korkeampia ja sisäänkäynnit ja 

ikkunaseinät ovat myös keskimääräistä kookkaampia. 

  Mittakaavan määrittelevät elementit 

Kaupunkitilan mittakaavaan vaikuttaa rakennusten tiivis sijoittelu 

ympäristöönsä sekä rakennusten väliin ja sisäpihoille jäävät tiiviit 

piha- ja/tai viheralueet. Suunnittelussa ensisijaisesti on pyritty 

tehokkaaseen rakentamiseen ja tehokkaiden kulkuväylien 

mahdollistamiseen. Mittakaavaa määrittelevät elementit ovat 

pääosin rakennuksia sekä katualueiden ajotie, pysäköintialue ja 

kapeat kevyenliikenteen väylät. Kaupunkimaista korkealle 

nousevaa  mittakaavaa pehmentää kortteiden  katualueille istutetut  

puut  ja  katulamput  jotka rajaavat  katutilaa  yläosasta.  

Alueen koko ja tilakokemus  

Helmholtzplatzin alue  edustaa kaupunkisuunnittelutyyliltään 

ruutukaavaa,  joka  tarkoittaa  kaavoituksessa  eli  

kaupunkisuunnittelussa asemakaavaa,  jossa  kadut  leikkaavat  

toisiaan  suorassa  kulmassa  muodostaen  joko  neliömäisen  tai  

suorakulmaisen  ruudukon.  Alueella  rakennukset  ovat  

korkeudeltaan katutilan leveyttä korkeampia,  joka synnyttää 

tunteen  tiiviistä  kaupunkimaisesta  rakentamisesta.  

Tilakokemuksena kaupunkialue tuo mieleen paikan jossa voi  

käydä kaupassa ja liikkua,  mutta viihtyminen ja oleskelu on rajattu  

virkistysalueille tai yksityisasuntoihin. 

Katutason mittakaava 

Katutiloja rajaavat viisikerroksiset umpikorttelit, ja katutilan 

tunnelma on osittain suljettua runsaan umpiseinän johdosta. 

Katualuetta rajaavien rakennusten luomaa kovaa tunnelmaa 

pehmentää kaduille istutetut puut ja katulamput, jotka rikkovat 

kadun tunnelivaikutelmaa rajaten katutilaa luontaisesti 

matalammalle lehvästön ja katuvalojen alle. Katutilojen päätehtävä 

on toimia kulkuväylinä niin moottoriajoneuvoille kuin kevyelle 

liikenteelle ja virkistysalueet on sijoitettu erikseen 

kaupunkialueelle. Katualueella kulkuväylät ovat julkisia ja 

puolijulkiset tilat sijoittuvat sisäpihoille. 

   Kokemus alueesta 

Tunnelma alueella on hieman levoton, johtuen epämääräisistä 

graffiteista ja ahtauden tunteesta. Vanhan rakennuskannan 

estetiikka on kuitenkin kaunista ja tuo historian kerroksellisuuden 

katukuvaan. Rakennusten julkisivujen detaljiikka luo miellyttävää 

persoonallisuutta rakennuksiin. Katualueille on sijoitettu niin 

pysäköinti kuin kulkuväylät, kauppojen myyntikojuja ja katutila 

tuntuu välillä loppuvan kesken. Kaupunkitilan tilakokemusta voisi 

kuvailla sanoilla boheemi ja kiireinen. 

Mittauspaikka merkitty karttaan punaisella. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaavoitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaavoitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Asemakaava
https://fi.wikipedia.org/wiki/Asemakaava
https://fi.wikipedia.org/wiki/Katu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Katu


 

 

  

    

1 

Helmholtzplatz 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Johanna Koskinen, iisa Mikkonen



 

 

  

    

   

2 

Helmholtzplatz 

Kuvissa korttelin kaksi peräkkäista sisäpihaa sekä näkymä kadulle rakennuksen porttikongilta. 
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Großsiedlung Britz 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Henri  Rasmus &  Heikki  Ritaluoma  

Yleisesti 

Arkkitehtien Bruno Tautin, Martin Wagnerin sekä puutarha- ja mai-

sema-arkkitehti Leberedcht Miggen vuonna 1933 suunnittelema 

Grosssiedlung Britzin asuinalue yhdistelee puutarhakaupungin 

elementtejä sosiaaliseen asumiseen ja se luo alueelle täysin 

omanalisensa identiteetin. Asuinrakennukset mukailevat maaston 

topografiaa sekä luonnontiloja ja luo näin alueesta rauhallisen ja 

hallitun kokonaisuuden. 

Alueen mittakaava 

Alueen suurin mittakaava oli alueen keskellä sijaitsevan Hufeisen-

siedlungin lamellitalorintaman alueella ja sitä kiertävän Lowise -

Reuter - Ring kadun kohdalla. Rakennusten ja katujen mittakaava 

muuttui pienemmäksi rivitaloja kohti siirryttäessä. Hevosenkengän 

muotoinen lamellitalo sulkee sisälleen suuren puistonmaisen sisä-

piha, jonka keskellä oli suuri lampi. Lamellien välistä kulki ka-

peahkoja kokoojakatuja, jotka johtivat rakennuksen länsipuolelle 

matalempien townhousemaisien rivitalojen tonttikatujen lomaan. 

Alueen mittakaava muuttui aina, kun siirryttiin kapeammalta rivita-

lojen rajaamalta tonttikadulta kohti seuraavaa, sillä nämä rintamat 

olivat sijoitettu väljästi suhteessa tosiinsa. 

Katutason kokeminen  

Alueella kaduntason kokemukseen vaikutti eniten ehkä se, että eri 

puolilla aluetta rakennusten sisäänkäyntien sijainti ja suhteessa ka-

tuun oli eri. Joissakin kohti sisäänkäynti saattoi olla pitkä kapeah-

kon polun päässä ja sitä rajasi pensaat. Toisaalla sisäänkäynti oli 

kadun välittömässä läheisyydessä, vaikka silloinkin se oli erotettu 

istutuksilla. Pienemmän mittakaavan elementtejä, jotka vaikuttivat 

alueella liikkumiseen, olivat esimerkiksi jalankulkukadun sekä ajo-

neuvoliikenteen erottaminen erilaisilla pintamateriaaleilla ja kor-

koeroilla. Jalankulkukadulla saattoi olla kolmeakin eri kivetystä tai 

tapaa jaoitella katu asuinrakennuksista tai autotiestä. Myös raken-

nusten korkeus ja kadun leveys suhteessa toisiinsa saattoi olla eri-

lainen eri puolilla aluetta ja se vaikutti katutilan kokemiseen. Jois-

sakin kohdissa kadun leveys saattoi olla kaksi kertaa niin paljon 

kuin sitä rajaavien rakennusten korkeus. Skaala kuitenkin muuttui 

eri kohdissa aluetta. 

Alueen muita mittakaavoja 

Muusta julkisesta katutilasta mittakaavaltaan poikkesi merkittävästi 

puolijulkiset puutarha polut, jotka sijaitsivat rivitalojen takapihoilla. 

Myös alueen pohjoispuolella rivitalojen välissä sijaitseva isohko 

puistoalue poikkesin muusta mittakaavasta, sillä oikeastaan kai-

kissa muissa kohdissa rakennukset toimivat katutilaa rajaavina ele-

mentteinä, mutta tässä kohtaa vehreä puisto on suuremmassa roo-

lissa ja tila levenee sekä muuttuu korkeammaksi puiden vuoksi. 

Myös Lamellitalokorttelin suunnaton sisäpiha on omiaan alueella ja 

sen ja muun katutilan välillä on suuri kontrastiero. Tältä suurelta 

sisäpihalta siirryttäessä kohti muuta aluetta kuljetaan kapeiden ja 

matalien katoksien kautta lamellitalojen läpi ja mittakaava muuttuu 

suuresta, todella pienen kautta hieman suurempaan. 

Alueen tunnelma, turvallisuus ja visuaalisuus  

Alueella oli todella rauhallista ja alueen jäsentyminen selkeisiin 

säteisiin helpotti orientoitumista alueella. Etenkin, koska alueen 

keskellä oli muusta rakennustakannasta korkeutensa vuoksi erot-

tuva hevosenkenkä kortteli, oli aina helppo suunnistaa takaisin 

sitä kiertävälle kehämäiselle kadulle. Alueen rakennukset olivat 

värikkäitä ja tiilen käyttö rakennusten nurkissa sekä sisäänkäyn-

neissä yhdisti alueen rakennuksia mukavalla tavalla. Jalankulun 

sekä ajoneuvoliikenteen erottaminen oli toteutettu selkeästi ja sen 

vuoksi alueella liikkuminen oli turvallista. 

Kuva 1 Mittauspaikka (Onkel-Bräsig-Straße 141) merkattu punaisella 
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Katupoikkileikkaus 1:150 
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Großsiedlung Britz 

Kuva 2 Hyvänä esimerkkinä alueen suurimmasta mittakaavasta toimii 
Hufeisensiedlungin hevosenkenkäkortteli sekä sen sisäpiha. 

Kuva 3 Huomattava mittakaavan muutos tapahtui, kun 
siirryttiin kapeita viherkasvien rajaamia reittejä pitkin, la-
mellitalojen lävitse kohti rivitaloja. 

Kuva 4 Lamellitalokorttelista poistuttaessa oli vastassa myös muusta alueesta mittakaavaltaan 
poik-keva aukio, jonka keskellä oli salmiakin muotoinen puistokaistale. 

Kuva 5 Onkel-Bräsig-Straße:lla kadun molemmat puolet olivat mittauskohdassa saman-
laisia, mutta rakennusten portaittainen sijoittelu katuun nähden avasin katua pohjoisen 
suuntaan liikuttaessa. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Henri Rasmus & Heikki Ritaluoma 

Kuva 6 Katupoikkileikkauksen mittapaikassa kävelykatu on eroteltu ns. suojakaistaleilla autotiestä 
sekä rivitalojen etupihoista. Usean eri kivetyksen avulla kadun mittakaavasta on saatu huomatta-
vasti pienempi ja yksityiskohtaisempi. 



 

       

 

        

        

       

       

      

     

   

  

        

      

      

        

       

     

        

        

     

      

         

 

     

 

     

       

     

         

        

     

     

 

  

         

      

     

       

  

   

  

      

     

       

        

          

       

        

        

        

      

 

Gartenstadt Falkenberg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Henri  Rasmus &  Heikki  Ritaluoma  

Mikä on alueelle ominainen mittakaava katu- tai alueleik-

kauksena? 

Koska alue on sijoittunut vaihtelevaan ja mäkiseen ympäristöön 

on se myös leikkaukseltaan polveileva ja erilainen aina eri koh-

dissa aluetta. Useissa kohdissa rivitaloja on sijoitettu huomatta-

vasti katutasoa korkeammalle tai matalemmalle ja rakennusten 

edustalla on portaittaisia istutustasoja. Rakennukset sijoittuvat 

myös vaihtelevalle etäisyydelle kadusta mikä elävöittää katuta-

son tunnelmaa. 

Millaisista elementeistä se koostuu? 

Vaikka alueen mittakaava muuttuikin aika ajoin, säilyi alueella 

yhtenäinen ilme, sillä samasta väripaletista valitut julkisivuväri-

tykset sekä yhteneväiset rakennusosat, kuten harjakatot, ruu-

tuikkunat sekä puuaidat yhdistivät aluetta ja sen mittakaavaa. 

Portaittaiset istutukset ja niistä muodostuvat muurit sekö alueen 

mäkisyys tekivät alueesta mielenkiintoisen sekä omaleimaisen. 

Millainen alueen koko ja  tilakokemus  on suhteessa  ihmi-

seen?  

Alue tuntui jopa hieman isommalta, kuin mitä se oli, sillä Gar-

tenstadtweg oli aika pitkähkö ja pääasiassa ylämäkeä, joten 

rakennusten etäisyyksien vaihtelu sekä sijoittelu eri korkoihin 

teki kadusta kiinnostavamma, kuin mitä se olisi ollut muuten. 

Ihmisen mittakaava oli läsnä koko ajan, mutta se ilmeni vain 

eri tavoilla. 

Mistä kaduntason kokemus syntyy? Mikä on sen mitta-

kaava? 

Vaikka useat rakennukset olivatkin huomattavasti korkeam-

malla kuin katutaso oli alueen mittakaava kuitenkin ihmislähtöi-

nen. Esimerkiksi porrastetut istutusmuuri olivat hyvin inhimilli-

sen korkuisia eivätkä tuntuneet siltä, että ne olisivat mitenkään 

yksityistä ja julkista tilaa rajaavia elementtejä katutilassa, vaan 

ne olivat kaikkien ohikulkijoiden koettavissa. 

Millaisia muita koettavia mittakaavoja alueella on? Pie-

nempiä? Suurempia? 

Alueen muusta mittakaavasta poikkeavia kohtia olivat muun mu-

assa kapeat polut, jotka kulkivat pitkien rivitalotonttien välissä ja 

niitä rajasi vehreät puutarhat, jotka olivat sijoitettuna etupihoille. 

Myös suorista rivitalorintamista poikkeavat rakennusmassat muut-

tivat kadun mittakaavaa, vaikka massat olivatkin kadun molemmin 

puolin samassa katutasossa. 

Millaisena koitte alueen; tunnelma, turvallisuus, visuaali-

suus, jne. 

Alueen hallitsevana visuaalisina tekijöinä olivat ehdottomasti ra-

kennusten värikkyys sekä polveileva sijoittelu kadunvarrella. 

Myös rakennusten edustalla ja takapihoilla olevat puutarhat ja 

istutukset olivat alueen suola ja tekivät alueesta todella miellyt-

tävän liikkua. Tuntui, ettei alueella ollut kiire mihinkään ja teki 

mieli jäädä viipyilemään pidemmäksikin aikaa. Liikenne oli alu-

eella vähäistä ja ajoneuvoliikenne ja jalankulku oli selkeästi ero-

tettu toisistaan, joten vaaratilanteista ei tarvinnut huolehtia. 

Myös se, että asuinalue ei toiminut läpikulku alueena, vaan lii-

kennettä syntyi ainoastaan asukkaista vaikutta alueen rauhalli-

suuteen. 

    Kuva 1 Mittauspaikka (Gartensrtadtweg 34) merkattu punaisella 
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Katupoikkileikkaus 1:100 
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Gartenstadt Falkenberg 

Kuva 4 Pääasiassa suorista rivitaloista koostuva katukuva sai vastapainokseen L-mallisen ra-Kuva 3 Rivitalojen välissä kulki kapeita puolijulkisia 
kennusmassa, jonka etupiha oli myös muihin pihoihin verrattuna valtava.puutarhapolkuja, jotka johtivat rakennusten taakse 

yksityisille takapihoille. 

Kuva 2 Portaittaiset istutustasanteet loivat katustasoon inhimillisempää mittakaavaa. 

Kuva 5 ja 6 Alueen keskivaiheille sijoittuva metsäpläntti toi myös oman osansa alueen ilmeeseen. Sen läpikulkevan polun toisella puolella asuinrakennukset olivat sijoitettuna 
huomattavasti matalemmalle ja ne maastoutuivat vehreyden sekaan mukavasti. 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 
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Hansaviertel  

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini 2019. Henri Rasmus  & Heikki Ritaluoma  

Mikä on alueelle ominainen mittakaava katu- tai alueleik-
kauksena? Mistä elementeistä se koostuu? 

Alueen rakennukset koostuvat vapaasti sijoitetuista lamelli-, piste-

ja pientaloista, joiden suuntauksissa luonnonvalon saanti on ollut 

merkittävimpänä vaikuttajana, lisäksi alueella on metroasema, 

kaksi kirkkoa, kirjasto, ostoskeskus, teatteri, koulu ja näyttelytila. 

Aluetta hallitsevat toisistaan etäällä olevat suuret asuinkerrostalot, 

mikä on antanut paljon tilaa viheralueille. Rakennuksia ja viheralu-

eita rajaavat leveät autotiet sekä länsi ja pohjoisosassa junatie. 

Millainen alueen koko ja tilakokemus on suhteessa ihmi-
seen? 

Suuret, korkeat rakennukset ovat etäällä toisistaan, jolloin ne eivät 

luo synkkiä tai ahdistavia suljettuja tiloja, mutta vastakohtaisesti 

jopa liiallisen väljyyden ja välimatkat tuntuvat kävellessä pitkiltä. 

Rakennusten jalustoilla, sisäänkäynneillä, kun ihminen siirtyy ulko-

tilassa rakennuksen toisen kerroksen alle, mittakaavaa tuntuu pie-

neltä ja ihmisläheisemmältä, mikä sopiikin hyvin omaan asuntoon 

saapumiseen. 

Mistä kaduntason kokemus syntyy? Mikä on sen mitta-
kaava? 

Leveä katu, josta etäisyys rakennuksiin ovat pitkiä, mikä luo löysän 

ja irrallisen tunteen. Rakennusten ja katujen välinen tila oli tosin 

viheraluetta, mikä luo viihtyisämpää tilaa, kuin esimerkiksi pysä-

köintipaikoiksi asfaltoitu kenttäalue. Suurin osa pysäköinnistä olikin 

hoidettu kadunvarsipysäköinnillä, joista osassa pysäköintipaikat 

olivat suunnattu poikkisuuntaan katua vasten, mikä teki kadusta 

entistä leveämmän ja avaramman tuntuisen. Leveitä katuja voi pi-

tää alueena, jossa ei voi jalan oleskella, mikä loi alueelle ikäviä ra-

jaavia vyöhykkeitä. Kadunreunassa kulkenut jalankulkuväylä oli jä-

sennelty mukavasti pienimittakaavaisesti erikokoisilla laatoituksilla 

ja kivillä. 

Millaisia muita koettavia mittakaavoja alueella on? 
Pienempiä? Suurempia? 

Suurta mittakaavaa luovien kerrostalojen lisäksi alueella on yhden 

kerroksen pientaloalue, jossa rakennusten räystäät ovat matalalla. 

Pientaloalue tuntui lattealta suurten kerrostalojen rinnalla. Pienta-

lojen piha-alueet on luotu suljetuiksi korkeilla aidoilla ja rakennus-

ten massoilla, millä on varmasti pyritty luomaan suojaisampaa tun-

netta naapurien jättiläisiä vastaan. 

Millaisena koitte alueen; tunnelma, turvallisuus, visuaali-
suus, jne. 

Suuret etäisyydet ja rakennusten häämöttäminen kaukana loi suo-

jattomuuden tunnetta. Laajoilla aukioilla huomasi sateisella kelillä, 

kuinka tuuli pääsi vapaasti tuivertamaan eikä siltä päässyt pakoon. 

Alueen läpi kulkeva suuri autotie luo epämiellyttävän esteen, mutta 

joka toisaalta mahdollistaa sujuvan liikenteen niin autoilla kuin jul-

kisilla kulkuneuvoillakin. Alue vaikutti tukevan hyvin niin joukkolii-

kennettä kuin yksityisautoiluakin. Suuria pysäköintikenttiä ei ollut 

käyttämässä arvokasta maa-aluetta tai luomassa ikäviä näköhait-

toja. Kerrostaloissa oli yhdenmukaistettuja piirteitä niin muotojen 

kuin kokojen puolesta, mutta alueen suunnitelleet lukuisat arkkiteh-

dit ovat onnistuneet luomaan omiin rakennuksiinsa kiinnostavia, 

toisistaan erottuvia ratkaisuja, jotka luovat mielenkiintoa ja vahvan 

omaleimaisuuden jokaiseen rakennukseen. Rakennusten materi-

aalien käyttö, rakenteet ja tilaratkaisut loivat suurta mielenkiintoa. Kuva 1 Berlin Hansaviertel. Mittauspaikka merkitty. © OpenStreetMap contributors 
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Hansaviertel 

Kuva 4. Rakennukset olivat korkeita ja sijaitsivat kaukana ka-
dusta. Vapaata ulkotilaa oli paljon, jota on omistettu runsaasti vi-
herkäyttöön. Pysäköinti oli pääasiassa järjestetty kadunvarsille. 

Kuva 2 ja kuva 3. Sisäänkäynteihin oli usein tehty pienimittakaa-
vaista puolijulkista ulkotilaa, nostamalla rakennus pilarien varaan. 
Myös materiaalien käyttö oli monipuolista. 

Kuva 5. Alueen arkkitehtuuri oli monipuolista ja jopa yllättävän ny-
kyaikaisen tuntuista. 
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Prenzlauer Berg  

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini 2019.  Henri Rasmus & Heikki Ritaluoma  

Mikä on alueelle ominainen mittakaava katu- tai alueleik-
kauksena? Mistä elementeistä se koostuu? 

Alue koostuu pääosin 1800- ja 1900 luvun vaihteessa rakenne-

tuista viisikerroksisista asuinrakennuksista, joiden ensimmäisessä 

kerroksessa toimii erilaisia yrityksiä ja palveluita. Ruutukaavaisella 

alueella rakennukset on rakennettu toisiinsa kiinni, jolloin ne muo-

dostavat katujen rajaamana umpinaisia kortteleita. Kortteleiden si-

sällä jokaisella rakennuksella on oma sisäpiha, joka rajautuu kadun 

puoleiseen rakennukseen sekä usein korttelin sisällä oleviin raken-

nuksiin, jolloin kortteleihin muodostuu useita erillisiä pihoja. Sisäpi-

hoille on paikoin pääsy kadulta porttikäytävää pitkin, mutta useim-

min sisäpihoille on kulku vain rakennusten kautta. 

Millainen alueen koko ja tilakokemus on suhteessa ihmi-
seen? 

Alueen koko on hyvin inhimillinen, rakennusten korkeuksien ja ka-

dun leveyden muodostava neliö on toimiva ratkaisu niin visuaali-

suuden kuin viihtyvyyden kannalta. Neliö on muoto, joka rauhoittaa 

näkymää ja samalla myös auringonvalolla on katutilaan poikki-

suuntaisestikin sopiva tila päästä valaisemaan aluetta. Kadut tun-

tuivat viihtyisän kapeilta ja tien ylittäminen turvalliselta. Kadunvar-

sien runsas pysäköinti, jota on jopa lisätty pysäköintipaikkojen 

asettamisella katuun poikkisuuntaisesti, tuntui luovan kadulle epä-

mukavuutta ahtauden tunteena. Varsinkin pakettiautot, jotka estä-

vät näkyvät pidemmiltäkin ihmisillä, muuttuvat katukuvaa merkittä-

västi ja epämieluisasti. Ruutukaavan muodostavat suorat linjat luo-

vat alueelle järjestystä ja helpottavat ihmistä suunnistamaan ja ym-

märtämään sijaintinsa. 

Mistä kaduntason kokemus syntyy? Mikä on sen mitta-
kaava? 

Rakennukset muodostavat kadulle suorakulmaisen muodon, ka-

dun leveys on usein lähes sama kuin rakennusten korkeudet, joten 

ominaista muotoa voi pitää neliönä. Julkisivujen jäsentely on aika-

kaudelleen tyypillisesti miellyttävän vaihtelevaa ja pienimittakaa-

vaista, kuten myös maantason: kapeahkoa, juuri kahden auton vie-

rekkäin ajon mahdollistavaa ajorataa reunustavat kadunvarsi-

pysäköinnin lisäksi istutetut puut. Jalankulku on nostettu tyypilli-

seen tapaan ajotiestä ja päällystetty erikokoisilla kivetyksillä, jotka 

jäsentävät visuaalisesti pääkävelyalueen sekä suojavyöhykekais-

taleet kadulle ja rakennuksiin. 

Millaisia muita koettavia mittakaavoja alueella on? 
Pienempiä? Suurempia? 

Katutasoja ja julkisivuja voi pitää pienimittakaavaisina, mutta katu-

jen pituutta, linjojen pituutta ja korttelien kokoa, kaupunkirakenne 

voi pitää suurena. Yhden korttelin kiertämiseen jalan kului paljon 

aikaa. Vaihtelevuuden ja miellyttävyyden kannalta pienempi kort-

telirakenne oli parempi. 

Millaisena koitte alueen; tunnelma, turvallisuus, visuaali-
suus, jne. 

Alueen tunnelma oli kaupunkimainen ja ruutukaavaisuus loi sel-

keyttä. Korttelien umpinaisuus on viehättävää kaupunkirakennetta, 

vaikka sisäpihojen sulkeutuneisuutta voikin pitää epäyhteisölli-

senä. Yksityiset sisäpihat toki luovat muuten niin julkiseen ja tiiviisti 

eri ihmisten kanssa kulkemiseen ja elämiseen pakottavaan kau-

punkirakenteeseen vapauttavan pakopaikan ja mahdollisen ulkoti-

lan yksityisempien tilaisuuksien järjestämiseen. Kapeat kadut oli 

helppo ylittää muualtakin kuin suojatienkohdalta, joten ne tuntuivat 

turvallisilta, ruuhkaisempaan aikaan tilanne voi olla toinen. Ajoneu-

voliikenne oli myös erotettu jalankulusta puuistutuksilla ja pienistä 

noppakivistä muodostetuilla vyöhykkeillä, jotka molemmat luovat 

kadulle visuaalisesti mukavaa näkymää ja pientä mittakaavaa. 

Kuva 1 Berlin Prenzlauer Berg. Mittauspaikka merkitty. © OpenStreetMap contributors 
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Prenzlauer Berg 

Kuva 6. Jalankulkualue on erotettu ajoneuvoliikenteestä nosta-
malle se eritasolle, lisäksi pienellä noppakivityksellä on luotu visu-
aaliset suojavyöhykkeet niin kadun puolelle kuin rakennusten reu-
naankin, mikä varmasti sujuvoittaa kaikkien toimintaa. 

Kuva 2 ja kuva 3. Tyypillinen rakennusten ympäröivä sisäpiha. Kuva 4 ja kuva 5. Tyypillinen neliön muodostava katutila. Run-
Matala sisäänkäynti, pelkistetyt julkisivut, viheristutukset ja kivi- saasti koristellut julkisivut, istutetut puurivit, kadunvarsipysäköinti 
tetty maanpinta. ja kivitetyt maanpinnat. 
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GROßSIEDLUNG BRITZ 

METROPOLIA  AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Anniina  Jokinen  ja  Isa  Pakkala  

Großsiedlung Britz on vuonna 1933 valmistunut asuinalue, jonka 

suunnitteli arkkitehti Bruno Taut ja Martin Wagner. Suunnittelun ta-

voitteena oli yhdistellä sosiaalista asuntotuotantoa ja puutarhakau-

punki ideologiaa. Värikkäät julkisivut antavat alueelle omaleimai-

sen ja leikkisän ilmeen. 

Kaupunkiympäristön mittakaava 

Rakennusten mittakaava 

Alueelle ominaiseen mittakaavaan vaikuttavat erityisesti rakennus-

ten koko ja muoto. Großsiedlung Britzin kokoavana elementtinä toi-

mii Hufeisensiedlung eli hevosenkengän muotoinen lamellikerros-

talo, jonka ympärille muut rakennukset levittyvät säteittäin. Alue 

koostuu pääasiassa kaksi- ja kolmikerroksisista asuinrakennuk-

sista, joiden rakennustyyppeinä on townhouse-tyyppisiä rivitaloja 

ja matalia lamellikerrostaloja. Vaikka alue on suuri ja rakennukset 

ovat pitkiä, ei alue silti tunnu ahtaalta. Riittävän matala kerros-

määrä, väljä sijoittelu ja leveät puutarhakaistaleet luovat helposti 

lähestyttävän mittakaavan. 

Koko alueen mittakaava 

Großsiedlung Britz koostuu rakenteeltaan ja mittakaavaltaan kah-

desta erilaisesta aluetyypistä. Hufeisensiedlung sisässä sijaitsee 

puistomainen suuri sisäpiha, jonka keskelle mahtuu jopa lampi. Si-

säpihan leveys on 140m, joka tekee ihmiseen suhteutettuna tilasta 

hyvin valtavan ja mahtipontisen. Tilakokemus on avara ja hieman 

jopa kolkko, sillä sisäpiha on symmetrinen ja maastoltaan hyvin ta-

sainen. Hevosenkengän ympärille säteittäin kiertävissä lamellitalo-

jen katutiloissa mittakaava on huomattavasti pienempi, suljetumpi 

ja intiimimpi. 

Katutilojen mittakaava 

Puutarhakaupunki ideologian mukaisesti puistot ja puutarhat ovat 

suuressa roolissa ja yli puolet alueen pinta-alasta koostuukin niistä. 

Rakennusten yksityiset takapihat muodostavat suuria vehreitä vyö-

hykkeitä rakennusten väliin. Katutilat muodostuvat selkeästä ryt-

mistä, jonka voi havaita leikkauspiirustuksestamme. Rakennusten 

takana sijaitsevat suuret yksityiset takapihat, joita rajaa rivitalojen 

pitkät ja kapeat rakennusmassat. Rakennuksen edessä sijaitsee 

kapea julkinen etupiha, jota reunustaa katu. Pysäköinti on rajoitettu 

hieman leveämpien kokoojakatujen varsiin, jolloin rakennusten 

edessä kulkeva pitkittäinen katu on tarkoitettu ainoastaan jalankul-

kijoille. 

Muut koettavat mittakaavat 

Erilaiset  tarkasti  detaljoidut  rakennusosat  ja  katutilan  materiaalien  

vaihtelu,  luovat  pientä  ihmisläheistä  mittakaavaa.  Suuria  rakennus-

massojen  julkisivuja  on  jaloiteltu  maalaamalla  niitä  eri  värein.  Se  

luo  kontrastia  ja  iloista  värikkyyttä  alueelle,  mutta  myös  vaikutel-

man,  että  rakennusmassat  olisi  pilkottu  pienempii  osiin.  Kirkkaita  

värejä  on  käytetty myös sisäänkäynneissä,  porraskäytävissä  ja  ik-

kunoissa,  jolloin  ne  herättävät  huomioita ja luovat  rytmiä.   Ikkunat 

ovat  reiluusi  sisäänvedettyjä,  kun taas  sisäänkäyntejä korostavat  

ulkonevat  katokset.  Ulko-ovet  sijaitsevat  myös  hieman korkeam-

malla  katutasosta  ja  sisäänkäyntiin  kuljetaan  kolmen  porras  aske-

leen  verran.  Tämä  luo myös  katutilaan kolmiulotteisuutta ja sy-

vyyttä.  

Katutilassa  materiaalien  vaihtelu  luo  elävyyttä  ja  pienetään mitta-

kaavaa.  Katutila  koostuu  ajoväylän  asfaltista,  reunakivetyksestä,  

jalkakäytävän  kahdesta  eri kivetyksestä,  viherkaistaleesta  ja  asuin-

rakennusten yksityisistä kapeista etupihoista.   

Tunnelma 

Tunnelma alueella on kylämäinen, eikä sen kapeilla vehreillä ka-

duilla tunne olevansa Berliinin kokoisessa suurkaupungissa. Suu-

ret puistoalueet ja rauhallinen tunnelma luovat alueesta miellyttä-

västi käveltävän. 

Kartta leikkauspiirroksen kohdalta 



 

  

   

       

2 

GROßSIEDLUNG BRITZ 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anniina Jokinen ja Isa Pakkala 



 

  

   

       

        
 

        
     

     
      

      
      

  

3 

GROßSIEDLUNG BRITZ 

Kuva 2. Suuret yksityiset takapihat ovat keskeinen osa alu-
een puutarhakaupunkimaista identiteettiä 

Kuva 1. Värien vaihtelu ja rytmi pienentävät mittakaavaa pilk-
komalla suuria rakennusmassoja pienempii osiin 

Kuva 3. Hieman nykystandardeja pienemmät rakennus-
osat, kuten ikkunat ja ovet luovat pientä mittakaavaa 

Kuva 4. Townhouse tyyliset rivitalot, symmetrinen aukotus, 
kapeat etupihat ja rakennusten väliset viherkaistaleet muo-
dostavat alueen tyypillisen näkymän 
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GARTENSTADT FALKENBERG 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU  RAKENNUSARKKITEHTUURI  

Berliini  2019.  Anniina  Jokinen ja  Isa  Pakkala  

Johdanto 

Gartenstadt Falkenberg on Bruno Tautin ja Ludwig Lesserin vuona 

1916 Kaakkois-Berliiniin valmistunut puutarhakaupunki alue. Alu-

eella on vahva identiteetti ja värikkyytensä vuoksi se on saanut 

lempinimensä ”Vesiväripalettialue” (saks. Tuschkastensiedlung). 

Valmistuessaan Gartenstadt Falkenberg oli ensimmäinen puutar-

hakaupunki asuinalue Berliinissä. Alueen rakentaminen aloitettiin 

1913, mutta 1914 syttynyt ensimmäinen maailmansota pysäytti ra-

kennustyöt. Ennen sotaa valmistuneet kaksi alueen osaa noudatti-

vat Tautin ja Lesserin suunnitelmia. Sodan päättymisen jälkeen 

aluetta ei rakennettu enää alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. 

Kaupunkiympäristön mittakaava 

Rakennusten mittakaava 

Alueen rakennuskanta on pääosin rivitalomaisia kytkettyjä yksi- ja 

kaksikerroksisia omakotitaloja sekä erillisiä pientaloja. Alueen ra-

kennukset on sijoiteltu vaihteleviin etäisyyksiin kadusta, niin että 

katuun jää puskurimainen puutarhavyöhyke. Vehreiden puutarho-

jen takana kurkkivat harjakattoiset taloryhmät eläytyvät vaihteleviin 

maaston muotoihin niin että pidempi julkisivu on aina suunnattuna 

kadulle. Pitkät julkisivut on jaettu huoneistoittain vaihtuviin kirkkai-

siin väreihin, joka tekee kytketyistä taloista kapean ja sympaattisen 

näköisiä. 

Koko alueen mittakaava 

Alueen mittakaava on yhtenäinen, eikä vaihteluja mittakaavassa 

ole havaittavissa. Pohjoisessa sijaitsevat erillistalot ovat rivitaloja 

kookkaampia ja rakeisuus hajoaa väljemmäksi erillistaloille saavut-

taessa. Porttina alueelle toimivat kytketyt talot ovat lähellä katua, 

ja harjan korkeus nousee maaston kohotessa ylöspäin. Ovet ovat 

matalia verrattuna nykyiseen ovien korkeuteen myös ikkunat ovat 

verrattain pieniä. Nämä ominaisuudet tekevät alueen mittakaa-

vasta helposti lähestyttävän ja viihtyisän. 

Katutilan mittakaava 

Katutilan mittakaava vaihtelee alueella hyvin paljon. Kytkettyjen ta-

lojen alueella katutila tuntuu intiimimmältä kuin erillistalojen alu-

eella. Alueella kuljettaessa katutilan vaihtelut ovat aistittavissa ra-

kennusten väistäessä kauemmaksi kadusta, vaikka katujen leveys 

pysyy samana. Kerrosvaihtelut ovat alueella hyvin vähäisiä, joten 

katutila ei vaihtele pystysuunnassa yllättäen, muutokset pysty-

suunnassa johtuvat maaston korkeuden vaihtelusta rakennusten 

räystäslinjojen dramaattisen vaihtelun sijasta. Noin kymmenen 

metriä leveällä kadulla on kaksi kaistaa moottoriajoneuvoille sekä 

kaksi kevyelle liikenteelle tarkoitettua väylää. Asuinalueen raken-

nusten lisäksi katutilaa rajaavat myös vehreät puutarhat. 

Muut koettavat mittakaavat 

Neljäntoista värin vaihtelu pienentää mittakaavan tuntua ja lisää 

säännölliselle ja yksinkertaiselle alueelle silmän kiintopisteitä. Har-

jakattojen rajassa olevat pienet ulkonevat ikkunaerkkerit häivyttä-

vät pientä mittakaavaa vielä pienemmäksi harjoja kohden. Kapeita 

puutarhojen läpi kulkevat kujia rajaavat korkeat puiset aidat, joiden 

ympärille kasvaneet pensaat rajaavat näkymiä tonteille. 

Tunnelma 

Alueen tunnelma on hyvin kutsuva ja lämmin. Puutarhakaupungin 

ihanteet toteutuvat alueella ja näkymät ovat kauniit ja rauhalliset 

läpi alueen. Sympaattisten ja värikkäiden talojen välissä kulkevat 

kadut saavat viipyilemään ja ihastelemaan kaunista yleisilmettä, 

joka alueella on säilynyt erinomaisesti. 
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HANSAVIERTEL 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anniina Jokinen ja Isa Pakkala 

Hansaviertel on vuonna 1957 järjestettyyn Interbau-arkkitehtuuri-

näyttelyyn suunniteltu asuinalue. Alueen tarkoitus oli esitellä Länsi-

Berliinin huippuarkkitehtuuria, joten rakennusten suunnitteluun 

osallistuivat monet kansainvälisesti kuuluisat arkkitehdit kuten Wal-

ter Gropius, Alvar Aalto ja Oscar Niemeyer. Alue on suunniteltu 

avoimen kaupunkiperiaatteen mukaisesti, jolloin rakennukset on si-

joiteltu ympäristöön vapaasti, jättäen paljon tilaa viheralueille. 

Kaupunkiympäristön mittakaava 

Rakennusten mittakaava 

Alue koostuu lamellikerrostaloista, pistelaoista, pientaloista ja julki-

sista rakennuksista, kuten mm. kirjastosta, kirkosta ja koulusta. 

Rakennusten mittakaavaa ohjaa niiden ajan hengen mukaiset te-

räsbetonirungot ja funktionaalisuus. Kerrostalot ovat hyvin korkeita 

ja alueen mittakaava on suurkaupunkimainen. Kerrostalot ovat 

noin 7-10 kerrosta korkeita, jotta ne näkyisivät hyvin Itä-Berliinin 

puolelle. 

Koko alueen mittakaava 

Alueella kaikki on suurta, rakennukset ovat korkeita, puut pitkiä ja 

kadut hyvin leveitä. Alueella ei ole selkeää rakennetta, koska jokai-

nen rakennus on uniikki yksilönsä ja rakennusten sijoittelu hyvin 

vapaata. Rakennusten väliin jää suuria aukeita viherkaistaleita tai 

rakentamattomia aukioita, joiden käyttötarkoitus jää epäselväksi. 

Suuri mittakaava ja tyhjät aukiot saattavat tehdä olon turvattomaksi 

etenkin pimeään aikaan. 

Katutilan mittakaava 

Alueen rakennetta on vaikea hahmottaa katutasosta, sen hajanai-

sen ja sekavan muodon takia. Katutiloissa ei myöskään toistu mi-

kään selkeä kaava. Alueen läpi kulkee kaksi kokoojakatua, joista 

toinen Altonaer Strasse on yksi Berliinin läpi kulkevista pääakse-

leista. Sen leveys on melkein 40 metriä, joten se halkoo alueen 

merkittävästi kahtia. Muuten kadut ovat lähinnä kiemurtelevat ra-

kennusten väleissä. Katutila koostuu ajotiestä, jalkakäytävistä, va-

paasta viheralueesta ja vaihtelevassa kohtaa sijaitsevan rakennuk-

sen julkisivusta tai kulmasta. 

Muut koettavat mittakaavat 

Jalankulkijoiden ja rakennusten asukkaiden kannalta alueen mie-

lenkiintoisimpia tiloja ovat maantasokerrokset. Ne ovat usein pila-

reilla nostettuja, jolloin rakennusten alle jää katosmaista puolijul-

kista tilaa. Alueen rakennusten julkisivut ovat värikoristeluista huo-

limatta hyvin monotonisia ja itseään toistavia, joten erilaiset maan-

tasokerrokset luovat alueelle kaivattua vaihtelua ja mielenkiintoi-

suutta. Ne ovat myös ehkä alueen ainoa tila, jonka mittakaavassa 

on ihmisläheisyyttä. Erityisen hieno maantasokerros löytyy Alvar 

Alloon Klopstockstraße 30–32, josta teimme leikkauspiirustuksen. 

Vapaasti sijoitellut pilarit ja kattomaalaus luovat metsämäisen ti-

lasommitelman. Toinen hieno kohde oli Oscar Niemeyerin Altonaer 

Straße 4–14, jonka maantasotila muodostuvat Niemeyerille tyypil-

lisistä kolmion mallisista pilareista. 

Tunnelma 

Alueen tunnelma on kolkko. Vierailimme alueella sadepäivänä, 

mikä vahvisti entisestää harmaata tunnelmaa. Rakennukset ai-

kansa hienoimpia arkkitehtuurin merkkiteoksia, joita arkkitehdit tu-

levat tutkimaan kaukaakin. Alueen pääkäyttäjiä ovat kuitenkin sen 

asukaat ja se tuntuu hieman unohtuvan alueella. Rakennukset sei-

sovat nurmikentillä, kuin patsaat taidemuseossa ottamatta kun-

nolla yhteyttä ympäristöön ja toisiinsa. Alueella tulee vaikutelma, 

ettei suunnitteluajankohan ideologiat vastaa enää nykyasumisen 

tarpeisiin ja ihanteisiin. 

Kartta leikkauspiirroksen kohdalta 
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Kuva 2. Kerrostalojen viereen jää paljon aukiomaista 
tyhjää tilaa. 

Kuva 1. Mittauskohtaamme kuului Alvar Aallon 
suunnitte-lema asuinkerrostalo, viherkaistale ja kivetettyä 
katutilaa. 

Kuva 3. Alvar Aallon suunnitelmassa Klopstockstraße 30–
32 sijaitsee hieno ihmisen mittakaavalle sopiva 
maantasokerros. 

Kuva 4. Värikkäät parveke-elementit luovat rytmiä harmaa-
seen massiivisiin rakennusmassaan Oscar 
Niemeyerin suunnittelemassa asuinkerrostalossa. 
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PRENZLAUER BERG 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anniina Jokinen ja Isa Pakkala 

Prenzlauer Berg on suuri asuinalue, jonka suunnittelun aloitti 

James Hobrecht vuonna 1862. Alue suunniteltiin työväelle ja se 

muodostuu pääosin viisikerroksisista 1900-luvun alun asuinkerros-

taloista. Alue ja sen rakennukset tuhoutuivat pahasti sodassa ja 

Berliinin muuria rakennettaessa. Tämä loi kaupunkirakenteeseen 

paljo tyhjiä tontteja, joita on täydennysrakennettu etenkin 2000-lu-

vulla.  

Kaupunkiympäristön mittakaava 

Rakennusten mittakaava 

Kaikki alueen rakennukset ovat suhteellisen samankokoisia viisi-

kerroksisia asuinkerrostaloja. Tämä tekee alueen rakenteesta ja 

mittakaavasta hyvin yhtenäisen.  Modernien täydennysrakennus-

kohteiden julkisivut poikkeavat muuten yhtenäisesti katuilmeestä, 

mutta uudisrakennusten yhteneväinen korkeus ja massoittelu sito-

vat ne silti tiivistii osaksi aluetta.  

Koko alueen mittakaava 

Prenzlauer Berg on kooltaan hyvin suuri 11km2 kokoinen asuin-

alue. Koko alueella on kuitenkin selkeästi yhtenäinen kaupunkira-

kenne, joka koostuu ruutukaavasta ja umpikortteleista. Korteleiden 

sisällä sijaitsee useita puoliyksityisiä sisäkkäisiä sisäpihoja. Tar-

kasti katutilaa jakavat rakennusten julkisivut loivat alueelle tarkan 

tilojen hierarkia. Katutila on kaikille avointa julkista tilaa, mutta se 

muuttuu nopeasti yksityiseksi korkeiden julkisivujen läheisyyteen 

siirtyessä. Mikäli portista pääsee livahtamaan jollekin sisäpihoista, 

huomaa sen olevan puolijulkista vain asukkaille tarkoitettua tilaa.  

Katutilojen mittakaava 

Katutilojen rakenne on ruutukaavasta johtuen hyvin selkeä. Ka-

duista avautuu pitkiä näkymiä ja akseleita. Katutila koostuu leve-

ästä ajoväylästä, bulevardimaisesta puukaistaleesta, jalankulku-

väylästä ja katutilaa rajaavista kortteleista. Kadut ovat väljiä ja jo-

kaiselle toiminnolle oli riittävästi tilaa. Umpikortteleista johtuen alu-

een ainoa pysäköintiratkaisu sijoittuu vain kadunvarsille.  

Muut koettavat mittakaavat 

Vanhojen asuinrakennusten julkisivuissa oli yksityiskohtia ikkunoi-

den päällä ja kerrosten välissä luomassa rytmiä ja mielenkiintoi-

suutta. Nämä detaljit myös jakoivat suurten rakennusmassojen jul-

kisivuja hieman pienempiin osiin. Vanhojen rakennusten aukotus 

on hyvin symmetrisiä ja julkisivujen materiaalina oli lähinnä vaa-

lean pastellin sävyisiä rappauksia.  

Tunnelma 

Prenzlauer Bergin tunnelma on eläväisen kaupunkimainen, mutta 

vanhat historialliset rakennukset ja puistot luovat viihtyisää tunnel-

maa. Alueella näkyi paljon lapsiperheitä ja nuoria ihmisiä. Katuta-

sossa sijaitsi paljon liiketiloja ja mukavan näköisiä kahviloita, Alue 

sopii erityisesti sunnuntaisiin päiväkävelyihin ja rentoihin kahvila-

kierroksiin.  

Kartta leikkauspiirroksen kohdalta 
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PRENZLAUER BERG 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anniina Jokinen ja Isa Pakkala 

Kuva 2. Vehreys ja bulevardimaiset kadut olivat 
tyypillistä alueelle. 

Kuva 1. Prenzlauer Bergin kadut ovat hyvin leveitä ja 
korttelit rajaavat katutilaa ruutukaavamaisesti. 

Kuva 3. Aluetta tutkiessa täytyy olla 
tarkkana. 

Kuva 4. Mittauskohteemme oli ilmeisesti sodassa tuhoutunut 
kortteli, jonka sisäpihoista oli muodostunut julkinen puisto. 
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Grossiedlung Britz 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Johdanto 

Tämä artikkeli on tehty osana Metropolian Ammattikorkeakoulun 

rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa. 

Artikkeli käsittelee Berliinin opintomatkalla käytyjen alueiden mitta-

kaavan ja on osana Yhdyskuntasuunnittelun- kurssia.  

Kyseisellä opintomatkalla oli tutkittu neljää eri asuinaluetta ja mi-

tattu kadun poikkileikkaus. Poikkileikkaus on tehty yhdestä kadusta 

yhdellä alueella. 

Grossiedlung Britz alueena 

Yleistä 

 Großsiedlung Britz eli Hufeisensiedlung sijaitsee 

Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz alueella Berliinissä. Alue on ra-

kennettu kuudessa osassa vuosina 1925-1930 asuntopulan 

seurauksena Bruno Tautin ja Martin Wagnerin suunnittele-

mana. Puutarhoja ja pihoja suunnitteli maisema-arkkitehti Le-

berecht Miggen. Koko alueen pinta-ala on 110,2ha, mutta 

meitä kiinnostavat rakennukset vievät alueelta 37,1 ha verran, 

jossa sijaitsee 1964 asuntoa. 

Alue on alkuperäisessä asussaan, sillä sodan aikana se ei ole vau-

rioitunut eikä asuntoja ole myyty yksityiseen omistukseen 

Vuonna 2006 täällä asui 3100 asukasta. 

Alue kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.  

Mielikuva 

Tavoitteena oli rakentaa alueen 5000 pientuloisille ihmisille koteja 

ja luoda inhimillistä, turvallista ja terveellistä rakennusympäristöä. 

Alueella monimuotoiset huoneistot on yhdistetty rivitalojen kanssa. 

Tämän seurauksena ovat syntyneet erikokoiset pihat. 

Monet alueella alkuperäisesti kasvanneet hedelmäpuut eivät ole 

säilyneet.  

Alue oli ensimmäinen sosiaalisen asuntotuotannon hanke ensim-

mäisen maailmansodan jälkeen. Tontit, reitit ja rakenteet on koettu 

säilyttää alkuperäisessä asussa siten, että alkuperäinen luonne ja 

vuorovaikutus luontoon ja puutarhoihin on aistittavissa.  

Mittauskohdan valinta 

Mittauskohta oli valittu satunnaisesti. Tässä kohdassa oli mahdol-

lista tarkistaa koko oikealla olevan tontin pituus, minkä koettiin ole-

van leikkaukselle tärkeää. Molemmat tontit koostuvat isoista taka-

pihoista, joita ympäröivät korkeat pensasaidat. Molempien tonttien 

piha loppuu yhteiselle pienelle kujalle (sinne vievät ovet).  

 Asunnoissa on myös yli 3m oleva etupiha, jonne osa asukkaista 

parkkeeraa auton. Leikkauksen kohdalla etupihalla sijaitsivat le-

lut(vasemmalla) ja kukkaruukut kukkineen(oikealla). 

Katua reunustavat kivitalot, jotka on rapattu valkoisina ja jossa jo-

kaisen rivitalon kohdalla on savupiippu. Talojen sisäänpääsy ei ole 

esteetön- sinne vievät kolmen portaan ja pienen kuistin yhdistel-

mät. Kuistilla sijaitsevat kahden talon ulko-ovet, joiden välissä on 

tiilimuuri. Kadulta ovelle menee pieni asfalttinen polku, jokalevenee 

metrin verran ovellesaapuessa,jotta molempien talojen asukkaat 

voivat käyttää samaa pihakatua.  

Erityisesti jalankulkua varten tehdyt käytävät olivat alueella erikoi-

set. Keskellä menee laatoitettu käytävä, josta vasemmalla ja oike-

alla on 40cm vyöhykkeet, jotka on tehty eri laatalla. Näin sekä yk-

sittäinen ihminen tuntee itsensä turvalliseksi kadulla, että kaksi ih-

mistä mahtuvat kävelemään vierekkäin. 

Lähteet 

1 Rakennusarkitehtuuri linjan matka-opas Berliinistä 2019 

2 Berliini-opas (luettu 20.10.2019) https://www.visitber-
lin.de/en/berlin-modernism-housing-estates.

Kuva 1 : Berlin Grossiedlung Britz. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 

https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
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Grossiedlung Britz 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Mittakaavassa 1:200.  
Sisäpihat tutkitut oikealla. Vasemmalla oleville sisäpihoille(eikä 
viereen) ei pääse muuten kun omistajan luvalla. 



3 

Grossiedlung Britz 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Kuva 2: jalankulku on ryhmitetty laatoituksella. Takana-puolijulkinen piha. Kuva 3: autokaista ja pysäköinti tien varrella. Tie on yksisuuntainen.

Kuva 4 : puolijulkisen pihan leveys mahdollistaa auton pysäköimisen myös.
siihen

Kuva 5: jalankulkuväylän leveys mahdollistaa kahden ihmisten kävely (vastaan tai vieressä).
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Gartenstadt Falkenberg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Johdanto 

Tämä artikkeli on tehty osana Metropolian Ammattikorkeakoulun 

rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa. 

Artikkeli käsittelee Berliinin opintomatkalla käytyjen alueiden mitta-

kaavan ja on osana Yhdyskuntasuunnittelun- kurssia.  

Kyseisellä opintomatkalla oli tutkittu neljää eri asuinaluetta ja mi-

tattu kadun poikkileikkaus . Poikkileikkaus on tehty yhdestä ka-

dusta yhdellä alueella. 

Gartenstadt Falkenberg alueena 

Yleistä 

Gartenstadt Falkenberg, joka tunnetaan myös nimellä Tuschkas-

tensiedlung, on yksi Kaakkois-Berliinin lähiöistä. Alue oli raken-

nettu v.1913-1916 arkkitehtisuunnittelija Bruno Taut Deutsche Gar-

tenstadtgesellschaft-in toimesta. 

Se sijaitsee nykyisen Treptow-Köpenick alueella ja on kooltaan 

4,4ha.  

Vuoden 2006 väestönlaskennassa alueella asui 230 asukasta 128 

asunnossa.  

Alue on nimetty Unescon maailmanperintökohteeksi viiden muun 

Berliinin modernin asuinalueen kanssa. 

Alueesta 

Alue on hyvä esimerkki puutarhakaupungista. Toisiinsa kytketyt 

asunnot muodostavat rivitaloja ,jotka ovat eri etäisyydellä kadulta. 

Tämän seurauksena etu- ja takapihojen koot vaihtelevat eri asun-

tojen kohdalla. Alueen maasto on aika mäkistä. Rakennukset seu-

raavat maan muotoja, porrastaen kadun reunalla. Jos rakennus on 

korkealla, vievät sinne kadulta yksityiset portaat.  Pihoilla asukkaat 

kasvattavat erilaisia kasveja ja puita sekä säilyttävät lasten leluja 

ja viettävät aikaa puutarhatuoleilla.  

 Alueen värikylläisyydestä johtuen aluetta kutsutaan ”Vesiväripa-

lettialueeksi”.   

Kerroksia on rakennuksilla pääosin yksi tai kaksi. Eteisestä mel-

kein suoraan alkavat portaat ylös, mikäli rakennus on kaksikerrok-

sinen.  

Tämä on ensimmäinen asuinalue Berliinissä, jossa puutarha on 

tärkeänä osana suunnitelmaa. Puutarhan oli erikseen laatinut mai-

sema-arkkitehti Ludwig Lesser . 

Mittauskohdan valinta 

Mittauskohta oli valittu sen rakenteen takia. Rakenteena tarkoitan 

tässä mukavasti järjestettyjä pieniä sisäkujia, joiden avulla oli mah-

dollista mitata pihojen ja talojen leveydet ilman erillistä arvaamista. 

Mittauskohdan keskellä on puisto.  Puisto tosiaan antaa kadusta 

todella sympaattisen mielikuvan. Se on yhteinen puisto, sillä siinä 

on helppohoitoisia puita ja ruohoa.  

Puiston oikealla reunalla on mahdollista jättää auto. Toinen ajo-

kaista on tarkoitettu liikenteelle. Oikealla olevan talon edessä ei ole 

jalankulkuväylä, vain se sijaitsee parkkipaikan ja puiston välissä.  

 Rakennukset ovat hyvin perusmuotoisia mittauskohdalta. Vasem-

malla sijaitsevasta rakennuksesta voi kertoa, että leikkaus menee 

keittiötä(alakerroksessa) pitkin. Keittiö kyseisessä asunnossa on 

läpi talon oleva keittiö. 

.  

Molemmat leikkauksessa esitetyt rakennukset eivät ole esteettö-

miä: oven edessä on pieni kuisti, josta alas vievät kolme(oikealla) 

ja kaksi(vasemmalla) porrasta.  

Rakennuksien pihalla sijaitsee myös osittain katetut terassit, joista 

maahan on myös portaita.Molempien rakennusten pihat on reu-

nustettu korkeilla viheraidoilla. 

Lähteet 

1 Rakennusarkitehtuuri linjan matka-opas Berliinistä 2019 

2 Berliini-opas(luettu 20.10.2019) https://www.visitber-
lin.de/en/berlin-modernism-housing-estates.  

Kuva 1 Berlin Falkenberg. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 

https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
https://www.visitberlin.de/en/berlin-modernism-housing-estates
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Gartenstadt Falkenberg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

 Alue on mitattu sisäpihoineen. Sisäpihalle (vasemmalle) oli mah-
dollisuus päästä omistajan luvalla. Sisäpiha oikealla arvioitu pen-
sasaidan pituuden perusteella.  
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Gartenstadt Falkenberg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Kuva 2: pienet etupihat ja jalankulkukäytävä ra-
joittuvat puistoon 

Kuva 3: vasemman talon yksityinen sisäpiha Kuva 4: Puiston toisella puolella on pysäköinti 
tien viereen ja autokaista 

Kuva 5: oikealla puolella ei autokaistan ja talojen vierellä ole jalankulkijoille 
tilaa, talojen pienet puolijulkiset pihat alka heti 
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Hansaviertel 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Johdanto 

Tämä artikkeli on tehty osana Metropolian Ammattikorkeakoulun 

rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa. 

Artikkeli käsittelee Berliinin opintomatkalla käytyjen alueiden mitta-

kaavan ja on osana Yhdyskuntasuunnittelun- kurssia.  

Kyseisellä opintomatkalla oli tutkittu neljää eri asuinaluetta ja mi-

tattu kadun poikkileikkaus. Poikkileikkaus on tehty yhdestä kadusta 

yhdellä alueella. 

Hansaviertel alueesta 

Yleistä 

Alue oli rakennettu Otto Bartingin toimesta kilpailussa, johon oli 

kutsuttu 53 nimekästä arkkitehtiä 13 eri maasta. Kilpailu tapahtui 

vuonna 1957. 

Alue on suunniteltu puiston kohdalle ja rakennukset on ripoteltu 

puistoa pitkin. Sisustus ja kalustus oli myös suunniteltu kilpailussa. 

Alueelle suunniteluista 45 talosta rakennettiin 36 ja alueen ulko-

puolelle lisäksi kaksi: Kongressihallin ja Unite d’Habitation. 

Alueen pinta-ala on 53ha ja vuonna 2011 alueella asui 5629 asu-

kasta. 

Mielikuva 

Alkuperäinen Hansaviertel-alue oli tuhoutunut lähes täydellisesti 

toisen maailmansodan aikana. Alueen pohjoisosassa on kuitenkin 

säilynyt joitain 1800-luvun rakennuksia.  

Vuonna 1957 Länsi-Berliinissä järjestettiin Interbau-näyttely, jonka 

sydämeksi valittiin tämä alue. Hansaviertel-alueella on 36 raken-

nusta ja 1160 asuntoa. Kokonaisuus suunniteltiin 3500 asukkaille. 

Alueella on nykyään 48 suojeltua rakennusta. 

Suunnittelijoina oli yli 50 erilaista arkkitehtia, joiden perusteella ra-

kennettiin pientalojen korttelit sekä torni- ja kerrostalot. Rakennuk-

set alueella ovat pääosiin teräsbetonirunkoisia ja niiden julkisivut 

ovat käytännöllisesti jäsentelyt. 

Mittausalueesta 

Mittausalueeksi oli valittu kuja. Mittausalue oli valittu sen mittakaa-

van takia. Se oli mielestäni järjestelmällisin kuja kyseisellä alueella. 

Loput rakennukset oli ripoteltu alueelle. 

Molemmilla puolilla tietä ovat erilaiset pientalot. Kuitenkin, vaikka 

molemmat asunnot olivat tien kohdalla  yksikerroksiset, on tien le-

veys sopusuhtainen.  

Koko tie näyttää kodikkaalta ja ihmisten mittakaava on huomioitu 

suunnittelussa.  

Kuja loppuu vähän isompaan autojen kääntöpaikkaan, mikä selit-

tää sekä sen leveyden, että tien autottomuudeen. Tien loppu-

päässä kääntöpaikan yhteydessä on parkkipaikkoja.  

Molemmilla pientaloilla on oma suojaisa takapiha, jonne ei pääse 

kuin talon kautta. 

Talo vasemmalla on siitä kiinnostava, että siinä oli käytetty walk-

up-ikkunaa ja siinä pystyi nauttia aamuauringosta.  

Lähteet 

1 Rakennusarkkitehtuuriopiskelijoiden laatima opas Berliinin-
matkaa 

2 Opas-sivusto (luettu 22.10) https://www.visitber-
lin.de/en/hansaviertel 

 Kuva 1 Berlin Hansaviertel. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps, 2019 

https://www.visitberlin.de/en/hansaviertel
https://www.visitberlin.de/en/hansaviertel
https://www.visitberlin.de/en/hansaviertel
https://www.visitberlin.de/en/hansaviertel
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Hansaviertel 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Alueleikkaus otettu Händallee -kujalta. 
Mittakaava 1:50 
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Hansaviertel 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Kuva 2: Panoraama Händelallee-sta. 

Kuva 3: jalankulku ja autokaista rajoittuvat pienellä korkoerolla. Ajokais-
talle mahtuu 1,25 autoa. Kääntöpaikka näkyvissä(auton kohdalla) 

Kuva 4: panoraama oikealla olevaan pientaloon. Leikkauspaikka näkyy vasemmalla 
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Prenzlauer Berg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Johdanto 

Tämä artikkeli on tehty osana Metropolian Ammattikorkeakoulun 

rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaa. 

Artikkeli käsittelee Berliinin opintomatkalla käytyjen alueiden mitta-

kaavan ja on osana Yhdyskuntasuunnittelun- kurssia.  

Kyseisellä opintomatkalla oli tutkittu neljää eri asuinaluetta ja mi-

tattu kadun poikkileikkaus . Poikkileikkaus on tehty yhdestä ka-

dusta yhdellä alueella. 

Alueena 

Yleistä 

Prenzlauer Berg on iso alue lähellä Berliinin keskustaa. 

Pinta-ala alueella on 10,96km2.  

Aluetta alettiin kehittää 1800-luvun loppupuolella James Hobrech-

tin laatiman kaupunkisuunnitelman pohjalta. Alueen läpi meni 

myös muuri, joka vaikuttaa vieläkin alueen rakenteeseen. Aluetta 

lisärakennettiin muurin murtamisen jälkeen. 

Nykyisin osa vanhoista rakennuksista on peruskorjattu, ja osan tar-

koitusta on muutettu.  

Vuodesta 1960 Prenzlauer Bergissä asuu boheemia nuorisoa. 

Tällä hetkellä(2016) alueella elää 160127 ihmistä. 

Mielikuva 

Alue oli suunniteltu Berliinin kasvavan väestön tarpeisiin ruutukaa-

vamaisesti ja se muodostui viisikerroksista ,toisiinsa kytketyistä ta-

loista. Erilaiset ja erimuotoiset parvekkeet ja erkkerit tuovat taloille 

erikoisen ilmeen. 

Tämän alueen sisäpihat on rakennettu erityisesti 1900-luvun mal-

liin (Parhaan esimerkin näkee Berliinin keskuksessa Hackescher 

Hof -rakennuksessa). Tässä mallissa sisäpihat muodostavat omia 

kulkureittejä ja jokaisella asunnolla on paljon valoa ,sillä ikkunat 

ovat useasti molemmilla puolilla taloa.  

Alueella on paljon nähtävyyksiä.Yli 300 rakennusta kuuluvat arkki-

tehtuurisiin monumentteihin ja ovat todella arvokasta rakennuspe-

rintöä. Alueella on pari vanhaa kirkkoa sekä vanha oluttehdas ,joka 

on muutettu kulttuuritaloksi. Tällä alueella on kuvattu monta eloku-

vaa.  

Mittauskohdan valinta 

Mittauskohdaksi oli valittu paikka puistoa vastapäätä, jossa on en-

tisöity viime vuosisadalla rakennettuja taloja.  

Mittauskohtaan vaikutti erityisen leveä tie ,jonka varrelle asukkaat 

pystyivät laittaa auton parkkiin poikittain.  

Kiinnostavana pidin myös puiston liittymistä kadulle ja kadun ko-

koa.  

Puistosta menevät soratiet liittyvät kiveykseen. Puiston reunalla si-

jaitsevat erilaiset jäteastiat puistoa käytettiville ja naapurirakennus-

ten asukkaille.  

Sisäpihalle kurkistettaessa kuitenkin huomaa asukkailla olevan 

ison jätekatoksen, jonka sisällä on erilaisia roskapönttöjä. Pihalle 

mahtuu vielä pari pyörätelinettä, hiekkalaatikko, naapuripihalla 

(sinne ei päässyt) keinuja.  

Lähteet 

1 Opiskelijoiden laatima matkaopas. 

2 Wiki (luettu 23.10) https://fi.wikipedia.org/wiki/Prenz-
lauer_Berg 

Kuva 1 Berlin Prenzlauer Berg. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Prenzlauer_Berg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Prenzlauer_Berg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Prenzlauer_Berg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Prenzlauer_Berg


2 

Prenzlauer Berg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Mitattu alue. Vasemmalla alkaa puisto. Toinen kortteli on erilainen 
kuin mitattu. Toisen korttelin leveyttä arvattu  
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Prenzlauer Berg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Anna Rego 

Kuva 2: kortellin sisäpihalle pääse talon läpi menevältä käytävältä. 
Myös kerroksiin pääse samalta käytävältä 

Kuva 3: Panoraama sisäänkäynnin kohdalta sisäpihalle 

Kuva 4: näkymä taloon sisäpihalta. Kerroskorkeudet enemmän kuin 3m. 
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Grosssiedlung Britz 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Silva Riukula, Markus Roponen 

Johdanto 

Grosssiedlung Britz sijaitsee vanhassa Länsi-Berliinissä Neuköll-

nin piirikunnassa. Kylmän sodan aikaan Neukölln kuului Yhdysval-

tojen miehistövyöhykkeeseen. 1925-1930 rakennetun alueen 

suunnittelusta vastasi Bruno Taut ja Martin Wagner, sekä puu-

tarha- ja maisema-arkkitehtuurista Leberecht Migge.  

Mittauspaikka 

Sijainti 

Mittauspaikkamme sijaitsee alueen silmäänpistävimmän raken-

nuksen Hufeisensiedlungin länsipuolella, siis tärkeällä akselilla. 

Mittauspaikassa sijaitsee aukio kahden rivitalon välissä. Talojen ja 

teiden väliin jää puistikko, jossa on keskellä penkeillä aidattu puu. 

Mittakaava 

Mittakaava on pieni ja ihmistä lähellä. Vaikka keskelle aluetta syn-

tyykin talojen väliin lähes 40 metriä tilaa ovat ajoradat vain vajaat 

neljä metriä, ja kevyen liikenteen väylä kolme metriä. Matalat reilu 

11 metriä korkeat talot ja niiden intiimit sisäänkäynnit luovat ihmi-

sen mittakaavaa. Puistikko laajenee keskelle (mittauspaikka), 

mutta reunamilla katutila tiivistyy. Harmillisesti kadunvarsi-

pysäköinti vie suuren osan katutilasta ja rikkoo idyllistä tunnelmaa. 

Kuva 1 Berlin Grosssiedlung Britz. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 
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Berliini 2019. Silva Riukula, Markus Roponen 

Mittakaava 1:150 
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Gartenstadt Falkenberg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Silva Riukula, Markus Roponen 

Johdanto 

Gartenstadt Falkenberg sijaitsee kaakkois-Berliinissä, entisessä 

Itä-Berliinissä, ja se valittiin Unescon maailmanperintökohteeksi 

vuonna 2008. Alueen suunnittelijaksi valittiin tuolloin tuntematon 

Bruno Taut vuonna 1912. Alkuperäinen suunnitelmaoli paljon laa-

jempi, mutta ensimmäisen maailmansodan alkaessa alueenkehit-

täminen keskeytyi. 

Mittauspaikka 

Sijainti 

Mittauspaikkamme sijaitsee Gartenstadtwegin alkupäässä Am Fal-

kenbergistä katsoen, eli etelään nousevan kadun pohjoispää-

dyssä. 

Mittakaava 

 Gartenstadtweg, kuten koko Gartenstadt Falkenberg, on mittakaa-

valtaan miellyttävä ja inhimillinen, jopa sympaattinen. Katua reu-

nustavat talot on erotettu kadusta puuaidoin ja vehrein kasvustoin. 

Ajorata on päällystetty noppakiveyksellä ja sen molemmin puolin 

kulkee kevyenliikenteen väylät. Tiet on erotettu toisistaan vajaan 

metrin levyisillä nurmikaistaleilla. Samanlainen nurmikaistale on 

myös kevyenliikenteenväylän ja tonttien välissä. Kaakon puolella 

maasto laskee melko jyrkästi alaspäin ja nousee vastakkaisella 

puolella. Tämä luo taloille yksityisemmän aseman, kuin jos ne oli-

sivat kadun kanssa samassa tasossa. Maaston muodoista johtuen 

talojen harjat ovat suunnilleen samalla korkeudella perustasoon 

nähden, vaikka ne kaakossa ovatkin korkeampia. 

Kuva 1 Berlin Gartenstadt Falkenberg. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 
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Mittakaava 1:75 
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Hansaviertel 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Silva Riukula, Markus Roponen 

Hansaviertel rakennettiin alun perin 1800-luvun lopulla varakkai-

den asuinalueeksi. Suurin osa alueen rakennuksista tuhoutui Ber-

liinin pommituksissa. Alue uudelleenrakennettiin vuoden 1957 In-

terbau arkkitehtuurinäyttelyä varten. Joukko nimekkäitä arkkiteh-

tejä ympäri maailmaa kutsuttiin suunnittelemaan rakennuksia alu-

eelle, joka edustaa rakenteeltaan avointa kaupunkia. Runsaiden 

viheralueiden ympäröimät rakennukset on sijoitettu maastoon va-

paasti. Rakennusten koko vaihtelee lähes 20-kerroksisista kerros-

taloista omakotitaloihin. 

Mittauspaikka 

Sijainti 

Mittauspaikkamme sijaitsee Hansaviertelin pientaloalueella Johan-

nes Krahnin suunnitteleman rivitalon sisäänkäynnin kohdalla. Vas-

tapäätä katutila rajautuu Arne Jacobsenin suunnitteleman rivitalon 

piha-aitaan. 

Mittakaava 

Pienimittakaavainen katutila koostuu yhden kaistan levyisestä ki-

vetystä ajoradasta, jonka erottaa toisella puolella olevasta piha-

muurista istutukset, sekä vastapuolella olevasta luonnonkivilaattai-

sesta jalkakäytävästä. Mittauspaikalla katutila laajenee vielä muu-

taman metrin verran asunnon sisäänkäyntisyvennyksenä, joka on 

erotettu jalkakäytävästä päällystämällä se pienellä nupukivellä.Hy-

vin umpinaisista julkisivuista huolimatta tila on vehreytensä ja tasa-

kat

täv
Johdanto 

toisten rakennusten matalan profiilin ansiosta avara ja miellyt-

ä. Julkisivut polveilevat, eikä tunnelimaista tunnelmaa pääse 

näin syntymään.  

Kuva 2 Berlin Hansaviertel. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 

Kuva 1 Berlin Hansaviertel. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 



2 

Hansaviertel 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Silva Riukula, Markus Roponen 
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Prenzlauer Berg 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Berliini 2019. Silva Riukula, Markus Roponen 

Johdanto 

Prenzlauer Berg on 11 km² ja noin 164800 asukkaan ruutukaavai-

nen asuinalue, joka suunniteltiin vuonna 1862. Helmholzplatz on 

sen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa rakennettu tiiviisti asuttu osa-

alue, joka koostuu pääosin 5-kerroksisten asuintalojen muodosta-

mista umpikortteleista.  

Mittauspaikka 

Sijainti 

Mittauspaikkamme sijaitsee Schliemannstraßella, missä korttelira-

kenne avautuu yleisenä puistona kadulle, mahdollistaen tilan mit-

tauksen. 

Mittakaava 

15 metrin levyisiä katutiloja reunustaa noin 17 metrin korkuiset 

asuinrakennukset. Nupukivisien ajoratojen molemmin puolin kul-

kee nupukiviset kevyen liikenteen väylät. Ajoradan vieressä kas-

vaa myös puita. Alue koostuu vanhoista rakennuksista, jotka ovat 

miellyttävän näköisiä ja ilmeeltään yhtenäisiä. Maantasokerrokset 

on eroteltu talojen julkisivuissa selkeästi, luoden rakennusten to-

dellista korkeutta pienemmän mittakaavan maan tasalle. Pommi-

tuksissa tuhoutuneiden korttelien paikoille syntyneitä tyhjiä tiloja on 

hyödynnetty kadulle aukenevina puistoina täydennysrakentamisen 

sijaan. Nämä avoimet tilat avartavat muuten hieman kuilumaisia 

katutiloja. Umpikortteleiden sisäpihat ovat yhtä leveitä, kuin ympä-

röivät rakennukset ovat korkeita, joten kokonsa puolesta niihin ei 

mahdu juuri toimintoja. Pihoilla on paljon istutuksia. Ne toimivat 

pääasiassa vehreinä valokuiluina asunnoille. 

Kuva 1 Berlin Prenzlauerberg. Mittauspaikka merkitty. © Google Maps 
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Mittakaava 1:200 
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RUOHOLAHTI 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Helsinki 2019. Sanna Jutila, Isa Pentikäinen, Maija Toivola, Maria Virpiö

Johdanto 

Ruoholahti oli ennen tavarasatama ja sitä käytettiin teollisuus- ja 

varastoalueena vuoteen 1991 asti, jolloin vanhojen makasiinien ti-

lalle alettiin rakentaa asuintiloja ja toimistoja. Nyt siellä asuu noin 3 

000 asukasta ja työskentelee 14 000 ihmistä. 

1988 Ruoholahden muuttamisesta asuinalueeksi järjestettiin suun-

nittelukilpailu, jonka voitti Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf 

suunnitelmallaan Eldorado. Suunnitelma muodostuu ruutukaava-

kortteleista perinteisen kantakaupungin tapaan ja liittyy luontevasti 

Helsingin empireajan kaupunkisuunnitteluun. (1, 2) 

Alueelle ominainen mittakaava 

Ruoholahden mittakaavallinen rakenne on kerroksellinen. Alueella 

on pääosin kuusi- ja seitsemänkerroksisista asuinkerrostaloista 

koostuvia kortteleita, joihin on tehty 15-20 m avauksia hyviin ilman-

suuntiin tai näkymiin. Kortteleiden väleihin muodostuu katuja ja 

reittejä sekä avoimia puistotiloja. (2) 

Julkinen ja yksityinen kaupunkitila on erotettu selkeälinjaisesti toi-

sistaan rajaamalla katu- ja aukiotiloja rakennuksilla. Useamman 

korttelin kehystämät suuret maisematilat, kuten kanavan ja Ruoho-

lahden ympäristö, tuntuvat suurimittakaavaisilta, kun taas korttelei-

den suojaisat sisäpihat pienimittakaavaisilta. Mittakaavan muutok-

sen aistii selkeästi siirryttäessä kadulta korkeiden rakennusmasso-

jen välistä puolijulkiselle sisäpihalle. 

Alueen mittakaava tuntuu kasvavan merta kohti länteen. Kapeahko 

Ruoholahden kanava muuttui leveneväksi Ruoholahdeksi, jota ra-

jaavat etelässä suuret asuinkerrostalokorttelit sekä pohjoisessa 

suurten toimistorakennusten massat. Etelä- ja pohjoisrantaa yhdis-

tävä Crusellinsiltakin on huomattavasti massiivisempi kuin kana-

van ylittävät ajo- ja kävelysillat.  

Alueen koko- ja tilakokemus suhteessa ihmiseen 

Ruoholahden noin 66 hehtaarin alue rakentuu varsinaisen Ruoho-

lahden ja sen jatkeeksi rakennetun kanavan ympärille. Kanavan 

ympäristön suunnittelussa on korostettu kanavan sivujen erilai-

suutta suhteessa auringonvaloon ja tilakokemukseen. Aurinkoi-

sella pohjoissivulla on loivia porrastuksia ja veneeseennousutaso. 

Puiston puut on istutettu harvaan riviin koko pohjoisrannan pituu-

delta. Etelän varjoisampaa puolta on käsitelty jyrkkärantaisena ja 

varjoisuutta korostaen. Veneeseen nousua varten on vain yksittäi-

siä laituritasoja ja kapeamman puistoalueen puutkin on istutettu ti-

heämmin. (2, 3)  

Avara ja loiva pohjoisranta soveltuu oleskeluun, kun taas jyrkkä, 

intensiivinen ja varjoisa eteläranta tuntuu lähinnä läpikulkupaikalta. 

Kanavaa ympäröivät, tehokkaasti rakennetut, korkeat ja jyrkästi ka-

tua rajaavat korttelit luovat alueelle suurkaupunkimaista tilaa, jonka 

särmäisyyttä pehmentävät kadunvarsien vehreät lehtipuurivistöt. 

Kaduntason kokemuksen synty ja mittakaava 

Suurin osa massiivisista kerrostaloista on vaaleasävyisiä toisesta 

kerroksesta ylöspäin. Jalustakerros on monissa rakennuksissa sä-

vyltään tummempi ja sen pintaa on jaettu pienempiin osiin sau-

moin, listoin sekä tekstuuri- ja sävyeroilla. Myös yläpuolisten ker-

rosten seinäpintoja on jäsennelty usein kerroskorkeutta mukaillen. 

Korkeimpien rakennusten ylin kerros poikkeaa usein muusta mas-

sasta keveydellään. Katutasossa kortteleiden aukkojen yhteyteen 

rakennetut muuri- ja porttirakennelmat alleviivaavat julkisen ja puo-

lijulkisen tilan rajaa ja kehystävät näkymiä sisäpihoille. Osa kortte-

leiden välisistä tiloista on rauhoitettu puiden kehystämiksi ja näky-

miä avaaviksi pieniksi pysäköintiaukioiksi. 

Alue kokemuksena 

Ruoholahti on merellisyydessään ja vehreydessään viihtyisä sekä 

tilallisuudeltaan ja mittakaavaltaan vaihteleva kaupunginosa. Eri-

laiset väestöryhmät tuntuvat sekoittuneen alueelle luontevasti viet-

täen aikaa samoissa paikoissa. 

Lähteet 

1 Verkkodokumentti. https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-
ja-koe-naapurustot/hernesaari-ruoholahti-ja-
j%C3%A4tk%C3%A4saari/ruoholahti. Luettu 2.10.2019. 

2 Verkkodokumentti. http://www.kronlof.fi/kaupunkisuunnit-
telu/kohteet/ruoholahti/index.html. Luettu 2.10.2019. 

3 Arkkitehtilehti 3/91. Ruoholahden alueen ulkotilat ja kadun-
kalusteet. Juhani Pallasmaa 

Kuva 1 Ruoholahti, Helsinki. Mittauspaikka merkitty. © Helsingin karttapalvelu 
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Kuva 2 Näkymä Crusellinsillalta eteläiselle rannalle. Kuvassa keskellä 1995 val-
mistunut HPK Arkkitehtien suunnittelema As Oy Helsingin Länsisatamanranta. 

Kuva 6 Näkymä leikkauspiirroskohdasta Selkämerenkadulta. 

Kuva 5 Näkymä etelärannan puolelta Jaalanrannan kohdalta. Rakennusten jalus-
takerroksen väritys on ylempiä kerroksia tummempi. 

Kuva 4 Näkymä VVO Kellosaarenkadun ja As Oy Kellosaarenrannan välistä kort-
telin sisäpihalle. 

Kuva 3 Pohjoisrannalla sijaitseva Arkkitehtitoimisto Helin & Siitosen suunnitte-
lema tiiliverhoiltu VVO Kellosaarenkatu ja Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunulan 
suunnittelema As oy Helsingin Kellosaarenranta 1. 
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Aurinkolahti, joka aikaisemmin on tunnettu 

nimellä Mustalahti, on ollut nuorin osa 

Vuosaaren kasvojenkohotus hanketta. 

1990-luvun loppupuolella alkanut hanke oli 

aikanaan Suomen toistaiseksi laajin julki-

sen ja yksityisen tahon välinen kumppa-

nuushanke. Aurinkolahdessa rakennus-

massat on sijoiteltu pääasiassa noudatta-

maan avointa kaupunkiperiaatetta. Ran-

nassa poikittain rantabulevardiin nähden 

avoimesti sijoitetut asuinkerrostalot mah-

dollistavat näkymiä merelle myös sisäi-

semmillä alueilla. Tämä perusratkaisuksi 

muodostunut Waterfront asetelma toteut-

taa hyvin alueenjalostuksen keskeisenä 

päämääränä ollutta ajatusta optimoida ar-

vonlisäys ja tuottaa mahdollisimman pal-

jon arvokasta kerrosalaa. 

Vuosaareen on asumisen lisäksi vuoden 

1966 alueliitoksesta lähtien pyritty osoitta-

maan myös erilaista ongelmamaankäyt-

töä, kuten kaatopaikkaa. Vuosaaren golf-

kenttäkin on toteutettu entisen vedenpuh-

distamon alueelle. Vuosaaren sataman lä-

heisyys mittavan asuntorakentamisen alu-

eeseen nähden on aiheuttanut omat haas-

teensa suunnittelulle ja toteutukselle. Hal-

linnollisesti ja kaavoituksellisesti, sekä po-

liittisesti ja sosiaalisesti hanke ja alue ei 

olut helppo. 

Aurinkolahden asemakaavakilpailun tar-

koituksena oli löytää hyvä ja realistinen 

lähtökohta alueen omistusasuntopainottei-

selle suunnittelulle ja toteutukselle. Tavoit-

teena oli aikaansaada miljööratkaisuiltaan 

omintakeinen ja laadukas alue, jossa ko-

rostuvat suhde rantaan ja virkistysalueisiin 

sekä tasokas suunnittelu. Aurinkolahti 

merkitsee asuinrakenteen monipuolistu-

mista Vuosaaren eteläosassa. 

PPP (Puplic-Private Partnership) on julki-

sen ja yksityisen tahon kumppanuus 

osana kustannus-laatu-ohjausta sekä 

suunnittelun ja toteutuksen ohjausta on 

rantautunut Suomeen lähinnä Englanti-

Tanska-Ruotsi-reittiä pitkin. Aurinkolahti 

oli osa tällaista hanketta. 

1990-luvun lamavuodet vaikuttivat suun-

nitteluun myös Vuosaaressa. Aasun-

tosäästäjät ry:n visiota toiminnallisesti ja 

Kumppanuushanke 

Alueen suunnittelu 

Aurinkolahti, Vuosaari 

Johdanto 

AURINKOLAHTI 
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sosiaalisesti toteutetusta tytärkaupungista 

harkittiin yhtenä pelastuskeinona 

Helsingin kaupunki yhteistyössä yritysten 

kanssa alueen suunnittelusta kansainväli-

sen kilpailun, jonka voitti Gullichen-Kai-

ramo-Vormala Arkkitehdit Ky. Voittajalta ti-

latuissa jatkosuunnitelmassa ehdotusta 

kehiteltiin kilpailulatuakunnan suositusten 

pohjalta. 

Aurinkolahden suunnittelussa ja toteutuk-

sessa on keskitytty julkisten tilojen korkea-

laatuisuuteen. Luonnon omaa kasvilli-

suutta ja puustoa on säilytetty osaltaan.  

Aurinkolahden pitkä hiekkaranta on vaikut-

tava julkinen tila rannalla bulevardeineen 

ja satama-alueineen sekä kesäisin palve-

levan kahvilan kanssa. Loistavasti toteu-

tettu julkinen ympäristö houkuttelee paljon 

käyttäjiä Aurinkolahteen ja alue onkin eri-

tyisen vilkas kesäisin.  

Julkisen ja yksityisen tilan raja on selkeä, 

useimmilla pihoilla pihakansi on nostettu 3 

metrin korkeuteen, joten rakennusten yksi-

tyisyys ja rannan arvoasuntojen arvo säily-

vät. Monissa tapauksissa katutasoon on 

sijoitettu pysäköintihallit pihakannen alle, 

mutta ne on toteutettu laadukkaasti ja lä-

hes huomaamattomasti. Eräs mainitsemi-

sen arvoinen erikoisuus Aurinkolahden jul-

kisessa tilassa on Uutelan kanava. 

Merkittävä ja näkyvä elementti Aurinkolah-

den kaupunkikuvassa ja julkisen tilan 

suunnittelussa on Uutelan kanava. Ka-

nava on 700 metriä pitkä keinotekoinen lä-

vistäjä, joka on jaettu erillisiin altaisiin. Uu-

telan kanavan ideana on toimia linkkinä tii-

viin asuinalueen ja metsäisen virkistysalu-

een välillä. Rannat on jaettu myös visuaa-

lisesti kahteen erilaiseen rantaan, metsän 

puolella luonnon muotoja noudattava ja 

vähän rakennettu ja asuinalueen puolella 

voimakkaasti muotoiltu ja rakennettu 

ranta. 

Uutelan kanavan merkittävimpiä ominai-

suuksia on se, että se mahdollistaa parem-

mat näkymät ja merellisyyden pidemmälle. 

Tavanomaista suurempana rakennus-

hankkeena kanava on ollut suuren rahan 

sijoituskohde. Sen arvo on kuitenkin saatu 

takaisin asuntojen arvon noustessa. 
Uutelan kanava 

Julkinen tila 
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Uutelan kanava on monipuolinen ympä-

ristö, joka myös monipuolistaa alueen 

käyttöä erityisellä tavalla. Esimerkiksi mui-

den vesi- ja liikuntaharrastusten ohella ve-

neilyn mahdollisuudet lisääntyvät. 

Mittakaava 

Aurinkolahden mittakaava on jopa yllättä-

vän ihmisläheinen monikerroksisten ker-

rostalojen urbaanissa sokkelossa. Katuja 

reunustavien korkeiden rakennusten vas-

tapainona on leveät kadut ja sisäpihojen-

kin kohdalla avoin kaupunkisuunnittelun 

periaate jättää suurten rakennusmassojen 

väliin riittävästi tilaa, jotta ilmavuus ja inhi-

millisyys säilyy. 

Aurinkolahdessa suurimmilta osiltaan kivi-

jalka on toteutettu muusta rakennusmas-

sasta eroavana elementtinä ja kohoaa 

pääasiallisesti ensimmäisen kerroksen 

osalta 3 metriin. Selkeä erottelu lisää 

enimmäkseen mittakaavan inhimillisyyttä, 

mutta katutason julkisivu on valitettavasti 

jäänyt elottomaksi ja mielenkiinnottomasti 

liian useassa paikassa. Vaikka polveilua 

on, yhtenäisiä, muurimaisia pintoja on lii-

kaa. Vaihtelevampi ilme ja elävämpi käyt-

tötarkoitus ja pinta olisi voinut lisätä alueen 

merkitystä hyvän kaupunkisuunnittelun 

esimerkkinä erityisesti tiiviillä kerrostalo-

alueella, missä mittakaava helpommin 

kääntyy luotaantyöntävään, urbaaniin ja 

epäinhimilliseen ilmeeseen. 

Lähteet 

1 Arkkitehtilehti 3/2012 
ISSN 0783-3660 

2 Arkkitehtilehti 1/2007 
ISSN 0783-3660  

3 Asemakaava ja asemakaavan muu-
toksen selostus nro10780    
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4 Kuva 1 Aurinkolahti, Helsinki. 
Mittauspaikka merkitty.  
© Helsingin karttapalvelu 
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KARTANONKOSKI 

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU RAKENNUSARKKITEHTUURI 

Helsinki 2019. Sanna Jutila, Isa Pentikäinen, Maija Toivola, Maria Virpiö 

Johdanto 

Vantaan Kartanonkoski on 2000-luvun alun moderni sovellutus 

puutarhakaupungista. Sen kaava pohjautuu arkkitehtuurikutsu-

kilpailun voittaneeseen, ruotsalaisen arkkitehtitoimiston Djur-

gårdstaddens Arkitekter puutarhakaupunkimaiseen ehdotuk-

seen.  Alueen talotyypit ovat 4- ja 4,5-kerroksiset asuinkerros-

talot sekä 2-kerroksiset rivi- ja omakotitalot. Asuinkortteleiden 

tehokkuus on e(k)=0,55. /1,2 

Kartanonkosken mittakaava 

Alueen ominainen mittakaava 

Kartanonkosken ominainen mittakaava katuleikkauksena muo-

dostuu kapeista ajoradoista, tienvarsipysäköinnistä viherelement-

teineen sekä jalkakäytävistä. Maksimissaan 4,5- kerroksiset ra-

kennukset rajaavat katutilaa.  

Alueen koko ja tilakokemus 

Alue on kooltaan n. 68,11 ha ja asuinrakentamista alueella on n. 

100300 kem2./2 Rakennukset ryhmittyvät melko hierarkkisesti 

rakennustyyppien mukaan ja rakennusryhmiä kiertävät vehreät 

puistovyöhykkeet.  

Alue on tilakokemukseltaan hyvin inhimillinen, ihmisen kokoinen. 

Kadut ovat suhteellisen kapeita ja rajautuvat maksimissaan 4,5 -

kerroksisiin rakennuksiin. Rakennukset pikemmin kehystävät kuin 

hallitsevat ympäristöä. Katujen kapeus, kapeat hiekkapolut, mata-

lat rakennukset, puistot ja alueen runsas pensaisto ja puusto luo-

vat mittakaavasta pienen ja ihmisen kokoisen.  

Kaduntason kokemus 

Kaduntason kokemus syntyy mm. katua rajaavien rakennusten ki-

vijaloista, jalkakäytävän ja ajoradan korkoerosta, kadunvarsi-

pysäköinnin ajoväylää kapeuttavasta vaikutuksesta sekä viherele-

menteistä kadunvarsipysäköintipaikkojen välillä. Toisinaan raken-

nukset polveilevat muuten suoran kadun varressa ja luovat julki-

sen ja puoliyksityisen tilan vaihtelua. Mittakaava kaduntasossa on 

hyvin lähellä ihmistä.  

Muita mittakaavoja 

Alueella löytyy hiukan suurempi mittakaava alueen keskellä si-

jaitsevasta Illenpuistosta. Myös alueen halki pohjois-eteläsuun-

nassa kulkeva Hagelstamintie on alueen muita teitä selkeästi 

suurempimittakaavainen. Kuitenkin näilläkin alueilla mittakaava 

pysyy vielä yleisesti ottaen pienenä, sillä esimerkiksi Hagelsta-

min tiellä on viherkaistoja ja puustoa, jotka rajaavat väylän eri 

tiloja. 

Alueen tunnelma 

Alue on perustunnelmaltaan turvallinen, vehreä ja viihtyisä. Raken-

nukset ovat yhtenäisen hillityn värikkäitä ja punaiset tiilikatot luovat 

alueelle omaleimaisen tunnelman. Julkiset ja yksityiset tilat liittyvät 

toisiinsa osassa aluetta lähes saumattomasti. Rehevä puistomai-

suus ja toimivat julkiset alueet luovat alueelle viihtyisyyttä.  Alueella 

kävellessä tuntuu hiukan kuin kävelisi elokuvan kulisseissa; ken-

ties tunne johtuu rakennusten 1920-luvun klassismia osittain mu-

kailevasta ulkonäöstä ja alueen elämättömyydestä vierailuhetkellä. 

Tunteeseen saattaa vaikuttaa myös se, että rakennusten arkkiteh-

tuuri tuo mieleen jollain tasolla kantakaupungin, mutta esim. kivijal-

kaliikkeet ja niiden mukanaan tuoma elämä ja myös merkitys esim. 

perustasokerroksen näyttäville sisäänkäynneille puuttuvat koko-

naan.  

Lähteet 

1 Verkkodokumentti: https://www.vantaa.fi/asumi-
nen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/suuralu-
eet_ja_kaupunginosat/aviapolis/pakkala_ja_kartanonkoski 

2 Korpivaara, Aila; Aalapiha,Jukka ; Ympäristöministeriö, 
Tiivis ja matala korttelirakenne asuntorakentamisen typo-
logiaa; Rakennustieto; 2005. 

Kuva 1 Vantaan Kartanonkoski. Mittauspaikka merkitty keltaisella. Lähde 
kartta.vantaa.fi 
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Kuva 2 Valokuva alueleikkauskohdasta. 

Kuva 4 Valokuva alueleikkauskohdasta. 

Kuva 3 Luonnos alueleikkauskohdasta. 

Kuva 5 Kartanonkosken pysäköinti on järjestetty maantasossa, kadunvarsi-
pysäköintinä ja katumaisilla pysäköintialueilla. Tämän on ollut tarkoitus vahvistaa 
alueen kaupunkimaista luonnetta. Samalla se on vapauttanut korttelipihoja autopai-
koista. lähde: Reihe H., Kallio R.; Pysäköinti, pihakadut ja hidaskadut; Rakennus-
tieto Oy; Helsinki; 2004.   

Kuva 6 Ilenpuisto 
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PIHLAJAMÄKI 
AVOIN KAUPUNKI 

Alue koostuu pääsääntöisesti 60-luvulla rakennetuista epäsäännöllisen 
muotoisista 4-kerroksisista pitkistä lamellitaloista ja 5-8-kerroksisista 
pistetaloista sekä alueen keskellä sijaitsevasta ostoskeskuksesta. Suuret 
rakennusmassat muodostavat omia yksikköjään ja korkeat, mutta väl-
jästi sijoitellut kerrostalot hallitsevat alueen maisemaa.  

Asuinalue jakautuu kahteen osaan alueellisen kokoojakadun, Rapakiven-
tien, molemmin puolin. Alueen koillisosan rakennutti Helsingin asunto-
osuuskunta Haka ja lounaisosan Sato. Alueen asuntokanta on pääsään-
töisesti vuokra-asuntoja. 

Alueen rakenne perustuu avoimeen kaupunkirakenteeseen. Rakennuk-

set on sijoitettu maastoon vapaasti ja yksittäisen rakennuksen tehokkuus 

korvaa koollaan ja korkeudellaan monta yksittäistä rakennusta, jolloin 

kaupunkitilaa on pystytty väljentämään. Korttelit eivät rajaudu selkeästi, 

vaan rakennuksin rajatun katutilan sijasta katujen ja rakennusten väliin 

sijoittuvat kalliot ja metsäiset viheralueet. Luonnonmuotojen säilyttämi-

nen on toiminut alueen rakennussuunnittelun lähtökohtana. Maaston 

korkeuserot tuovat mielenkiintoista dramaattisuutta ja korkeat pisteta-

lot näyttävät entistä korkeammilta ympäröivässä miljöössä. Metsäiset 

pihat vaikuttavat hyvin julkisilta läpikuljettavuuden ja avoimeksi jätetyn 

suuren tilansa takia. Rajaavia elementtejä ei ole käytetty, joilla muodos-

tettaisiin suljetumpia, suojaisempia ja puolijulkisia ulkotiloja.  

Rajaamattomuudesta ja julkisesta luonteestaan johtuen alue tuntuu 
luonnonläheiseltä. Tavoitteena ei ole ollut perinteinen tarkasti rajattu 
kaupunki, vaan väljä, mutta tehokas asuinalue, jossa katutilan määrittää 
ympäröivä luonto. Rakennusten sijoittelussa on huomioitu se, että asun-
toihin tulee hyvin valoa ja näköala olisi päätähuimaava.  

Yleisvaikutelma on väljä ja luonnonläheinen. Metsää ja kallioita on joka 
puolella, pihat ovat valtavia. Korkeat tornitalot toimivat kauas näkyvinä 
maamerkkeinä. Maastonmuotojen huima vaihtelevuus tekee alueesta 
viihtyisän ja rauhallisen. Korkeiden rakennusten väljä sijoitus ja runsaat 
viheralueet häivyttävät rakennusten suuren mittakaavan ja alue on 
miellyttävä. 

Vaaleat funkkistalot ja niiden korkealuokkainen suunnittelu tekee alu-
eesta arkkitehtonisesti todella mielenkiintoisen ja vaikka ostarin levot-
tomuus antaa pientä turvattomuuden tunnetta, niin se ei kuitenkaan 
vaikuta alueen kokonaiskokemukseen merkittävästi. 

Kuva 6 Pihlajamäki, Helsinki. Mittauspaikka merkitty. OpenStreetMap contributors 

Kuva 1 Pihlajamäki, Helsinki. Kaareutuva katu tuo esiin lamellitalon pitkän yhtenäi-
sen massan. 

Kuva 2 Pihlajamäki, Helsinki. Yksityiset leikkipaikat sijaitsevat vapaasti ilman aitaa 
julkisen polun vieressä. Keinussa kyltti yksityisalueesta. 

Kuva 3 Pihlajamäki, Helsinki. Mittakaavaltaan valtavat lamelli- ja pistetalot sijoittu-
vat ympäristöön vapaasti ja väljästi luonnonmuodon huomioon ottaen. 

Kuva 5 Vuolukiventie, Ruoholahti, Helsinki. Katupoikkileikkaus. 

Kuva 4 Pihlajamäki, Helsinki. Pihlajamäen 1960-luvun taloille tyypilliset pitkät ja 
valoisat nauhaikkunat avautuvat upean metsäiseen puistonäkymään. 
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RUOHOLAHTI 
RUUTUKAAVA 

Ruoholahti on säännönmukainen ruutukaava-alue, jossa rakennukset si-
jaitsevan suoraan kadunvarressa muodostaen selkeästi rajatun katuti-
lan. Alue rakentuu suoraviivaisista kaduista, aukiosta ja umpikortteleista, 
joiden keskellä on puolijulkisia sisäpihoja. Alueen eteläpuolella kulkee 
Ruoholahdenkanava, jonka yhteydessä oleva rantapuisto tuo väljyyttä ja 
vehreyttä muuten ankeahkolle kaupunkirakenteelle. Alueen rakennus-
kanta on asuin-, liike- ja hallintorakennuksia.  

Alueen pääkatuna toimii Itämerenkatu, joka on paikallinen kokoojakatu. 
Katu on leveä ja vilkasliikenteinen. Siinä on molempiin suuntiin kulkevat 
liikennekaistat, joiden keskellä kulkee raitiovaunulinja. Lisäksi kävely ja 
pyöräily on erotettu omille kaistoilleen. Alue sopii hyvin jalankulkijalle ja 
alueen julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät. Katu rajautuu pääsääntöi-
sesti liike- ja palvelurakennuksiin.  

Alueella julkisen ja yksityisen tilan raja on jyrkkä, koska rakennusten ja 
kadun välissä ei ole puolijulkista tilaa.  Yksityisen ja julkisen tilan rajaus 
on selkeä. Katutasosta havainnoituna kaupunkikuva on tiivis ja vilkas, 
sillä katutila on korkein rakennuksin rajattua ja rakennusten julkisivuissa 
on paljon vaihtelua. Kadut tuntuvat enemmän kävelyä kuin viihtymistä 
varten. Pysäköinti on järjestetty katujen varteen ja parkkihalleihin.  

Aluerakenne muodostuu tiivistä ja tehokasta, rakennusten selkeästi ra-
jaamasta katutilojen sarjasta. Aukiot ja rantapuisto luovat kontrastia ja 
lisäävät alueen viihtyvyyttä ja antavat väljyyttä. Vaihtelevat julkisivut te-
kivät ympäristöstä mielenkiintoisen, vaikka kadut ovatkin säännönmu-
kaisen suoria. Ympärillä sijaitsevat tuotantorakennukset antavat alueelle 
teollisen leiman. 

Alueella vallitsee kaksi erilaista tunnelmaa. Alueen kompakti kaupunki-
rakenne, jossa vilkasliikenteinen pääkatu, tuotantorakennukset ja kaup-
pakeskus sekä vastapainona rauhallinen vehreämpi rantakatu ovat kuin 
yö ja päivä toistensa rinnalla. Niiden välissä kulkevat kapeammat ja rau-
hallisemmat umpikorttelit välikatuineen, joiden tilakokemus on enem-
män läpikulkua varten ja pysäköintiin tarkoitettu, kuin oleiluun. Välika-
tujen katutilan tunnetta pehmittävät puurivistöt, jotka erottavat kävely- 
ja liikennetien toisistaan.  

Umpikorttelit antavat kaupunkitilalle vielä yhden ulottuvuuden. Umpi-
korttelien sisäänkäyntejä rajaamat puomit tekevät kortteleista yksityi-
semmän tuntuisia, asukkaiden käyttöön tarkoitteluja. Niiden luoma sul-
jettu katutila vaikuttaa turvalliselta ja umpikortteleihin kurkistaessa pys-
tyi havaita vehreitä sisäpihoja, joiden hiljainen ja rauhaisa tilantuntu an-
taa myös oman asuinviihtyvyyttä lisäävän kontrastinsa tiiviisti rakennet-
tuun kaupunkirakenteeseen. 

Kuva 7 Ruoholahti, Helsinki. Puurivistö pehmittää tiukan säännölliseen ruutukaa-
vaan perustuvaa kaupunkitilantuntua. 

Kuva 8 Ruoholahti, Helsinki. Aukio antaa avaruutta suoraviivaiseen ja kapeaan 
ruutukaavaan. 

Kuva 10 Ruoholahti, Helsinki. Umpikortteleiden puolijulkisten sisäpihojen rau-
haisa tunnelma luo kontrastia vilkkaalle kaupunkimiljöölle.  

Kuva 12 Ruoholahti, Helsinki. Mittauspaikka merkitty. OpenStreetMap contributors Kuva 9 Ruoholahti, Helsinki. Vilkasliikenteinen Itämerenkatu on alueen pääkatu. 
Julkisen kadun hierarkia on selkeä ja kaikille käyttäjäkunnille on selkeästi erotetut 
kaistat.  

Kuva 11 Loistokuja, Ruoholahti, Helsinki. Katupoikkileikkaus. 
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PUUKÄPYLÄ 
PUUTARHAKAUPUNKI 

Puu-Käpylän puutarhakaupunginosan kaava perustuu väljästi rakennet-
tuihin yhteispihallisiin kortteleihin, jossa yhdistyvät 1920-luvun suoma-
laisen kaupunkisuunnittelun ihanteet englantilaisesta puutarhakau-
punki-ideologiasta ja suomalaisesta puukaupunkiperinteestä. Käpylän 
puutarhakaupunki perustui ideaan vihreästä esikaupungista raitiovaunu-
linjan päässä kivikaupungista ja sen keskustasta. 

Vaihtelevaan maastoon taitavasti sovitetut puiset asuinrakennukset 
ovat tien varressa ja kortteleiden keskellä on laaja yksityispihoista muo-
dostuva vihervyöhyke. Rakennukset on sijoitettu väljästi katujen suun-
taisesti niin, että kadun ja rakennuksen väliin jää asuntojen omat yksityi-
set pihapalstat. 

Rakennuskanta on pientaloja, joissa on tavoiteltu inhimillistä mittakaa-
vaa. Paikalliselta kokoojakadulta, Pohjolankadulta, haarautuu ruutumai-
sesti poikkikatuja, joilta on yhteys tonteille. Rakennukset ovat pääosin 
kaksikerroksisia. Alueen värimaailma on runsas ja rohkea. Sisäänkäyntejä 
on korostettu ja jokainen talo erottuu julkisivusta omalla värillään. Etu-
piha on yksityinen, kun piha on aidattu, mutta esimerkiksi kapeiden si-
säänkäyntipihojen kohdalla raja ei ole yhtä selvä. 

Pysäköinti tapahtuu kadunvarrella. Autoilu on alueella mahdollista, 
mutta alueen puutarhamainen luonne kutsuu hyvin kävelemään.  
Rakennuksista on pidetty hyvää huolta ja julkisivujen vaihtelevuus tekee 
maisemasta mielenkiintoisen. Pienimittakaavaisuus tekee alueesta tur-
vallisen oloisen. 

Eri julkisuusasteen tilat on jaettu lähtökohtaisesti hyvin sulavasti, mikä 
lisää alueen miellyttävyyttä muodostamalla tilasarjoja. Pienet polut tont-
tien väleissä ovat julkista tilaa, mutta vaikutelma on kuitenkin melko yk-
sityinen. Alueella on onnistuttu tekemään julkisen ja puolijulkisen tilan 
rajaus huomaamattomaksi esimerkiksi polkujen ja istutusrivistöjen 
avulla. Osassa rakennuksista yksityispihaa on molemmin puolin sekä ka-
dun puolella ja rakennuksen takana. Pihat on hienovaraisesti aidattu ma-
talin aidoin ja alueelle sopivin portein.  

Asuntoryhmät ja ulkotilojen suuri määrä tukee ajatusta, että alueella 
voisi paremmin viihtyä sosiaaliset ja samanhenkiset ihmiset. Puutarhan-
hoito harrastuksena on lähes välttämättömyys. 

Pienimittakaavaisuus yhdistettynä yksilöllisyyteen sekä vehreyteen on 
tapa luoda yleisesti miellyttävää ympäristöä. Alueen miellyttävää visuaa-
lista identiteettiä korostaa värikkyys ja suomalaisen perinnerakentami-
sen tuntu. 

Kuva 16 Puukäpylä, Helsinki. Rakennusten kapeat sisäänkäyntipolut ovat julkista 
tilaa, mutta niiden intiimi tunnelma antaa yksityisemmän vaikutelman.  

Kuva 18 Puukäpylä, Helsinki. Puukäpylän idyllinen maalaismainen puutarhakau-
punki on raitiovaunumatkan päässä keskustan palveluista. 

Kuva 17 Puukäpylä, Helsinki. Asuinrakennusten välissä sijaitsevien yksityisten 
puutarhojen yksityisyyden raja on melko häilyvä. 

Kuva 13 Puukäpylä, Helsinki. Mittauspaikka merkitty. OpenStreetMap contributors

Kuva 14 Sampsantie, Puukäpylä, Helsinki. Katupoikkileikkaus. 

Kuva 15 Puukäpylä, Helsinki. Aidalla rajattua pihaa on selkeä hahmottaa yk-
sityiseksi tilaksi. 
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