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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan puurakenteisen pilari-
palkkikehikon käyttöä asuinkerrostalon suunnittelussa. 
Työssä tutustutaan modulaarisen rakentamisen histori-
aan ja siihen vaikuttaneiden mittasuhdejärjestelmien 
taustoja sekä referenssikohteiden kautta mahdollisuuksia 
jalostaa ideaa nykypäivän rakentamistapoihin, -materiaa-
leihin ja rakennusmääräyksiin.  
 
Tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia laajentaa asunto-
suunnittelun näkökenttää totuttujen kerrostalotyyppien 
ja rakentamistapojen ulkopuolelle. Pääpainoalueena on 
asuntojen yksilöllisyys, avoimuus ja valoisuus, asuntojen 
muunneltavuus sekä puurakentamisen lisääminen beto-
nirakentamisen rinnalle.  
 
Työn tuloksena syntyy tutkielma aiheen ympäriltä, jossa 
käydään läpi aiheen taustat, mahdollisuudet, rajoitukset 
sekä haasteet. Työn lopputuotteena syntyy teoriamalli 
avoimeen modulaariseen puukehikkorakenteiseen asuin-
kerrostaloon. 
 
Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia muunneltavia asuinti-
loja ja asumisen tapoja, tämä voisi olla yksi sovellus jota 
hyödyntää ja tutkia syvällisemmin. Esivalmistettujen 
määrämittaisten rakennusosien käyttö tuo kustannuste-
hokkuutta ja systemaattisen moduulijärjestelmän koko-
naisvaltainen käyttö eri rakennusosien yhteen sitovana 

voimana voi tuottaa harmonista, järkevää, toistettavaa 
arkkitehtuuria. Toisaalta valmiin moduuliverkon ja asun-
totyyppien varaan suunniteltava kokonaisuus voi helpot-
taa suunnittelua, mutta se voi myös rajoittaa työtä liikaa, 
joten suunnittelijalle on jätettävä joustovaraa ja mahdolli-
suus tuoda omaa kädenjälkeä, yksilöllisyyttä ja muunnel-
tavuutta kokonaisuuteen. Suuremmassa mittakaavassa 
pilari-palkkikehikon käyttö voisi aiheuttaa rikkonaista 
kaupunkikuvaa, jopa häiritsevän poikkeavaa ympäris-
töönsä nähden. Tämän taas voidaan nähdä aiheuttavan 
haasteita myös kaavoituksellisesta ja kaupunkisuunnitte-
lun näkökulmasta.  
 
Työssä esitetystä teoriamallista on tuskin järkevää toteut-
taa kokonaisvaltaista kaupunkia tai suuremman mitta-
kaavan megastruktuuria. Historiaan perustuen vastaavat 
hankkeet ovat kaatuneet omaan mahdottomuuteensa ja 
jääneet aikansa utopioiksi. Pienemmässä mittakaavassa 
esitetty teoriamalli voisi kuitenkin toimia ja tuoda tavoi-
teltuja uudenlaisia asumisen tapoja sekä mielenkiintoisen 
kuriositeetin tämän ajan hetken ihanteista kaupunkiku-
vaamme.   
 
 
 
Avainsanat: Modulaarinen, Kehikkorakenne, Muunnelta-
vuus, Joustavuus
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This thesis examines the use of a wooden pillar-beam frame-
work for designing a residential apartment building. The 
work explores the history of modular construction and the 
backgrounds of the proportion and measurement systems 
that influenced it. The work also explores possibilities for re-
fining the idea into modern-day construction methods, ma-
terials, and building standards through reference works. 
 
The project explores opportunities to extend housing design 
beyond common types of apartment blocks and commonly 
used construction methods. The focus of the work is on the 
individuality, openness and brightness of the apartments, the 
adaptability of the apartments and the addition of wood 
construction alongside mainstream concrete construction.  
 
The project results are a thesis around the topic, which ex-
amines the backgrounds, opportunities, limitations and chal-
lenges of the subject. As a final product, a theoretical model 
is created for an open modular wooden frame-built apart-
ment building. 
 
There are indications that we need different adaptable living 
spaces and living habits in the future. This type of application 
could be one possibility and should be explored in greater 
depth. The use of prefabricated building blocks brings cost-

effectiveness. Also using systematic modular system can 
produce harmonious, sensible, repeatable architecture. 
 
On the other hand, using a modular network and premade 
apartment cells can help the designing process. Still,  it can 
also limit the work too much. The designer must have some 
flexibility and the opportunity to bring his or her handprint, 
individuality and adaptability to the project. Using a pillar-
beam cage could cause a broken cityscape or could even be 
disturbingly different from its surroundings on a larger scale. 
It also brings challenges from a zoning and urban planning 
perspective.  
 
The theoretical model presented in the in research is not 
sensible to use on larger scale megastructures because, 
based on history, similar projects have fallen into their own 
impossibility and have remained utopias of their time. How-
ever, on a smaller scale, this theory could work and bring the 
new ways of living pursued and an interesting curiosity to our 
current cityscape.   
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1 Johdanto 
 
Rakennusarkkitehtuurin opiskeluiden aikana on alkanut syn-
tymään ajatus, miksei kerrostaloja ja -asuntoja voisi tehdä 
enemmän räätälöitävänä ja muunneltavina, esimerkiksi pi-
lari-palkkirakenteisina (kuva 1). Olisiko mahdollista rakentaa 
tiiviiseen kaupunkitilaan avoin modulaarinen puukehikkora-
kenne, missä olisi tyhjiä ”kolmiulotteisia tontteja” päällekkäin 
ja vierekkäin? Edellä mainitun tyhjän tilan voisi ostaa omako-
titalomaiseksi tontiksi tai rakennusyritys voisi rakentaa siihen 
yksilöllisen, räätälöitävän jokaisen omiin tarpeisiin sopivan 
asunnon (kuva 2). Voisiko tällä menetelmällä tarjota mahdol-
lisuutta rakentaa eri tarpeet huomioivaa ja yksilöllistä sekä 
kustannuksiltaan että rakenteeltaan muunneltavaa tilaa? Mil-
laista kaupunkikuvaa ehdotus voisi tuoda tullessaan? 
 
Tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia laajentaa asuntosuun-
nittelun näkökenttää totuttujen kerrostalotyyppien ja raken-
tamistapojen ulkopuolelle. Pääpainoalueena on asuntojen 
yksilöllisyys, avoimuus ja valoisuus, asuntojen muunneltavuus 
ja puurakentamisen lisääminen betonirakentamisen rinnalle.  
 
Tutkimus keskittyy myös siihen mitä kerrostaloasuminen 
voisi tulevaisuudessa olla. Voiko avoimella puurakenteisella 
kehikkoratkaisulla saada aikaan tehokasta, toimivaa ja kus-
tannuksiltaan kilpailukykyistä ratkaisua vallitsevaa nykyra-
kentamistapaa vastaan? Mitkä määräykset ja ohjeet ovat 
oleellisia teoriamallin kaltaisen kohteen suunnittelussa? 
 
Työn tuloksena syntyy aiheen ympäriltä tutkielma, jossa käy-
dään läpi taustat, mahdollisuudet, rajoitukset sekä haasteet. 
Työn lopputuotteena syntyy teoriamalli modulaarisen puu-
kehikkorakenteisen asuinkerrostalon suunnittelusta. 
 
 
 

 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys on: 
”Mitkä ovat modulaarisen puukehikkorakenteen mahdolli-
suudet ja rajoitukset asuinkerrostalon suunnittelussa?”  
 
Tämä opinnäytetyö on taitettu luettavaksi kirjamaisesti au-
keama kerrallaan. Sähköisesti luettuna näkymä tulisi säätää 
niin, että ruudulla on kaksi sivua kerrallaan, missä tekstisivu on 
vasemmalla ja kuvasivu oikealla.   
 

Lähdeluettelo ja kuvalähteet löytyvät sivuilta 55-58. Kuvaläh-
teet ovat merkitty juoksevalla numeroinnilla ja ne löytyvät teok-
sen tekijän sukunimen tai linkin mukaan lähdeluettelosta. 
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Kuva 1: Luonnostasoinen pienoismalli projektin alkuvaiheesta 

Kuva 2: Luonnospiirros idean syntyhetkiltä  
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2 Moduulirakentaminen 
 
Tässä osiossa tutkitaan moduulirakentamisen käsitettä ja 
taustaa sekä syntyhistoriaa esimerkkien avulla.  
 
2.1 Modulaarisuus käsitteenä 
 
Moduuli, modulaarinen, modulaarisuus; käsitteenä termi on 
melko monimuotoinen ja aiheuttaa lukijasta ja aiheesta riip-
puen erilaisia tulkintoja. Rakentamisen alalla moduuli voi tar-
koittaa käytettyä mittasuhdejärjestelmää. 1 Toisaalta mo-
duuli tarkoittaa suuremman kokonaisuuden yksittäistä ele-
menttiä, tai määrämittaista standardisoitua toisiinsa liitettä-
vää elementtiä.2 Näin ollen aiheesta puhuttaessa, on hyvä 
määritellä, puhutaanko modulaarisesta mittajärjestelmästä 
vai rakennusosien modulaarisuudesta eli valmisosarakenta-
misesta. 
 

Moduuli-sana tai termi on peräisin Rooman valtakunnan 
ajoilta, jolloin latinan sana modulus tarkoitti pituusmittaa, 
jolla mahdollistettiin eri rakennusosien välisten mittasuhtei-
den määritys kuten kuvassa 4 on esitetty.3 
 
Nykypäivänä rakennusalalla modulaarisuuden käsite yhdiste-
tään useimmiten mittojen vakiointiin, toistuvuuteen sekä ele-
menttirakentamiseen, eli tuotteiden esivalmistukseen teolli-
sesti ja niiden kuljetukseen työmaalle erikseen koottavaksi 
standardisoiduksi rakennusjärjestelmäksi (kuva 3). 4 
 
Tämän päivän rakentaminen perustuu pääosin esivalmistet-
tujen tuotteiden yhdistelemiseen. Missä kulkee modulaari-
sen rakentamisen raja vapaaseen ja yksilölliseen? Kotilaisen 
mukaan moduulin tulee sisältää toiminnallisuutta sen muo-
dostamaan lopputuotteeseen. Esimerkiksi esivalmistetut 
moduulimittaiset tiilet tai harkot eivät ole modulaarista ra-

kentamista, sillä ne ovat esivalmistettuja tuotteita, jotka toi-
mivat muiden ympäröivien tuotteiden kanssa muodostaen 
yhden suuremman rakennusosan kuten seinän. Seinäele-
mentti tai tilaelementti taas sisältävät esivalmistetun muun-
neltavan kokonaistuotteen, joka on suunniteltu tiettyyn 
mitta-/moduulijärjestelmään sopivaksi muiden ympäröivien 
rakennusosien kanssa. 5 

 
Suomessa nykypäivänä käytössä olevien moduulimittajärjes-
telmien alkuperä on 1950–60 luvuilta, jolloin suomessa alet-
tiin tekemään standardisoimistyötä mm. lisääntyvän ele-
menttirakentamisen johdosta. Tuona aikana julkaistiin mm. 
ensimmäisiä RT-ohjekortteja aiheesta ja standardisoimis-
työtä vetämään perustettiin Suomen betoniteollisuuden kes-
kusjärjestö SBK. Betonielementtirakentamiseen sidottu mo-
duulimitta oli alusta asti keskeisessä asemassa suunnittelusta 
tuotantoon ja aina toteutukseen asti. 6 

 
Juhana Lahden mukaan moduuli on rakennusosien kokoa il-
maiseva perusmitta, jolla ja jonka kerrannaisilla ilmaistiin ra-
kenneosien mittasuhteet. Hän kertoo myös, että yhdenmu-
kaiset mittajärjestelmät ovat ehdoton edellytys tehokkaalle 
sarjatuotannolle, jotta eri rakennusosat ovat yhteensopivia 
toistensa kanssa, kuten ikkuna ja oviaukot tai erilaiset kiinni-
tysratkaisut.  6 

 

Modulaarisuus mittajärjestelmissä tai valmisosien kautta voi 
tuoda hankkeisiin aikataulu- ja kustannustehokkuutta sekä 
helposti lähestyttävää systeemiajattelua, mutta samaan ai-
kaan vaarana on liiallinen toistuva ja monotoninen koko-
naisuus. Tämänkaltaista järjestelmäarkkitehtuuria ja laajem-
man mittakaavan utopioita onkin esitelty alan julkaisuissa 
varsinkin 1960-luvulla, joihin seuraavaksi tutustutaan tarkem-
min.  
 

 

1 Kotilainen, 2013, s.34 4 Kotilainen, 2013, s.37 

2 Kunnas, 2019, s.10 5 Kotilainen,2013 s.38 

3 Kotilainen, 2013, s.34 6 Lahti ym. 2016, s.26-27 
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Kuva 3: Modulaarista elementtirakentamista 
Habitat 67, Montreal Kanada, Moshe Safdie  

Kuva 4: Modulaarinen mittasuhdejärjestelmä antiikin 
temppelirakentamisessa 
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2.2 Megastruktuurit 
 

Ensimmäisinä nykyaikaisina megastruktuureina tai -ehdotuk-
sina on pidetty jo vuonna 1931 Le Corbusierin suunnittele-
maa ”Project A, Fort l´Empereuria”, missä lähes rajattomasti 
jatkuva rakennelma pitäisi sisällään pienempiä erillisiä yksi-
köitä. Ehdotuksessa on erotettavissa selvä kantava betonira-
kenteinen kirjahyllyrunko ja sen sisällä yksilöllisemmät asu-
misyksiköt. Myös liikenteelle on varattu kokonaan oma ker-
roksensa rakennelman sisällä. Todennäköisesti ehdotus oli 
ajalle vielä liian utopistinen ja ehdotus jäi toteutumatta (kuva 
5).7 Vasta yli 30 vuotta myöhemmin 1960-luvulla yleinen ark-
kitehtuurin ilmapiiri oli ennakkoluuloton. Futuristisuus ja ark-
kitehtuurin teoriat ja utopiat kukoistivat. Teknologialla halut-
tiin ratkaista asumisen ongelmia ja villeimmissä ehdotuksissa 
esitetiin valtavan mittakaavan rakennelmia tai jopa käveleviä 
kaupunkeja sekä liukuhihnatuotannon logiikalla tuotettuja 
asuntomoduuleita. Pyrittiin luomaan täydellisesti hallittavaa 
teollista rakennusprosessia aina tuotannosta jakeluun ja pys-
tytykseen asti sarjatuotannon keinoin. 8 

 

1960-luvulla alkoikin ilmaantua maailmanlaajuisesti erilaisia 
valtavan mittakaavan rakennelmaehdotuksia ratkaisemaan 
nopeasti kasvavien suurkaupunkien asumiseen ja työpaikkoi-
hin sekä liikenteeseen tuomia ongelmia. Näitä ehdotuksia 
alettiin kutsumaan megastruktuureiksi. 1968 julkaistu Ralph 
Wilcoxin Megastructure Bibliogaphy mukaan megastruktuu-
rien määritelmä oli: 9 
 
…ei vain valtavan mittakaavan kokonaisuus, vaan raken-
nelma, joka on myös:  

- rakennettu modulaarisista yksiköistä 
- mahdollisuus rakennelman ”ikuiseen” jatkuvuuteen 
- runkona toimivat erillinen rakenteellinen kehikko 

mihin pienemmät yksiköt kuten huoneet, talot tai 

rakennukset voidaan rakentaa tai vain kytkeä kiinni 
ja ovat esivalmistettuja toisaalla 

- kantava kehikkorakenne toimisi huomattavasti pi-
demmän elinkaaren kuin siihen tukeutuvat pienem-
mät yksiköt   

 
Useimmissa megastruktuuri-tyyppisissä ehdotuksissa toistui-
vat tiettyyn rakenne- tai mittajärjestelmän varaan rakenne-
tut toistettavat kehikot ja moduulit. Tästä esimerkkinä esi-
merkiksi Francois Jamagnen ehdotus taidekeskukseksi Ant-
werpeniin 1955 (kuva 6), jossa voi nähdä myös suoran yhtey-
den myöhemmin toteutuneeseen Pariisin Pompidou – taide-
keskukseen (v. 1977). Kuvassa 6 on esitetty myös Louis Kah-
nin ehdotus Philadelphiaan kaupungintaloksi vuonna 1952, 
joka toistaa samaa periaatetta. 10  
 
Yona Friedmanin ”Space frames in the air” 1960-62 oli ehdo-
tus New Yorkiin tyhjän kaupunkitilan hyödyntämiseksi raken-
tamalla 3-ulotteineen kehikkojärjestelmä olemassa olevan 
kaupungin ja infrastruktuurin päälle luomaan vapaata uutta 
kaupunkitilaa.(kuva 7) 11 

 
Useimmat ajan ehdotukset jäivät kuitenkin toteuttamatta to-
dennäköisesti niiden valtavan mittakaavaan aiheuttaman 
yleisen vastustuksen sekä toteuttamiseen liittyvien hanka-
luuksia vuoksi. Luultavasti megastruktuuri-rakennelmien 
suunnitteluun ja toteutusvaiheeseen olisi mennyt niin kauan 
aikaa, että ajan utopistiset ihanteet olisivat ennen rakennuk-
sen valmistumista jo ehtineet muuttua, mikä olisi aiheuttanut 
keskeneräisiä palasia isommasta kokonaisuudesta. Siksi 
muutamat ajan harvat toteutuneetkin kohteet ovat jääneet 
yksittäisiksi redusoiduiksi kokeiluiksi alkuperäisestä suunnit-
telijan näkemyksestä kuten esimerkiksi arkkitehti Moshe 
Safdien Habitat 67 Montrealiin Kanadaan vuodelta 1967 
(kuva 3). 
 

7 Banham, 1976, s.13-14 10 Banham, 1776, s. 44 

8 Kaila, 2016, s.16-17 11 Banham, 1776, s. 66-67 

9 Banham, 1976, s. 14-15 
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Kuva 5: Le Corbusierin ehdotus ”Project A, Fort l´Empereur” , 1931 , Algiers, Algeria 

Kuva 6: Yllä Francois Jamagnen ehdotus taidekes-
kukseksi Antwerpeniin 1955, alla Louis Kahnin ehdo-
tus Philadelphiaan kaupungintaloksi vuonna 1952  

Kuva 7: Yona Friedmanin ”Space frames in 
the air” 1960-62, New York, USA 
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2.3 Metabolismi  
 
Metabolismi syntyi toisen maailmasodan runtelemassa Japa-
nissa. Sodanjälkeisen ajan jälleenrakennustarve ja valtavan 
väestönkasvun aiheuttamat asuntohaasteet synnyttivät uu-
denlaista aatetta ja ajattelumallia. Rakennuksille ja tiivisty-
ville kaupungeille ja etsittiin tilaa niin merien päältä kuin yli-
korkeasta rakentamisestakin. Erittäin suuren mittakaavan ja 
ympäristöstään irralliset suunnitelmat herättivät nopeasti 
kansainvälistäkin huomiota alan julkaisuissa. 12 

 
Laajin ja tunnetuin sekä toteutumaton suunnitelma on Kenzo 
Tangen Tokion lahden päälle rakennettu kelluva teiden ja ra-
kennuspaikkojen muodostama ruudukko vuodelta 1960 ”A 
Plan for Tokyo” (kuvat 8 ja 9). Ehdotuksessa on eroteltu asu-
minen sekä ns. hallinnolliset rakennukset omille akseleilleen. 
Myös liikenne on sijoitettu rakennelmaan omiin kerrok-
seensa megastruktuuri-teorian mukaisesti mahdollistamaan 
rakennelman jatkuvuutta ja erottamaan eri yksiköitä toisis-
taan. 13.  
 
Toteutuneista metabolistien kohteista tunnetuin lienee Kisho 
Kurokawan kapselihotelli-torni Nagakin Capsule Tower vuo-
delta 1972 (kuva 10). Rakennuksessa on esivalmistetut hotel-
lihuoneet ovat kiinnitetty tilaelementteinä rakennuksen kan-
tavana keskusrakenteena toimivaan teräsrunkoiseen porras-
huone ja hissikuilu -rakenteeseen. Myös toteutumaton Arata 
Isozakin ehdotus vuodelta 1962 ”The City in the Air” käytti 
samaa menetelmää ehdotuksessaan (kuva 11). 14   

 

Metabolismiseen suuntaukseen kuuluvat megastruktuurien 
tavoin valtavien mittakaavojen rakennelmat sekä keskeiske-
hikon varaan kytkettyjen esivalmistettujen moduulien hyö-
dyntäminen solumaisiksi asuntorykelmiksi. Näillä pyrittiin 
ratkomaan nopeasti kasvavien kaupunkien asumiseen liitty-
viä ongelmia. Metabolismin ehdotuksissa on nähtävillä myös 

monotonista toistoa ja yksilöllisyyden puutetta, mikä lienee 
valtavan mittakaavan rakennelmien kustannusten lisäksi ai-
heuttanut osaltaan suurimman osan ehdotusten toteutumat-
tomuuden. Näkemykseni mukaan myös asuntojen tai -solu-
jen pienehkö koko on rajoittanut niiden toimivuutta mm. 
perheasuntoina ja kestävinä pitkän ajan asumisratkaisuina. 
  

12 Katainen, 2012, s.80-81  

13 Nyilas, 2018, s 80-89 

14 Katainen, 2012, s.80-81 



8 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

Kuva 8: Kenzo Tangen ehdotus “A Plan for Tokyo” Kuva 10: Kisho Kurokawan Capsule Tower, 1972 Tokio Japani 

Kuva 9: Kenzo Tangen ehdotuksen asumisakselistoa Kuva 11: Arata Isozakin ehdotus ”The City In The Air” 
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2.4 Moduulikonstruktivismi Suomessa  
 
1960-luvulla suomessa ja maailmalla alkoi vallita aatteellisia 
näkemyksiä ns. järjestelmäarkkitehtuurista, strukturalismista 
ja konstruktivismista. Pääajatus oli, että järjestelmien ja stan-
dardisoitujen systeemien avulla voitaisiin tuottaa monistet-
tava kaikille sopivaa arkkitehtuuria kustannustehokkaasti ja 
demokraattisesti. Moduulijärjestelmillä voisi toteuttaa loput-
toman määrän erilaisia asuintiloja ja arkkitehdin roolia sekä 
rakennusteollisuutta pyrittiin ohjaamaan massatuotannon 
piiriin. 15 

 

Moduulikonstruktivisteilla tärkeimmät esikuvat olivat esimer-
kiksi Mies Van de Rohen Farnsworth House 1950, Seagram 
building 1958 ja Neue Nationalgalerie 1968, sekä Norman 
Fosterin ja Richard Rogersin aikakauden suunnitelmat. Myös 
japanilaisuus oli vahva esikuva tatamimitoituksineen ja oma-
leimaisen estetiikan sekä massiivipuurakenteiden myötä suo-
malaiseen puukonstruktivismiin. Suomessa (puu)moduuli-
konstruktivismilla oli vahva jalansija varsinkin pientalojen ja 
vapaa-ajan asuntojen kohdalla. (kuvat 12-14) 16.   
 
Moduulikonstruktivismin pääpiirteitä olivat: 
 
- näkyville jätettävä kantava runkokehikko 
- mittojen standardisointi ja modulointi 
- moduulijakoiset ikkunakentät 
- räystäättömyys ja tasakatot 
- jaoteltujen lasiseinien käyttäminen laajoina pintoina 
- kontrastisuhde luontoon ja esinemäisyys 
- niukat dimensiot, keveys 
 
Ajalle tyypillisenä aatteena rakennustehtäviin suhtauduttiin 
kuin uuden rakennusjärjestelmän prototyyppiin. Pyrittiin luo-

maan jokin uusi mullistava rakennustapa, joka yleistyisi sarja-
tuotantoon asti, mutta suurin osa jäi kuitenkin yksittäisiksi ja 
tai pienimuotoisiksi esteettisiksi kokeiluiksi. 17   
 
Suomalaisten (puu)moduulikonstruktivististen rakennusten 
vahva tunnistettava kokonaisilme tekee rakennusjärjestel-
mästä mielenkiintoisen rehellisen ulkoasultaan. Rakennus 
näyttää kantavan luurankonsa ulospäin, eikä piilottele vaan 
suorastaa korostaa sitä. Harmoniseen mittasuhdejärjestel-
mään tukeutuvana järjestelmää on myös mahdollista muo-
kata jopa jälkikäteen niin, että kaikki sen osat ovat samassa 
suhteessa toisiinsa sekä samalla kokonaisuuden kanssa. Näin 
järjestelmä rakentuu ja jopa kehittyy aina esteettiset arvot 
edellä.  
 
Kantavan pilari-palkkikehikon välisten julkisivupintojen jaka-
minen modulaarisesti osiin tuo myös hyvän lähtökohdan ik-
kunoiden, umpiosien sekä ritilöiden vaihtelevalle käytölle. 
Samalla järjestelmä luo mahdollisuuden jatkuvalle muunnel-
tavuudelle ja riittävälle yksilöllisyydelle sekä mahdolliselle 
sarjatuotannolle kustannustehokkuutta tuomaan.  
 
1960-luvun ihanteet, esteettiset tavoitteet, uudet rakennus-
tuotteet ja jopa hienoinen välinpitämättömyys rakennus-
määräyksistä tai rakenteiden kestävyyksistä toivat mukanaan 
kuitenkin paljon toimimattomia ja paljon huoltoa vaativia ly-
hytikäisiä rakennuksia ja rakenteita. Nämä seikat ovat valitet-
tavasti aiheuttaneet hieman negatiivisen maineen osalle ai-
kakaudelle tyypillisistä rakennuksista. Olisikin mielenkiin-
toista nähdä, olisiko nykymääräysten ja rakennustapojen 
sekä -materiaalien puitteissa mahdollista aikaansaada es-
teettisesti ja rakenteellisesti kestävää ja samalla tarkan detal-
jitason omaavaa hoikkarakenteista 1960-luvun hengen ihan-
netta aikaan? 
 
 
 

15 Kaila, 2016, s.16-19  

16 Sanaksenaho, 2017, s.128-129 

17 Kaila, 2016, s.20 
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Kuva 12: Järvenpään taiteilijatalo, Kirmo Mikkola, 1967 

Kuva 13:, Bungalow – Kuten haluatte,  
Juhani Vainio ja Matti Pohjankyrö, 1960-luku 

Kuva 14: Domino-talo, Raimo Kallio-Mannila 
 ja Teuvo Koivu, 1969  
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3 Mittasuhdejärjestelmät 
 
"Kauneus syntyy kokonaisuuden muodosta ja siitä että teoksen 
osat ovat suhteessa toisiinsa ja ne taas kokonaisuudessaan toi-
siinsa niin, että rakenne voi vaikuttaa yhtenä täydellisenä eli-
menä, jossa kukin jäsen on samaa mieltä toisen kanssa ja kaikki 
tukevat yhteisesti sitä mitä aiot muotoilla" 18 
 
Moduulikonstruktivistiset suunnitelmat nojaavat vahvasti jo-
honkin valittuun tai niistä johdettuun itseluotuihin mittasuh-
deteorioihin tai -järjestelmiin. Seuraavaksi esitellään tunne-
tuimmista järjestelmistä sekä teknisempi tuotannon ehdoilla 
suunniteltu 1M/3M-moduuli.  
 
3.1 Kultainen leikkaus, Fibonaccin lukujuno 
 
Nykyaikana käytössä olevat mittasuhdejärjestelmät periyty-
vät aina Pythagoraan luomista teorioista asti (n.500eaa). Sen 
mukaan kaikki universumin lait voidaan esittää matemaatti-
sesti numeroiden avulla, ja ne ovat harmonisesti suhteessa 
toisiinsa. Tunnetuin kaikista on kultainen leikkaus, joka perus-
tuu ihmiskehon mittasuhteisiin ja systeemiä käytettiin mm. 
yhdistämään ihmiskehon ja antiikin temppelien mittasuhteet 
yhdeksi jumalalliseksi kokonaisuudeksi (kuvat 15 ja 16). 19  
 
Kultaisen leikkauksen suhteet löytyvät yleisesti myös luon-
nosta mm. puiden ja kasvien lehtien sekä mm. simpukankuo-
rien kaarien muodoista.  
 
Noin vuonna 1202 teoksessaan Liber Abaci matemaatikko Fi-
bonacci (oikealta nimeltään Leonardo Pisano) esitti kultaisen 
leikkauksen numeroina, eli kymmenjärjestelmän kokonaislu-
kuina ja ikuisuuteen jatkuva yhtälönä, jossa seuraavaan lu-
kuun lisätään aina edellisen kahden summa, eli: 
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34, 55,89,144,223 jne. (kuva 17) 20 
   

Mielestäni kultainen leikkaus ja Fibonaccin lukujono on kaik-
kien mittasuhdejärjestelmien perusta, joka kaikkien suunnit-
telijoiden tulisi tuntea. Järjestelmä on ollut käytössä kautta 
historian kaikilla taiteen aloilla ja se on käytössä edelleen. Se 
on nähtävillä jokaisen päivittäisessä elämässä vaikkapa tuo-
temuotoilun kautta tai esimerkiksi valokuvien sommittelussa. 
Kultainen leikkaus on myös luonnon ”käyttämä” järjestelmä. 
Mittasuhteet toistuvat niin ihmiskehon mittasuhteissa kuin 
eläinmaailmassa ja kasveissa. Ihmiskehon mittasuhteilla on 
tietysti suora yhteys arkkitehtuurin ja esimerkiksi asunnon si-
sätilojen mitoituksiin ihmisen ulottuvuuden ja tilantarpeen 
kautta. Myös ihmiselle synnynnäinen kauneuden ja ”oikei-
den” mittasuhteiden käsitys lienee perua niin luonnon muo-
doista kuin ihmiskehon suhteistakin, joita on ollut aina aiko-
jen alusta asti ennen nykyihmistä ja kulttuurien syntyä.   
 
Tämän opinnäytetyön sivukoko on 21x21cm ja  
tekstisarakkeen leveys 8cm, jotka pohjautuvat  
kultaisen leikkauksen ja Fibonaccin lukujonon  
mittasuhteisiin. 
 
 
  

18, Ching,2007, s.316, Andrea Palladio, The Four Books on Architecture, Book1 Chapter 1. Tekijän suomennos. 

19 Ching, 2007, s.302 

20 https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fibonacci/ 
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Kuva 15: Kultaisen leikkauksen suhteet 

 

Kuva 16: Antiikin temppelit perustuivat kultaisen 

leikkauksen suhteisiin 

 

Kuva 17: Fibonaccin lukujono kaaviokuva 
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3.2 Modulor  
 
Modulor on Le Corbusierin kultaisen leikkauksen suhdehar-
monian pohjalta luoto ihmisruumiin mittoihin perustuva mit-
tajärjestelmä vuodelta 1942. Sen päämitat ovat Modulor-
hahmon mukaan 226cm luvusta jaollisia eli 226,113,70,43 
(kuva 19). 21  

 

Le Corbusier ihaili matemaattisia suhdeharmioita kuten kul-
taista leikkausta ja Fibonaccin lukujonoa, jonka perusteella 
hän loi oman Modulor-mittasuhdejärjestelmänsä. Hän liitti 
em. tunnettuihin järjestelmiin mukaan ihmiskehon ulottu-
vuuteen ja toiminnallisuuteen liittyviä mittoja, jotta ne sovel-
tuivat paremmin nykyaikaiseen asumiseen liittyvään mitoit-
tamiseen. 22 

 

Modulorin mittasuhteisiin perustuva asuntojen, rakennusten 
sekä julkisivujen jako-osien hyödyntäminen on varmasti jär-
kevää yhtenäisen harmonisen kokonaisilmeen luomiseksi 
sekä yhden järjestelmän käyttö tukee modulaarista ajattelua 
ja mahdollisesti kustannustehokasta tuotantotapaa toistu-
vien rakennusosien muodossa (kuva 20). Järjestelmän liian 
ehdoton käyttö kuitenkin voi kuitenkin tuoda mukanaan käy-
tännön hankaluuksia nykypäivän rakentamisessa, kuten esi-
merkiksi Le Corbusierin Unité d’Habitation (Marseilles, 
Ranska, 1952) – kohteessa käyttämä Modulorin mukainen 
huonekorkeus 226mm on aivan liian matala nykymitoituk-
selle sekä voi johtaa pimeisiin huonetiloihin kapeissa syvä-
runkoisissa asunnoissa (kuva 18).  
 
 
 
 
 
 
  

21 Kaila,2016, s72 

22, Ching, 2007, s.318-321 

 

Kuva 18: Unité d’Habitation suunnitelmia 
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Kuva 19: Modulor- mittasuhdejärjestelmä 

Kuva 20: Modulor- järjestelmän mukaisia julkisivukaavioita 
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3.3 Canon 60 
 
Vaikka Blomstedt ihailikin Pallasmaan mukaan Le Corbusierin Le 
Modulor- järjestelmän propositionaalisuutta, hän ei hyväksynyt 
periaatteellisista syistä arkkitehtuurin mittajärjestelmän perus-
taksi kultaisen leikkauksen avulla saatua epätäsmällistä, päätty-
mätöntä lukusarjaa, joka olisi lisäksi vaikeuttanut käytännön 
suunnittelutyötä. Blomstedt piti omaa Canon 60 -mittajärjestel-
määnsä Le  Corbusierin  Le  Modulor  -mittajärjestelmän  ratio-
naalisena  kehitelmänä. 23 

 
Arkkitehti Aulis Blomstedt julkaisi vuonna 1960 oman harmo-
nisen mittasuhdejärjestelmänsä, Canon 60. Se perustui geo-
metriseen kolmiojärjestelmään, missä suorakulmaisen kol-
mion sivut olivat pituudeltaan 75,100 ja 125. Suoran kulman 
nurkasta hypotenuusaa kohtisuoraan piirretty jana on täten 
pituudeltaan 60, ja tätä kolmiota voitiin siis kertaamalla suu-
rentaa tai pienentää ja jolloin luvut pysyivät selkeinä tasalu-
kuina. Luvuilla oli myös säveltaajuuksia vastaavat lukunsa 
(kuvat 22 ja 23). 24 

 
Blomstedt itse käytti järjestelmää omassa suunnittelutyös-
sään niin, että projektin alkuvaiheessa valittiin Canon 60 -jär-
jestelmästä perusmitta, esimerkiksi 45, 60 tai 80, jota sitten 
sovellettiin koko rakennuksen kattavana mittasuhdeharmo-
nia aina huonetiloista julkisivuihin ja rakenneosiin. Blomstedt 
kutsui näitä em. kantalukuja ”jyviksi” jotka olivat siis suurem-
man kokonaisuuden pienempiä osasia (kuva 21). 25 
  
Canon 60 -järjestelmä on mielestäni edelleen erittäin ratio-
naalinen, helposti ymmärrettävissä sekä tasalukujen kerrat-
tavuus antaa sille paljon erilaisia vaihtoehtoja käyttää nyky-
päivän asuntosuunnittelussa. Tämä johtuu vahvasti siitä, että 
järjestelmä perustuu esimerkiksi kantaluvun 60-jakoon,  

joka on edelleen käytössä monissa nykypäivän moduulimi-
toissa mm. keittiökaapistoissa tai ihmisen ulottuvuuteen liit-
tyvissä mitoissa ja asuntosuunnittelun ohjeissa. Myös suora 
yhteys teknisempään tuotannon ehdoilla tehtyyn 3M- ja 
12M-moduulimitoitukseen on hyödynnettävissä yhteisten lu-
kujen suhteiden myötä. Mielenkiintoisen lisämausteensa jär-
jestelmään tuo Blomstedtin luoma yhteys musiikin interval-
leihin ja musiikin sekä arkkitehtuurin teorioiden yhdistämi-
nen.      
 

  

23 Eskola, 2005 s. 96 

24 Kaila, 2016, s.72-73 

25 Salminen, 2018, s.50-54 

Kuva 21: Nelikko, Tapiola, Espoo. Blomstedt käytti kohteessa 
Canon 60-järjestelmää kokonaisvaltaisesti kantaluvulla 60cm 
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Kuva 22: Canon 60-mittasuhdejärjestelmä 

Kuva 23: Canon 60-mittasuhdejärjestelmää ja kantaluvun 60 harmoniset luvut 
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3.4 Tekniset järjestelmät, 3M, BES  
 
1900-luvulla arkkitehtuuri ja rakentaminen on muuttunut 
modernismin myötä edeltävistä tyylisuuntiin verrattuna 
enemmän teknisempään ja tuotannon ehdoilla tapahtuvaan 
kuin esteettisiin ihanteisiin perustuvaan kokonaisuuteen. 
Vuosisadan alun funktionaaliseen ajatusmaailmaan kuului, 
että rakennukset ovat teknisiä ihmismielen tuotteita, joissa 
esteettiset tavoitteet ovat toissijaisia ja että taiteelliset arvot 
jätettiin jopa kokonaan pois. 26 

 

Nykyisin yleisesti Suomessa käytössä oleva 3M-järjestelmä 
kehitettiin 1960-luvulla. Sen perusteet voi johtaa 1940-luvulla 
julkaistuihin ensimmäisiin RT-ohjekortistoihin ja rakentami-
sen standardisointiin Suomessa. Esimerkiksi 1948 julkaistu 
kortti Rakennusteollisuuden moduulijärjestelmä toimi pohjana 
ikkuna- ja ovimitoitusstandardeihin. 1960-luvulla betonira-
kentamisen yleistyminen asuntotuotannossa ja yhteisen mit-
tajärjestelmän puuttuminen aiheutti alan teollisuuden yhtei-
sen järjestelmän luomisen tarpeen elementtituotannon kus-
tannustehokkuuden näkökulmasta. Vuonna 1965 Suomen 
betoniteollisuuden keskusjärjestö lähtikin ajamaan 3M -mo-
duulia elementtiteollisuuden perusmitaksi. Tästä syntyi ns. 
BES-järjestelmä, joka perustuu kantavat seinät ja kantava 
laatta sekä 3M-/12M-mitoitukseen toisin kuin arkkitehtikun-
nan suosimaan pilari-laatta malliin. Tämä järjestelmä on 
edelleen jokapäiväisessä käytössä betonielementtiteollisuu-
dessa (kuvat 24-26).26 
 
Rakentajien vaatimuksesta käyttöön vakiintui ennen pitkään 
kantamoduuliksi  3M…Tulos oli tärkeä elementtiteollisuudelle, 
koska  sen  piirissä  nähtiin,  että  suhteellisen  harvojen  moduu-
limittojen  ja  standardisoiduin kiinnitys- ja liitosdetaljein 
 oli mahdollista päästä pitkälle koneellistettuun elementtituo-
tantoon. Myös arkkitehtitoimistoissa ryhdyttiin pian käyttä-
mään piirtämisessä alusmuoveja, joihin oli painettu valmiiksi 

moduuliruudukko piirtäjän avuksi...Samaan aikaan arkkitehtuu-
riajattelussa tapahtuvien asenteiden muuttumisen kanssa kyp-
syivät olosuhteet käytännön standardisoinnille myön-
teiseksi…Standardisointi nähtiin välttämättömäksi nimen-
omaan ryhdyttäessä ennennäkemättömään jälleenrakentami-
seen. 27  

 

Moduulimitoitusta käytettäessä kantamoduuli on 100 mm ja 
sitä merkitään kirjaimella M. Kertomoduulit ovat kantamoduulin 
kerrannaisia 3M, 6M, 12M jne.  

 

Rakennusosat sidotaan suunnitelmissa moduuliverkkoon, joka 
esitetään piirustuksissa ehjillä moduuliviivoilla. Moduuliverkko-
jen käytössä huomioitavaa: 
 

- verkon tehtävä on helpottaa suunnittelua ja asennusta 
- moduuliverkko sovitetaan rakennukseen 
- verkon sijoittaminen piirustukseen on tehtävä siten, että 

moduuliviivoja ei voi sekoittaa muihin viivoihin 
- verkko sidotaan rakennuksen päämittoihin 
- on suositeltavaa esittää moduulit myös leikkauksissa ja julki-

sivuissa 
 

Rakennuksen geometria tulisi sovittaa ensisijaisesti moduulijär-
jestelmään 12 M. 28 

Nykyinen 3M/12M on jokaiselle rakennusalan suunnittelijalle 
tuttua ja opetetaan yhdeksi päälähtökohdaksi alan koulutuk-
sissa. Mutta järjestelmän perusidea on ohjata rakentamista 
vain ja ainoastaan tuotanto edellä eikä järjestelmä käytän-
nössä ota kantaa lainkaan asumisen jatkuvaan kehittämiseen 
ja parantamiseen tai esteettisiin arvoihin liittyviin seikkoihin 
tai mittasuhteisiin. Samaan aikaan ei myöskään liene järke-
vää ajatella, että jokainen rakennuskohde toteutettaisiin ny-
kypäivänä täysin yksilöllisillä mittajärjestelmillä, jotka eivät 

26 Salminen, 2018, s.26 ja 33-36 

27 Eskola, 2005 s.96 

28 https://www.elementtisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/asuinrakennukset 

https://www.elementtisuunnittelu.fi/rakennejarjestelmat/asuinrakennukset
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sovi esimerkiksi elementtiteollisuuden perustuotannon mak-
simi mittoihin esimerkiksi valmistuksen tai kuljetuksen kan-
nalta. On myös otettava huomioon, että vaikka oletettavasti 
useimmiten käytetään 3M/12M lähtökohtana elementtisuun-
nittelussa, niin nykypäivänä ei ole ns.  vakiovarastokokoja 
laattojen tai seinäelementtien osalta käytössä eikä myöskään 
ikkunoissa tai ulko-ovissa, joten järjestelmä ei näin poissulje 
täysin suunnittelijan näkemystä tai erilaisten harmonisten 
mittasuhdejärjestelmien mahdollista käyttöä. Olisiko mah-
dollista yhdistää jollain tasolla esteettiset mittasuhdejärjes-
telmät ja tuotannon ehdoilla toimiva 3M -järjestelmä?  

Moduulaariverkkopohjainen suunnittelu voi myös auttaa 
suunnittelijaa ratkaisemaan suunnittelutehtävän annetun jär-
jestelmän sisällä tai avulla, mutta mielestäni ei kannata tur-
vautua orjallisesti mihinkään mittasuhde tai rakennejärjestel-
mään, koska jossain kohtaa systeemi saattaa alkaa ohjaa-
maan tai sitomaan liikaa. Tällöin suunnittelun lähtökohtana 
hyödynnetty mittajärjestelmä voi ehdottomuudessaan ai-
heuttaa enemmän ongelmia ja lukkoja kuin ratkaisuja. 

 
  

Kuva 24: 12M mitoitus, ohjekaavioita  

Kuva 25: Moduulimitoituksen ohjekaavioita 

Kuva 26: Moduulimitoitusohje, leikkaus 
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4 Referenssit  
 
Seuraavaksi esitellään kehikkotyyppistä moduulirakenta-
mista ja teorioita aiheen ympäriltä Suomesta ja maailmalta.   
 
4.1 Archigram 
 

Archigram-lehti oli 1960-luvulla vaikuttaneiden nuorten ark-
kitehtien kannanotto tylsään perustoimistoarkkitehdin työ-
hön. Ryhmä alkoi julkaista arkkitehtuurikritiikkiä lehdistölle, 
osallistua erilaisiin arkkitehtikilpailuihin ja he kehittivät uu-
denlaisia teorioita ja ajatuksia totuttuihin rakennustapoihin. 
Ryhmän työ oli futuristista utopiaa ja esitteli paljon erilaisia 
megastruktuureita ja järjestelmäarkkitehtuuria. Työt olivat jo 
aikanaan laajasti kiisteltyjä ja arvosteltuja, mutta ryhmän työt 
ovat jättäneet vahvan jäljen sitä seuraaviin arkkitehtisukupol-
viin rajoja rikkovana uudenlaisen rohkean ajattelun eturinta-
mana (kuva 28).29 

 

Ryhmän jäsenet olivat arkkitehdit Peter Cook, Warren Chalk, 
Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb ja David 
Green. Tunnetuimpia ehdotuksia on Cookin ”Plug-in City” 
(kuva 27) ja Herronin ”Walking city” (kuva 29).  Plug-in city oli 
ristikkorakenteinen megastruktuuri, johon voitiin nostaa ja 
yhdistää erilaisia valmismoduuleja ja rakennusosia valtavilla 
nostureilla. Se muistuttikin enemmän erilaisia lasten raken-
nussarjoja kuin normaalia kaupunkia. Myös keskeneräisyy-
den estetiikka ja mahdollisuus ikuisesti kehittyvään ja laajen-
tuvaan organismiin oli voimakkaasti läsnä ehdotuksessa. 30  

 

Archigramin ehdotuksissa toistuukin usein megastruktuu-
reille tyypillinen toistuva modulaarinen kehikko- ja asunto-
kapselijärjestelmä, johon mahdutettiin jopa kokonainen kau-
punki asuntoineen, työpaikkoineen ja tuotantolaitoksineen 
sekä yksityisen että julkisen liikenteen ratkaisuineen. Ehdo-

tuksissa painottuu voimakas ennakkoluulottomuus, futuristi-
nen katse totuttujen normien ulkopuolelle sekä metabolismi-
nen monotonisuus ja yksilöttömyys. Kuten muutkin ajalle 
tyypilliset valtavan mittakaavan futuristiset utopiat, myös Ar-
chigramin ehdotukset ovat jääneet toteutumatta, mutta 
ryhmä jätti kuitenkin vahvan jälkensä arkkitehtuurin histori-
aan mielenkiintoisen sarjakuvamaisen kuriositeetin avulla.  
 
Rakentamisen ja arkkitehtuurin historiaan katsottaessa on 
tehty paljon erilaisia kokeiluja, prototyyppejä, teorioita, ajan 
hetkeen sopivia tai futuristisia utopioita mutta yhtä ainutta 
oikeaa, vallitsevaa mittasuhdejärjestelmää tai moduuliraken-
nesysteemiä ei ole koskaan löydetty. Kaikki ehdotukset tun-
tuvat jäävän aikansa ilmiöiksi tai yksittäisiksi prototyypeiksi. 
Siksi olisikin mielenkiintoista nähdä, olisiko mahdollista luoda 
nykypäivänä järjestelmää, joka ottaa huomioon niin esteetti-
set ajan ihanteet, teolliset nykyrakentamistavat sekä raken-
nusmääräykset ja asuntosuunnitteluohjeet. Mielestäni rat-
kaisu olisi luoda enemmänkin teoria tai ajatusmalli erilaisesta 
asumisesta ja rakentamistavasta kuin luoda jokin kaiken rat-
kova yhteen materiaaliin tai systeemiin rajoitettu moduulijär-
jestelmä tai mittasuhdeihanne. Toisin sanoen teorialta vaadi-
taan joustavuutta, muunneltavuutta ja ajan hetkeen sopivaa 
pienimittakaavaista ratkaisua. Lisäksi esimerkiksi arkkiteh-
tuurijulkaisuissa paljon puhuttua yhteisöllisyyttä ei mielestäni 
synnytetä tyhjästä tarjoamalla arkkitehtuurin keinoin luotuja 
keinotekoisia törmäyspaikkoja tai solmukohtia, vaan osallis-
tamalla tulevat asukkaat yhteiseen luomiseen ja kehittämi-
seen sekä tunteeseen, että omilla teoillaan voi vaikuttaa asu-
miseensa ja elämäänsä sekä yhteisöönsä.    
 
 
 
 
 
 

29 Cook ym. 1972, s.9   

30 Lahti, ym. 2016 s. 124  
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Kuva 27: Plug-in city, Peter Cook Kuva 28: Archigram-lehden kuvitusta 

Plug-in city 

Kuva 29: Walking city, Ron Herron 
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4.2 Moduli 225 
 
Moduli 225 on Kristian Gullichsenin ja Juhani Pallasmaan 
luoma modulikonstruktivistinen puurakenteinen talojärjes-
telmä. Järjestelmä luotiin loma-asuntopohjaiseksi alkuun, 
sillä se mahdollisti hieman kevyemmät tekniset ratkaisut ja 
kokeellisemman pelkistämisen teollisen rakentamisen mah-
dollistamiseksi. Järjestelmässä kokeiltiin soveltaa uusia tuot-
teita kuten Karkapan-puukuitulevyjä julkisivuissa, tasakatoilla 
kumikatetta sekä sisällä mm kattolämmitystä. Myös perus-
tuksiin kokeiltiin uudenlaisia ja rohkeita prototyyppejä kuten 
sinkoperustusta (kuva 30). 31 

 
Modulin mitoitus perustui 225cm kokonaismittaan, joka on 
jaettavissa 75cm:llä kolmeen yhtä suureen osaan. Tämä oli 
koko järjestelmän idea ja logiikka, johon kaikki järjestelmän 
osat perustuivat. Esimerkiksi oven minimimitta oli 75cm ja 
vanerilevyjen leveys 150cm. Näin voitiin myös julkisivut ja ik-
kuna-aukotukset jakaa suhteessa 1:3 ja jokainen osa edelleen 
vielä kolmeen osaan, jolloin saadaan 75/3=25cm (kuva 32). 32 
 
Modulin kehitystyössä monet asiat perustuivat puhtaasti es-
teettisiin arvoihin ja kokeiluiden perusteella tehtyihin päätök-
siin. Esimerkiksi pilareiden ja palkkien dimensiot päätettiin 
kokeilemalla, eivätkä ne täyttäneet edes sen aikaisia normeja 
vaan niitä olisi pitänyt vahvistaa esimerkiksi alumiini tai te-
räsvahvikkeilla. Ajalle tyypilliset esteettiset ihanteet räystäät-
tömistä tasakatoista ja mahdollisimman hoikista rakenteista 
sekä mm. Japanilaistyyppisten puutaloestetiikan ihannointi 
ajoivat käytännön asioiden yli.  33 

 

Moduli 225 järjestelmään kuuluivat teräsputkiperustusten ja 
kantavan puurungon lisäksi valmiit laattamaiset puuelemen-
tit kattoihin ja lattioihin sekä valmiit julkisivu- ja ikkunaele-
mentit. Niiden lisäksi saatavilla oli myös moduulimitoitettuja 
keittiökalusteita, takka ja saunan lauteet. Ideana oli, että 

asiakas pystyi omien toiveidensa ja resurssiensa mukaan 
suunnittelemaan ja tilaamaan kokonaisen talojärjestelmän 
luettelopohjaisesti. Näin saavutettiin etukäteen täysin tie-
dossa olevat kokonaiskustannukset rakennukselle pois lukien 
tontin hankintaan tai mahdollisiin asennustöihin ja LVIS-töi-
hin kuuluvia menoja. 34 

 

Moduleja valmistettiin 1969–1974 välisenä aikana noin 50kpl, 
joista suurin osa toimitettiin Suomeen, mutta muutamia ta-
loja toimitettiin myös ulkomaille kuten Ruotsiin, Norjaan, 
Ranskaan ja Japaniin. Talomallituotanto päättyi kuitenkin, 
kun talotehtaana toiminut A. Ahlström Oy totesi, ettei tuo-
tannossa päästy riittävän tehokkaaseen ja suureen volyymiin, 
joten koko toiminta päätettiin lopettaa (kuva 33). 35 

 
Moduli 225:tä voisi mielestäni kutsua kokonaistaidete-
okseksi. Siinä on hienosti mietitty kokonaisuus huomioiden 
niin esteettiset arvot kuin sisätilojen toimivuus, ihmisen mit-
takaava sekä kahden työmiehen voimin valmiselementeistä 
rakennettava ja myöhemmin myös purettava kokonaisuus. 
Periaatteessa työssä ei tarvita edes ammattihenkilöitä tai 
työkaluja avuksi vaan järjestelmä voidaan asentaa paikoilleen 
valmisosien ja liitosten sekä perustyökalujen avulla.    
 
Moduli 225 -järjestelmän yleistymisen ja käytettävyyden on-
gelmat lienee ollut sen liiallinen kokeellisuus ja ajalle tyypilli-
nen utopia, liiallinen luottamus uusien materiaalien toimivuu-
teen sekä tietoinen rakennusmääräyksistä tai rakenteiden 
kantavuuksista piittaamattomuus. Liiallinen esteettisen il-
meen ja keveyden tavoittelu on johtanut rakenteiden pitkäai-
kaistoimimattomuuteen, mikä voi toimia paviljonkimaisessa 
väliaikaisrakennuksissa tai veistostaiteessa, mutta arkkiteh-
tuurissa ja asuinrakennuksissa lähtökohtana tulee olla pysy-
vät, kestävät ja terveelliset rakennukset. 
 
  

31 Kaila, 2016 s.74 34 Kaila, 2016 s.80-81 ja s.120-121 

32 Kaila, 2016 s.77 35 Kaila, 2016 s.128-131 

33 Kaila, 2016 s.79 
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Kuva 30: Moduli Villa Mairean pihassa 

Kuva 31: Modulin muunneltavuutta (esitteestä) 

Kuva 32: Moduli 225 mittajärjestelmä Kuva 33: Pohjapiirros Villa Mairean pihassa olleesta Modulista 
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4.3 Next 21 
 
Next 21 on 1993 valmistunut asuinrakennus Osakaan, Japa-
niin. Se on Osaka Gas -maakaasuyhtiön kokeellinen kohde 
missä yhdistettiin niin modulaarisuus, muunneltavuus, ympä-
ristöystävällinen asuminen ja yhteisöllisyys (kuva 34). Asuk-
kaille luovutettiin muuttovaiheessa talon ohjekirja, joka mää-
ritti, miten taloa käytetään ja missä oli kirjattuna tulevalle yh-
teisölle tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt. Ideana, oli että 
asukkaat itse voivat muokata rakennusta haluamaansa suun-
taan näiden avulla ilman ulkopuolisten konsulttien tai ura-
koitsijan panosta.36 Tässä olisi yksi mielenkiintoinen konsepti 
tuoda totuttujen rakennustapojen rinnalle tuomaan paljon 
puhuttua yhteisöllisyyttä ja osallistumista.  
 
Rakennuksen kantavana runkona toimii teräsbetoninen pi-
lari-palkki-laattarakenne, jonka muodostaman kehikon si-
sään on voitu suunnitella modulaarisia järjestelmiä hyödyn-
tävä, mutta vapaasti suunnitellut asuntoyksiköt. Kantavan 
kehikon ja asuntoyksiköiden lisäksi myös talotekniikka on 
ikään kuin irrallinen oma elementtinsä rakennuksen sisällä, 
jotta mahdollinen muunneltavuus ja joustavuus mahdolliste-
taan (kuva 36). Rakennuksessa on kuusi kerrosta, luhtikäytä-
vät ja 18 yksilöllistä omakotitalomaista asuntoa, joista osaa 
on rakennuksen valmistumisen jälkeen voimakkaasti muu-
tettu (kuvat 35 ja 37). 37 Mielestäni tämä osoittaa suoraan tä-
mänkaltaisen kokeellisen ja avoimen kehikkorakenteen si-
sään rakennetun systeemin toimivuuden käytännössä niin 
että rakennus ikään kuin elää ja hengittää eikä jähmety jatku-
vaa huoltoa kaipaavaksi monumentiksi valmistuessaan.    
 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston talotyyppiselvityksen 
(2007) mukaan tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia muunnel-
tavia asuintiloja ja asumisen tapoja kuten omakotitalomaista 

asumista kerrostaloissa. Selvityksen mukaan tulisi tutkia voi-
daanko niiden näiden parhaita ominaisuuksia yhdistää ja 
näin löytää uudenlaisia ratkaisumalleja asumisen haasteisiin.   
 
Mielestäni Next 21 antaa muutamia valmiita vastauksia em. 
kysymyksiin. Esimerkiksi kantavat seinät ja huoneistojen väli-
set seinät tulisi minimoida asuntojen muunneltavuuden 
mahdollistamiseksi ja ikkunoiden sekä näkymien mahdollis-
tamiseksi jopa 360 astetta asunnosta. Myös asunnon laajen-
taminen tyhjään tilaan tarjoaisi mielenkiintoisen tavan toimia 
ja kehittää rakennuksia myös niiden valmistumisen jälkeen. 
Kantava pilari-palkki kehikko tarjoaisi yhden mahdollisuuden 
näihin.  
 
Kantavaa modulaarista kehikkojärjestelmää voisi myös hyö-
dyntää niin, että modulaarisen kehikon sisällä olisi kuitenkin 
vapaus toimia ilman kahlitsevia järjestelmiä tai etukäteen 
määriteltyjä asuntotyyppejä tai -lokeromalleja. Näitä esi-
merkkejä tarkastellessa tulee väistämättä eteen myös tutkia 
millaisia haasteita nykypäivän rakennus-, palo- ja asunto-
suunnittelumääräykset sekä talotekniikan ratkaisut tuovat 
asiaan? 

 
  

36 Yingying & Beisi, 2011, s.12  

37 Hedman ym. 2016, s242  
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Kuva 34: Next 21 ulkokuva  

Kuva 36: Next 21 aksonometrinen räjäytyspiirros 

Kuva 35: Next 21 pohjapiirroksia  

Kuva 37: Next 21 havainnepiirros luhtikäytävistä ja portaista 
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4.4 Paracity 
 
Marco Casagranden ”Paracity”-konsepti on puurakenteiseen 
pilaripalkkirungon varaan rakentuva kokonainen kaupunkira-
kenne, toisin sanoen kehikkosysteemi, mihin asukkaat itse 
rakentavat kotinsa ja yhteisönsä, liikenteen ja infrastruktuu-
rin sekä järjestelmä mahdollistaa myös omavaraisen viljelyk-
sen. Ehdotus on suunnattu kaupunkien jättömaille tai tulva-
tasangoille sekä ns. hukkamaille, mitä ei voida suoraan sellai-
senaan hyödyntää vaan kehikkorakenne nostaa kaupunkira-
kenteen irti maasta tarjoten vapaata ilmatilaa uudelle kau-
punkirakenteelle (kuva 40). Kuivana aikana maantaso toimii 
kaupunkilaisten yhteisenä puistona ja tulva-aikana vesi saa 
vapaasti virrata kaupunkirakenteen alla (kuva 41). 38 
 
Kehikkorakenne koostuu 6x6x6m CLT-elementeistä, jotka 
ovat poikkileikkaukseltaan 0,5mx0,5m (kuva 46 s.32 ). Järjes-
telmää voi vapaasti kasvattaa mihin suuntaan tahansa ja niitä 
voidaan latoa päällekkäin 8 kuutiota, joka mahdollistaa jopa 
16 kerrosta (kuvat 38 ja 39). Puurakenne tarjoaa joustavan 
rungon maanjäristysalueille sekä toimii myös palonkesto-
ominaisuuksiltaan monenlaisiin käyttötarkoituksiin. 38 
 
Tekijänsä mukaan ehdotus on ns. kolmannen sukupolven 
kaupunkirakenne. Ensimmäisessä sukupolvessa kaupunki on 
yhteisö, joka elää välittömässä vuorovaikutuksessa ympäröi-
vän luonnon kanssa ja on siitä riippuvainen.  
 
Toisen sukupolven kaupunki on nykyisen kaltainen teollinen 
kaupunki, joka elää itsenäisenä elementtinä irrallaan luon-
nosta ja samaan aikaan luonto pyrkii jatkuvasti hajottamaan 
tämän ”kaupunkikoneen” esimerkiksi sääilmiöiden avulla. 
Kolmannen sukupolven kaupunki on symbioosi, missä teolli-
sen kaupungin rauniot alkavat elämään omaa elämäänsä. 
Siinä hyödynnetään paikallista tietotaitoa luonnon hyödyntä-
miseen ja kaupunkirakenne kasvaa pikkuhiljaa osaksi luontoa 

eikä siitä irrallisena elementtinä. Tästä syntyy jatkuvasti elävä 
ja kehittyvä modulaarinen biourbaani organismi missä pai-
kalliset traditiot sekä taidot säilyvät, ja ne toimivat elvyttä-
vänä voimana koko alueelle. Tavoitteena on luoda tasapaino 
kestävän kehityksen avulla kaupungin ja sitä ympäröivän 
luonnon välille. 38 
 

Mielestäni Paracity on mielenkiintoinen näkemys, miten 
suurkaupunkien jättömaita sekä tulva-alueiden muodosta-
maa hyödyntämätöntä tilaa voisi ottaa käyttöön. Myös kau-
punkilaisten itse rakentamat asumukset ja yhteisö kiehtoo 
ajatuksena. Toisaalta ehdotus tuntuu olevan vielä hieman 
utopian puolella, kuten aiemmatkin vastaavat megastruktuu-
riehdotukset ovat olleet ja jääneet suurehkon mittakaavan 
mahdottomuudessa toteutumatta. Väistämättä tulee myös 
mieleen, jos Paracityn-tapaisessa kohteessa otettaisiin kan-
salliset viranomaismääräykset huomioon, mm. kantavuus, 
palo-, asuintilojen suunnittelun osalta niin kokonaisilme tulisi 
muuttumaan melko varmasti todella radikaalisti. Myös esi-
merkiksi ehdotuksessa olevat autoteiden tuominen kehikko-
rakenteen sisään tulisi olemaan melkoisen vaikeaa toteuttaa 
todellisuudessa ja aiheuttaisi todennäköisesti erittäin järeitä 
tukirakenteita sekä kehikon jäykistämiseen tai ajoneuvojen 
törmäyskuormiin liittyviä mittavia haasteita dynaamisen liik-
kuvien kuormien hallitsemiseksi. Lisäksi avoimen ja suojaa-
mattoman puurakenteen pitkäikäisen säänkestävyyden suh-
teen tulisi tehdä ehdotus, sillä se vaikuttanee oleellisesti ko-
konaisuuden toimivuuteen sekä esteettiseen ilmeeseen.  
 
Tämän työn kohdalla ajattelen niin, että yhtä oikeaa ja kai-
kille sopivaa järjestelmää ei voida luoda tai sellaista ei pystytä 
suoraan siirtämään erilaisiin rakennustapoihin, -paikkoihin, -
aikoihin tai eri kulttuureihin. Toimivampi ajatus olisi ehkä 
luoda joustava teoriamalli mitä voidaan vapaasti muokata ai-
kaan ja paikkaan sopivaksi, ”genius loci”-henkeen.  

 

38 Casagrande, 2015, s81-83 
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Kuva 38: Paracity-konsepti, aksonometrinen havainnekuva 

Kuva 39: Paracity-konsepti, ulkoperspektiivipiirros 

Kuva 41: Paracity-konsepti, Leikkauspiirros 

Kuva 40: Suunnitteilla oleva Paracity, Taipei, Taiwan 
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4.5 Veistostaide, Konstruktivismi 
 
Rakennuksien voi ajatella olevan suuren mittakaavan veistos-
taidetta kaupunkikuvassa. Rakennusten luurankoa eli kanta-
vaa rakennetta voi tutkia myös taiteen kautta erillisenä koko-
naissommitelmana. Tämänkaltaista taidesuuntausta kutsu-
taan konstruktivismiksi.  
 
Konstruktivismi on 1900-luvun alun jälkeen syntynyt taide-
suuntaus, joka levisi laajasti monille eri taiteenaloille. Sen läh-
tökohtana on usein geometrisistä elementeistä koottu ei-
esittävä sommitelma. Sen parissa toimineet taiteilijat pitivät 
systeemiä ja järkeilyä parempana kuin sattumanvaraisuutta 
ja tunteellisuutta. Rakenteiden tuli näkyä ja olla teoksissa 
keskeisessä roolissa. Konstruktivismia voi luonnehtia raken-
teelliseksi taiteeksi. 39 

 

Tunnetuimpana ja suuntauksen yhtenä käynnistäjistä on pi-
detty Vladimir Tatlinia, joka inspiroitui Pablo Picasson atel-
jeessa näkemistään kubistisista romumetallista kootuista ra-
kennelmista 1913.Tatlin alkoi luomaan omaa samankaltaista 
taidettaan ja alkoi samana nopeasti seuraajia suuntaukselle. 
Nämä konstruktivisteiksi itseään kutsuneet taiteilijat julkaisi-
vat v 1923 kirjoituksen Lef-lehdessään: 
 
Esineen materiaalinen muodostuminen on korvattava sen es-
teettisellä yhdistelmällä. Kohdetta on käsiteltävä kokonaisuu-
tena, joten se ei ole havaittavaa tyyliä vaan yksinkertaisesti teol-
lisen järjestyksen tuote, kuten auto, lentokone ja muut sellaiset 
Konstruktivismi on puhtaasti teknistä materiaalien hallitsemista 
ja organisointia.40 

 

 

 

 

Konstruktivistinen taidesuuntaus tukahdutettiin Venäjällä 
1920-luvulla vallankumouksen jälkimainingeissa, mutta sen 
opetusta jatkettiin mm. kuuluisassa taidekoulussa Bauhau-
sissa, Saksassa 1930-luvulla sitä harjoittaneiden taiteilijoiden 
toimesta. 
 
Solomon "Sol" LeWitt (9. syyskuuta 1928–8. huhtikuuta 2007) 
oli yhdysvaltalainen taiteilija, jota pidetään yhtenä konstruk-
tivismia seuranneen taidesuuntauksen minimalismin perus-
tajina. Hän tuli kuuluisaksi 1960-luvun lopulla suuren mitta-
kaavan seinäpiirrostensa ja rakennelmiensa kautta. Taiteilija 
käytti usein tasasivuisen kuution muotoisista osista koottuja 
modulaarisia rakennelmia sommitelmissaan (kuvat 42-44). 41 
 
Tätä aihetta voisi mielestäni hyödyntää niin, että rakennuk-
sen kantava runko toimii omana kokonaissommitelmanaan 
ja sitä täydentävät kehikon sisään tulevat blokit eli asunnot. 
Riittävä väljyys tuo kehikon kokonaismuotoa ja avointa luon-
netta esiin paremmin kuin täyteen ahdettu yksimassainen 
kokonaisuus. Tasasivuinen kuutiosommitelma luo kokonais-
muotoa tukevan ryhdikkään ja järjestelmällisen ilmeen. Jos 
kehikkona käytettäisiin mitoiltaan muuttuvaa systeemiä, niin 
lopputulos voisi olla vaikeasti rakennettava ja esimerkiksi 
suorakulmaisempi kehikkorakenne voisi tuoda laiskahkon tai 
levottoman oloisen kokonaisuuden. Tasasivuinen kuutioke-
hikkorakenne on myös toimiva kustannustehokas ratkaisu 
toistuvilla rakennusosillaan ja näin kustannusmielessä sekä 
esteettisetsi hyödynnettävissä sellaisenaan asuinkerrostalon 
suunnittelussa.  
 
 
 
 
 
 
 

39 https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana/modernismi/1900-luvun-modernismi/konstruktivismi 

40 https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/constructivism. Tekijän suomennos. 

41 https://www.moma.org/artists/3528  

  

https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana/modernismi/1900-luvun-modernismi/konstruktivismi
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/constructivism
https://www.moma.org/artists/3528
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Kuva 42: Kehikkosommitelma, Sol LeWitt Kuva 43: Kehikkosommitelma, Sol LeWitt 

Kuva 44: Kehikkosommitelmia, Sol LeWitt 
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5 Oma teoriamalli 
 
Seuraavaksi tässä opinnäytetyössä tutkitaan yhtä mahdol-
lista skenaariota avoimen puukehikkorakenteen käyttämistä 
asunkerrostalon suunnittelussa. Teoriaa rajataan mm kerros-
luvun, kantavien rakenteiden materiaalien ja rakennusmää-
räysten sekä asuntosuunnittelun ohjeiden puitteissa. Tässä 
teoriassa ei haluta luoda tai esittää vain yhtä mahdollista ra-
kennustapaa tai käytettävää moduulijärjestelmää tehdä vaan 
enemmänkin tavoitteena on yleisohjeet puukehikkorakentei-
selle asuinkerrostalolle, joita lukija voi vapaasti hyödyntää 
parhaalla katsomallaan tavalla omassa suunnittelutyössään. 
 
Tutkimusosiossa etsitään myös avoimeen kehikkorakentami-
seen liittyviä mahdollisuuksia, joilla voidaan monipuolistaa 
nykypäivän vallitsevia asuinrakennuksen toteuttamistapoja 
sekä kehittää erilaisia muuntojoustavia asumisen tarpeita, 
koska esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ta-
lotyyppiselvityksen (2007) mukaan uusille ja erilaisille muun-
tojoustaville rakennustavoille on tulevaisuudessa tarvetta. 
Selvityksen mukaan asuntoratkuissa tulee etsiä asukaslähtöi-
siä muunneltavia ja muokattavia tapoja sekä yhdistää oma-
kotitaloamista ja kerrostaloasumista uudella tavalla (kuva 
45).   
 
Kasvavaan yksilöllisyyden vaatimukseen voidaan vastata vain 
entistä monipuolisemmalla ja asukaslähtöisemmällä suunnitte-
lulla, toimintamalleilla ja tuotantoprosesseilla. Eri lähestymista-
vat täydentävät parhaimmillaan toisiaan. Lähestymistapoja 
edustavat mm.: 
 
- Valmiiksi erityinen, monipuolinen asuntotuotanto, jossa tutki-
vasti ja vuorovaikutteisesti kehitetään uusia kerrostalotyyppejä.  
- Joustavuus ja muokattavuus asuntotuotannossa.  
 

-Omatoiminen rakennuttaminen voi parhaimmillaan tuottaa 
uudenlaisia yhteistyökonsepteja sekä sisällöllisesti ja ilmiasul-
taan monimuotoista pienirakeista asumisympäristöä. 
 
Vallitsevat kerrostalojen perustyypit ovat hyviä lähtökohtia ker-
rostaloasumista kehitettäessä. Lisäksi on olemassa lukuisia talo-
tyyppejä, joita ei tämänhetkisessä asuntotuotannossa esiinny 
lainkaan….Olemassa olevat tehokkaat piste- ja lamellitalot on 
kuitenkin jo jalostettu niin tehokkaiksi, että poikkeavien talo-
tyyppien käyttöönotto vaatii totuttujen käytäntöjen kyseen-
alaistamista esim. porrashuoneiden tehokkuuden, asuntotyyp-
pijakaumien sekä joidenkin asumista koskevien sääntöjen ja 
määräysten osalta.42 

 
• Tarvitaan sekä suljettuja että avoimia pohjaratkaisuja. 
• Tasoerot, useampikerroksiset asunnot sekä tilallinen vaihtelu 
edustavat monille parempia asumisoloja ja toisivat laatua ja yk-
silöllisyyttä myös kerrostaloasumiseen. 
• Asuntoratkaisuissa tulisi suosia asukaslähtöisiä vaihtoehtoja. 
Muuntojoustavuus, muunneltavuus ja muokattavuus ovat ta-
voiteltavia tekijöitä. Nämä usein merkitsevät myös asuntojen 
koon kasvattamista 
 • Kerroskorkeuden kasvattamiseen on kerrostalorakentami-
sessa paineita jo pelkästään lisääntyneiden taloteknisten tilan-
varausten takia. Samalla on mahdollista myös lisätä jousta-
vuutta, jos kerroskorkeus määritellään niin, että se mahdollistaa 
osassa huoneista parvien rakentamisen.43 

  

42 HKI kaupunki Talotyyppiselvitys, 2007, s39 

43 HKI kaupunki Talotyyppiselvitys, 2007, s81 
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Kuva 45: Talotyyppiselvityksen mukaan tulevaisuudessa on tarvetta tutkia yhdistelmiä 
missä on sekä omakotitalomaista että kerrostalomaista asumista ja ratkaisuja. 
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5.1 Käytettävä järjestelmä ja rajaus 
 
Teoriamallin pohjana on ajatus eritellä kantava pilari-palkki-
runko, asuntoyksiköt sekä talotekniikka kuten esimerkiksi 
aiemmin kappaleessa 4.3 esitellyssä referenssissä Next 21. 
Teoriassa tutkiaan myös miten rakennusta tai asuntoja voi-
taisiin jatkossa laajentaa, käyttää ja kehittää asukkaidensa 
toimesta. 
 
Teorian taustana käytetään P2-luokan puukerrostalon oh-
jeita ja määräyksiä. Kerroslukuna käytetään 8krs tai kor-
keudeltaan 28m rakennusta. Käytettävän puurakenteisen pi-
lari-palkkirungon dimensiot määräytyvät aina tapauskohtai-
sesti kantavan rakenteen jännevälien mahdollisista dimensi-
oista sekä käytettyjen ulkoseinien, alapohja- ja yläpohjara-
kenteiden paksuuksista. Myös asuntosuunnitteluohjeet sekä 
palomääräykset ja niissä vaadittavat etäisyydet vaikuttuvat 
käytettävän kehikon moduulijakoon. Seuraavissa kappaleissa 
käydään läpi näistä esimerkit ja rajaavia tekijöitä, jonka jäl-
keen esitellään yksi mahdollinen teoriamalli esimerkkien 
kautta.  
 
5.2 Puukerrostalot yleistä  
 
 
Puukerrostaloksi sanotaan kerrostaloa, jonka kantavat runkora-
kenteet ovat pääosin puuta. Julkisivut voivat olla puulla tai 
muilla julkisivumateriaaleilla verhottuja. Tietyin edellytyksin 
puuta voidaan käyttää sisätilojen pintamateriaalina. 
 
Puukerrostalojen suunnittelua koskevat pääosin samat rakenta-
mismääräykset kuin muitakin kerrostaloasuntoja. Poikkeuksen 
muodostavat palomääräykset, joissa puukerrostalot sijoitetaan 
P2-paloluokkaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan 

E1, Rakennusten paloturvallisuus, mukaan Suomeen saa raken-
taa taulukkomitoituksella enintään kahdeksankerroksisen puu-
runkoisen asuin- ja työpaikkarakennuksen 
 
Keskeisimmät puukerrostalojen suunnitteluun vaikuttavat tekijät 
ovat totutusta poikkeavat rakenteiden paksuudet ja puisilla väli-
pohjarakenteilla saavutettavat jännemitat. Taloudellisesti järke-
vät puurakenteiset välipohjat mahdollistavat 5…7 m jännemitat, 
jolloin välipohjan rakennepaksuus on luokkaa 450…600 mm. 
Sitä pidemmillä jännemitoilla välipohjarakenteen korkeus alkaa 
kasvattaa myös kerroskorkeutta, koska huonekorkeuden tulee 
olla vähintään 2500 mm. 
 
Saavutettavista jännemitoista johtuen puukerrostaloon tulee 
totuttua enemmän kantavia linjoja. Ne voivat sijaita joko poikit-
tain rungon suuntaan tai rungon suuntaisesti siten että ulkosei-
nät ja osa väliseinistä toimii kantavina linjoina. Kantavat seinät 
voidaan myös korvata pilari-palkkilinjoilla. 
 
Seinärakenteiden paksuuksien osalla nyrkkisääntö on, että puu-
rakenteet johtavat huoneistojen välisissä seinissä totuttua pak-
sumpiin rakenteisiin ja ulkoseinissä tottua ohuempiin rakentei-
siin. Rakenteen kokonaispaksuus kuitenkin riippuu valitusta run-
kotyypistä, halutuista energiatehokkuus- ja ääneneristysta-
soista, verhouksista jne.44 

 
Puuinfon ohjeiden perusteella lähdetään tutkimaan siis mah-
dollisuutta käyttää pilari-palkkirakenteista kehikkoa, jonka di-
mensiot määräytyvät tapauskohtaisesti valitun kerrosluvun, 
talotyypin, tontin vaatimusten sekä rakennesuunnittelijan 
mitoittamana. Kappaleessa 4.4 esitellyssä referenssissä 
”Paracity” kehikon ulkomitat olivat 6x6x6m ja pilari-palkki-
rungon dimensiot 0,5mx0,5m (kuva 46).  
 

44 https://puuinfo.fi/rakenteet/yhdistelmarakenteet/suunnittelu/ 
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Näiden perusteella voidaan siis olettaa, että samalla suh-
teella laskettuna voidaan käyttää kehikon mittoina esimer-
kiksi n.4x4x4m ja pilari-palkkirungon dimensioina 0,3x0,3m 
(kuvat 47 ja 48).  
     

Kuva 46: Paracity-ehdotuksen mukainen kehikko, jonka sivun 
mitat ovat 6x6x6m ja rakenteen dimensiot ovat 0,5mx0,5m 

Kuva 47: Teoriamallin mukainen kehikko, jonka sivun mitat ovat 4x4x4m ja rakenteen dimensiot ovat 0,3mx0,3m. Oi-
kealla 3x3x3 kpl kehikkosommitelma, jonka ulkomitat ovat 12x12x12m, 27 kehikkoa 
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5.3 Rakennusmääräykset ja suunnitteluohjeet 
 
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista  
4 §  Asuin-, majoitus- ja työtila: 
 
Asuin-, majoitus- ja työtilan koon ja muodon on huoneen aiottu 
käyttö ja kalustettavuus huomioon ottaen oltava tarkoituk-
seensa soveltuvia. Asuin-, majoitus- ja työtilan huonealan on 
kuitenkin aina oltava vähintään 7 neliömetriä. Asuin-, majoitus- 
ja työtilan huonekorkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä. 
Pientalossa mainittu vähimmäiskorkeus on 2,4 metriä. Asuin-, 
majoitus- ja työtilan vähäisen osan huonekorkeus voi olla edellä 
sanottua pienempikin, ei kuitenkaan alle 2,2 metriä. Jos huo-
neen sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, huonekorkeus on määri-
tettävä huonealan keskikorkeutena. Asuinhuoneen suunnitte-
lussa on otettava huomioon ilmansuuntien ja ympäristön häiriö-
tekijöiden vaikutus, valoisuus sekä ikkunanäkymät. 45 
 
Ehdotetulla 4x4x4m kehikkorakenteella ja oletetulla 0,6m 
ylä- sekä alapohjan paksuudella nämä ehdot asuinhuoneen 
korkeudesta täyttyvät (2,8m), mutta kahta päällekkäistä ker-
rosta tai parvea ei saada aikaan ilman ottamatta yläpuolista 
kehikkotilaa käyttöön (kuvat 49 ja 51). 
 
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 
5 § Asuin-, majoitus- ja työtilan ikkuna: 
 
Asuin- ja, majoitustilan ikkunan valoaukon on oltava vähintään 
1/10 huonealasta. Ikkunan sijoituksen ja muun järjestelyn on 
varmistettava huoneen valoisuus, näkymä ulos huoneesta sekä 
huoneen kalustettavuus. Asuinhuoneen ja majoitustilan ikkunan 
tai sen osan on oltava avattavissa. 
 
Etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä samassa tai naa-
purikiinteistössä olevaan vastapäiseen rakennukseen on oltava 

vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus 
huoneen lattiatasolta mitattuna. Pääikkunan edessä on kuiten-
kin oltava vähintään 8 metrin etäisyyteen asti rakentamatonta 
tilaa. Pientalossa voi mainittu etäisyys tontilla tai rakennuspai-
kalla olla viihtyisyyden vaatimukset huomioon ottaen pienempi-
kin, kuitenkin siten, että 45 asteen valokulma huoneen lattiata-
soon nähden täyttyy. 46 
 

Tämä pääikkunoiden edessä oleva vapaa 8m tilavaatimus 
yhdessä palomääräysten ohella muodostavat ehkä tärkeim-
män rajauksen toisistaan irrallaan olevien asuntoyksiköiden 
keskinäiseen etäisyyteen ja sen myötä myös kehikossa käy-
tettävään moduuliverkkoon. Rakenteellisilla ratkaisuilla voi-
daan asuntojen välistä etäisyyttä pienentää ja pääikkunoita 
voidaan suunnata rajatummin, mutta tässä teoriamallissa 
tutkitaan toisistaan täysin irrallisia asuntoyksiköitä ja sen tuo-
mia mahdollisuuksia ja haasteita (kuva 48). 
 
Riittävien kalustusvaihtoehtojen turvaamiseksi asunnon pääasi-
allisen oleskelutilan suositeltava vähimmäisleveys on 3600mm. 
47 
 
Myös tämä asuntosuunnittelun ohje tulee ottaa huomioon ja 
se rajoittaa kehikoiden välistä etäisyyttä ja sekä käytettävää 
moduulimittaa, vaikkakin mahdolliset pilarit keskellä tilaa ei-
vät välttämättä aiheuta heti suoranaista estettä, vaan pilarit 
voivat myös toimia tilallisesti mielenkiintoisena rajaavana te-
kijänä.  
 
Myös mahdolliset rakennuksen alla kellarikerroksessa olevat 
pysäköinnin ja autopaikkojen tuomat tilavaatimukset on 
otettava huomioon maan yläpuolisessa kehikkomoduulija-
ossa. Esimeriksi jos maanpäällisen kehikkorakenteen moduu-
lijako olisi 4x4x4m voidaan maan alla käyttää betoniraken-
teista pilari-palkistoa taas jaolla 8x16x4. Näin ollen jokaiseen 

45 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171008 

46 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171008 

47 RT-ohjekortti 93-10923 Asuntosuunnittelu, s6 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171008
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pilariväliin saadaan aikaan 3kpl ohjeiden mukaista autopaik-
kaa ja riittävät kääntösädevälit sekä ajoväylät sekä huonekor-
keus (kuva 50).   
 
  

Kuva 48: Asuntosuunnitteluohjeen mukainen pääikkunoiden 
edessä oleva vapaan tilan vaatimus 

Kuva 50: RT-ohjekortin ”pysäköintilaitokset” mukainen vino-
pysäköinnin mitoitusohje. Autopaikan leveys on min. 2,5m ja A-
mitta tulee olla min. 4,25-5m. Nämä ehdot täyttävät mm. ehdo-
tetulla 8x16m pilarijaolla.   

Kuva 49: Luonnos kehikon mitoista 

Kuva 51: Luonnos asuntoyksiköiden etäisyyk-
sistä toisiinsa 
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5.4 Pilari-palkki järjestelmä ja materiaalit  
 
Pilari- palkki runkojärjestelmä perustuu päällekkäisiin tietyllä 
jaolla toistuviin rakenteisiin. Rakennejärjestelmä mahdollis-
taa laajat avoimet yhtenäiset tilat ja muuntojoustavuuden 
koska kaikki sisäseinärakenteet ovat ns. ei-kantavia rungosta 
erillisiä osia. Puurakenteisen pilari-palkkirungon yhteydessä 
voidaan käyttää myös ristikko ja massiivirakenteita seinä, lat-
tia tai kattorakenteissa. 48 

 

Puurakenteisen pilari-palkkirungon materiaaleina voidaan 
käyttää mm. Kertopuuta, Liimapuuta, CLT- ja lamellihirsi-
tyyppisiä painumattomia rakenteita sekä tietyillä ehdoilla 
myös massiivipuuta (kuva 55). Näissä tulee kuitenkin nope-
asti vastaan saatavilla olevien dimensioiden rajat ja luonnon 
puun eläminen, halkeilu sekä käsityömäinen asennus ja liitos-
tekniikka. Näitä materiaalivaihtoehtoja ei ole mielestäni tar-
peen avata sen tarkemmin, sillä materiaalin voi suunnittelijat 
valita tapauskohtaisesti joko esteettisin tai rakenteellisin pe-
rustein. Kaikkia koskevat kuitenkin samat palo- ja rakennus-
määräykset, joiden antamat rajoitteet ovat tärkeämpiä ottaa 
huomioon kuin yksittäistä materiaalia.  
 

Kehikon rakenne suunnitellaan välittämään kaikki rakennuk-
sen kuormat suoraan perustuksille. Kehikkorakenteen poikki-
leikkaus määräytyy tapauskohtaisesti käytetyn jännevalin, lii-
tostyyppien, kuormien suuruuden sekä jäykistysjärjestelmän 
mukaan. Pilari-palkkirunko voidaan jäykistää ns. diagonaali 
jäykisteillä tai mastoperiaatteella, missä esimerkiksi hissikui-
lut ja/tai porrashuoneet toimivat kehikkorakennetta tuke-
vana jäykkänä tornina tai mastona (kuvat 52 ja 53). 48  
 

Ehdotetussa järjestelmässä kantava puurunkokehikko jää 
osittain säälle alttiiksi. Käsittelemätön puupinta voi imeä kos-
teutta ilmasta, sateesta, sulavasta lumesta ja vedestä, mikä 
voi johtaa värivirheisiin, muodonmuutoksiin ja halkeiluun 

sekä lopulta mahdollisiin lahovaurioihin. Säälle alttiiksi jää-
ville puurakenteille suositellaan käytettäväksi pintakäsitte-
lyitä tai suojaverhouksia mm. pellityksiä (kuva 54). Nämä tu-
lee suunnittelijan ottaa huomioon myös materiaalivalinnan 
yhteydessä, sillä lopputuloksella on erittäin merkittävä es-
teettinen ilme kokonaisuuteen ja rakennuksen huoltoväliin.  
 

Pintakäsittelyn tarkoitus on vähentää puun halkeilua hidasta-
malla kosteuden imeytymistä puuhun. Peittomaalaus suojaa 
puun kokonaan UV-valolta. Kuultavia tuotteita suositellaan aina 
käytettäväksi sävytettynä, väripigmentti antaa näille tuotteille 
UV-suojaa. Läpikuultavien tuotteiden UV-valon suoja ei koskaan 
ole yhtä hyvä kuin peittomaaleilla ja huoltovälikin jää lyhyem-
mäksi. Pigmentittömällä käsittelyaineella (väritön öljy tai lakka) 
käsiteltynä pinta vaurioituu ja harmaantuu, kun se on ollut jon-
kun aikaa alttiina säälle. Tällaista pintaa ei voi käsitellä uudel-
leen, ennen kuin vaurioitunut puuaines on perusteellisesti pois-
tettu. Lahovaurioiden vaara on erityisen suuri vaakasuorilla pin-
noilla, joille vesi jää seisomaan. Vaakasuorat pinnat tulisi raken-
taa niin, että ne ovat kallellaan (esim. kaiteiden käsijohteet, ai-
dat yms.) tai rakenteellisesti suojattu suoralta sadevedeltä. Pit-
käaikaista kostumista voidaan minimoida ennen kaikkea sopi-
valla rakennuksenosien muotoilulla ja teknisillä ratkaisuilla. No-
peita kosteuspitoisuuden vaihteluita voidaan välttää kosteu-
delta suojaavalla verhouksella tai sopivalla pintakäsittelyllä. 
Päätypuu imee vettä noin 20 kertaa nopeammin kuin muut 
puupinnat. Liimapuisen rakennusosan ulkona olevat päätypin-
nat ja yläpinta pitää yleensä suojata tuuletetulla verhouksella, 
kuten esimerkiksi pellityksellä tai puuverhouksella.49  

 

 
 
 
 
 
 

48 https://puuinfo.fi/rakenteet/pilari-palkkirakenteet/rungon-toimintaperiaate/ 

49 puuinfo liimapuukäsikirja, osa 1 s.78 
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Kuva 52: Pilari-palkki runkojärjestelmän diagonaalijäykistys  

Kuva 53: Pilari-palkki runkojärjestelmän mastojäykistys  

Kuva 54: Kertopuu, Liimapuu tai CLT materiaalin suojaverhous Kuva 55: Kertopuu, Liimapuu ja CLT materiaalit 
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5.5 Palomääräykset 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimus perustuu alle 8krs puuraken-
teiseen asuinkerrostaloon, jonka paloluokka on P2 ohjekortin 
RT – 103131 Rakennuksen paloluokan määrittäminen kaavio 3.1 
mukaan (kuva 56).  
 
P2-luokan asuin ja työpaikkarakennuksissa, jotka ovat enin-
tään 28 m korkeissa (alle 8krs) voidaan käyttää puuta kanta-
vissa rakenteissa sekä verhouksina sisä- että julkisivupin-
noissa. Yli 8krs P-1 paloluokan rakennuksissa tämä ei ole 
mahdollista kuin vähäisissä määrin. Palomääräykset sallivat 
kuitenkin hieman joustavuutta esimerkiksi tapauskohtaisella 
toiminnallisella palomitoituksella, jolla puun käyttö kanta-
vissa rakenteissa voidaan mahdollistaa myös taulukkomitoi-
tuksen ulkopuolelle jäävissä hankkeissa (kuvat 57 ja 58).  50 
 
Yli 2krs P2-luokan rakennusten kaikki tilat tulee aina varustaa 
automaattisella sammutuslaitteistolla ts. sprinklausjärjestel-
mällä, jonka tarkoitus on estää palon syttymistä ja palon le-
viämistä osastokohtaisesti. Lisäksi mm vaarallisten savukaa-
sujen muodostuminen vähenee merkittävästi heti palon al-
kuvaiheesta asti. Automaattiseksi sammutuslaitteistoksi suo-
sitellaan korkeapainevesisumusammutusta, joka aiheuttaa 
kolmiulotteisen sumun koko huonetilaan ja kykenen näin tu-
kahduttamana palon myös esimerkiksi kalusteiden alta. Li-
säksi erittäin vähäisen vesimärän vuoksi se ei kastele raken-
teita samaan tapaan esimerkiksi perieteiseen vesisammutus-
järjestelmänä verrattuna. 50 

 

 

 

 

 

 

 

Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämi-
sen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaver-
hous. Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa suojaver-
hoamatonta pintaa (puupintaa) saa olla seuraavasti: 
 

- ei kantavat väliseinät 
- ≤ 20 %, kun palo-osaston rakennusosat R 60 ja EI 60 
- > 20 % ≤ 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 90 

ja EI 90 
- > 80 %, kun palo-osaston rakennusosat R 120 ja EI 

120 
 
Rakenteiden suojaverhous tehdään tavallisimmin kipsilevyllä. 
Automaattisen sammutusjärjestelmän suojaustasosta riippuen 
suojaverhouksen näkyvä pintakerros voi olla myös puuta, kun-
han runkoa vasten oleva suojaverhouksen pinta on A-luokkaa. 
 
Puukerrostalojen julkisivuissa voi alinta kerrosta lukuun otta-
matta käyttää puuverhousta, joka täyttää pintaluokkavaati-
muksen D-s2, d0. Esimerkiksi umpinainen laudoitus täyttää tä-
män vaatimuksen. Myös julkisivumateriaaliksi soveltuvien puu-
levyjen käyttö on mahdollista. Alimmassakin kerroksessa voi-
daan käyttää puuverhousta, kun se on palonsuojakäsitelty vas-
taamaan paloluokkaa B-s2, d0. 50  

50 https://puuinfo.fi/suunnittelu/maaraykset/paloturvallisuus/ 
51 https://ym.fi/rakentamismaaraykset 
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Tämän opinnäytetyön teoriamallissa tutkitaan asuntomoduu-
lien vapaata sijoittamista pilari-palkkirungon kehikkoon. Palo-
määräykset eivät suoraan tunne tällaista tapausta mutta voi-
daan olettaa, että näiden asuntomoduulien välinen etäisyys 
on oltava vähintään 8m (kuva 58). 
 
Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen 29 §  
 
Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henki-
löturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä talou-
dellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä. Naapuritonteilla tai -
rakennuspaikoilla olevien rakennusten (naapurirakennus) välisen 
etäisyyden on oltava sellainen, että palo ei leviä helposti raken-
nuksesta toiseen ja että aluepalon vaara jää vähäiseksi. Jos naa-
purirakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, on rakenteelli-
sin tai muilla keinoin huolehdittava palon leviämisen rajoittami-
sesta.51 
 
  

Kuva 56: RT ”Rakennuksen paloluokan määrittäminen” kaavio 3.1 

Kuva 57: P2 paloluokan puurakennuksen kantavat rakenteet  

Kuva 58: P2 paloluokan puurakennuksen suojaverhousohjeita 

 

 

 

 

 



39 

 

 

5.6 Rakennetyypit  
 
Tämän teoriamallin mukaisessa kohteessa on käytettävä esi-
merkiksi Puuinfon puukerrostalo-ohjeiden ja P2-paloluokan 
mukaisia rakennetyyppejä. Kuvissa 59-61 on esitetty muuta-
mia mahdollisia vaihtoehtoja, mutta näitä rakennetyyppejä 
ei ole mielestäni tässä opinnäytetyössä tarpeen avata sen 
tarkemmin, sillä esitetyn teoriamallityyppisen kohteen suun-
nittelijat valitsevat nämä kohdekohtaisesti perustuen sekä 
esteettisiin että rakenteellisiin vaatimuksiin.  
 
Myöhemmin esiteltävissä mallisuunnitelmissa kehikoiden vä-
liset ulkoseinät täytetään pääosin kiinteillä ikkunarakenteilla 
ja harvemmat umpinaiset seinäosuudet tehtäisiin CLT-ra-
kenteilla rakennetyyppien mukaisesti niiden helpon asennet-
tavuuden ja runkoa jäykistävän ominaisuuksien vuoksi. Ra-
kennetyyppien mukaan ulkoseinille riittävä tilavaraus olisi 
noin n.300mm ja ylä- sekä alapohjille riittäisi ristikko tai palk-
kirakenteisina n. 600mm tilavaraus.  
 
Vesikattojen osalta olisi suositeltavaa käyttää esimerkiksi 
sammalruohokattoa tai muita vastaavia viherkattoja. Niiden 
avulla saavutettaisiin Helsingin viherkattolinjauksen mukaan: 
 

- Hulevesien parempi hallinta rankkasateiden aikana 
- Kaupunkirakenteen lämpösaarekeilmiön hillitseminen  
- Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja 

edistäminen 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisäksi tässä teoriamallissa on huomioitava, että alempien 
kerrosten kattopinnat ovat niin sanottu viides julkisivu ja on 
iso osa yläpuolisten asuntojen näkymäkenttää. Myös mah-
dolliset heijastavat kattopinnoitteet tulisi minimoida haitalli-
sen häikäisyn ehkäisemiseksi.  
 
 
 
 
 

52 HKI kaupunki, viherkattolinjaus 2016 
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Kuva 59: P2-paloluokan CLT-runkoinen ulkoseinärakenne 

Kuva 60: Yläpohja, maksaruohokatto, periaate ja valokuva 
Kuva 61: Puurakenteinen välipohja, periaate 

1.Lattiapinnoite 
2. Plano- tai kipsivalulattia 50mm  
3. Valusuojakangas 
4. Havuvaneri 18mm  
5. Kantavat lattiapalkit kp 50x450 k400 
6. Villaeriste 450mm 
7. Koolaukset 
8. Pintaverhous 
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5.7 LVIS-tekniikka 
 
Koska tässä teoriamallissa asunnot ovat toisistaan irrallisia ja 
omakotitalomaisia, ne olisi mielestäni järkevintä varustaa 
täysin omilla LVIS-järjestelmillään eikä siis käyttää tavan-
omaista kerrostaloissa käytettävää keskitettyä yhteistä jär-
jestelmää. Näin saavutetaan mahdollisuus asumisyksikkö-
kohtaiseen tekniikan valinnan vapauteen sekä muunnelta-
vuuteen tulevaisuudessa.  
 
Lämmitysjärjestelmänä asunnoissa voisi käyttää esimerkiksi 
ilmalämpöpumpputekniikka (ns. PILP tai VILP-järjestelmät) 
ja näitä tukemaan voisi asentaa aurinkoenergiaa hyödyntäviä 
laitteita. Aurinkopaneelit tai -keräimet sopisivat tässä mal-
lissa käytettäväksi melko hyvin, sillä jokaisella asunnolla olisi 
oma tasakatto asunnon päällä mihin voisi vapaasti sijoittaa 
ko. laitteita haluamiinsa ilmasuuntiin. Lämmön siirtotapana 
voi käyttää esimerkiksi vesikiertoista lattialämmitystä tai -
seinäpattereita.  
 
Asuntoihin tulisi järjestää huoneistokohtaisesti oma ilman-
vaihtojärjestelmä lämmön talteenottojärjestelmällä varus-
tettuna energiamääräysten mukaisesti. Näissäkin on otet-
tava laitteiston ja kanaviston vaatima tila huomioon mm. ala-
katoissa (kuva 62).   
 
Viemäriputket, vesijohdot ja sähköt tuotaisiin asuntoihin luh-
tikäytävien alla kulkevien huoltotunneleiden kautta. Näin nii-
hin päästäisiin käsiksi jälkikäteen ja esimerkiksi tarvittavien 
johtojen ja putkien lisääminen sekä vaihtaminen tai huolta-
man olisi mahdollista ilman purkutöitä koko rakennuksen 
elinkaaren ajan. Viemäriputkille todennäköisin vaihtoehto 
olisi ainakin osassa asuntoja ns. paineviemäröinti, koska pai-
novoimaisesti viettoviemäreillä tarvittavat kaadot voisivat  
 
 

 
olla pitkiä ja hankalia toteuttaa. Luhtikäytävät olisivatkin tar-
peen tehdä mahdollisuuksien mukaan katettuina ja lasitet-
tuina sekä puolilämpiminä, jotta talotekniikan ja erityisesti 
vesijohtojen jäätymiseltä vältyttäisiin sekä talviaikaan aikaan 
asuntoihin kulkeminen olisi turvallista ja mukavaa (kuvat 63 ja 
64).     
 
Myös puukerrostaloissa käytettävä automaattinen sammu-
tusjärjestelmä laitteiston tilavarauksineen tulee ottaa asun-
tokohtaisesti huomioon. 
 
  

Kuva 62: Talotekniikan vaatima tilavaraus 
 asunnoissa, periaate 

Kuva 62: Talotekniikkatila asunnossa, periaate 
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Kuva 63: Luhtikäytävän leikkaus, periaate Kuva 64: Luhtikäytävän ideakuva, ARoS, Aarhus taide-
museo, Tanska 
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5.8 Kehikkomitat ja moduuliverkko  
 
Näiden edellä käytyjen referenssien, rakennusmääräysten ja 
ohjeiden perusteella voidaan tehdä seuraavanlaisia johto-
päätöksiä ja ratkaisuja puurakenteisen pilari- palkki kehikon 
käytöstä asuinkerrostalon suunnittelussa: 
 

- puuta voidaan käyttää alle 8krs asuinkerrostaloissa sekä 
kantavissa, että ei-kantavissa rakennusosissa 

- toistaan täysin irrallaan olevat asuntomoduulit, joihin si-
joitetaan ikkunoita 360 astetta asunnon ympäri, vaativat 
8m etäisyyden 

- puurakenteisen kerrostalon kantavien rakenteiden jänne-
välejä ei suositella olevan yli 7m 

- asuntosuunnitteluohjeiden mukaan esimerkiksi olohuo-
netilojen kohdalla alle 3,6m leveitä sisätiloja ei suositella 
käytettäväksi 

- rakentamisessa tulisi suosia 3M mitoitusta tuotannon ja 
kustannustehokkuuden näkökulmasta 

- pystysuunnassa asuntoyksiköiden välille riittää 4m etäi-
syys, sillä ylä- ja alapohjat täyttävät palomääräykset sel-
laisenaan, eikä esimerkiksi ikkunat rajoita etäisyyttä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- harmonisten mittasuhdejärjestelmien käyttö tuo muka-
naan esteettisesti eheän kokonaisuuden, jossa sekä suu-
remman että pienemmän mittakaavan osat rakennuk-
sessa pohjautuvat kaikki samaan skaalautuvaan järjestel-
mään 

 
Kuvissa 65 ja 66 on esitelty yksi mahdollinen kehikkodimen-
sio ja moduulimittajärjestelmä, missä edellä esitellyt asiat 
ovat huomioituna. Käytetty mittasuhdejärjestelmä on yhdis-
telmä sekä 3M- että Canon 60- järjestelmiä. Järjestelmä toi-
mii samalla jaolla niin tasossa kuin korkeussuunnassakin.  
 
Asuntoja voisi ajatella sijoitettavan myös kehikon sisään va-
paamuotoisemmin kuin moduulijaon mukaisille linjoille, 
mutta ne ovat tässä työssä laajuuden vuoksi rajattu pois. 
Myös muut kuin suorakulmaiset asunnot ja kehikkomuodot 
ovat rajattu pois, sillä ne toisivat täysin erilaisen ja rikkonai-
semman kokonaisuuden. Mikään ei kuitenkaan määräysten 
tai ohjeiden kautta estä em. mallien käyttöä vastaavanlai-
sessa teoriamallissa. Tämä olisikin juuri suunnittelijalle mah-
dollistettavaa joustavuutta ja yksilöllisyyttä tämän kaltaisessa 
järjestelmässä. 
  

Kuva 65: Teoriamallin mukainen kehikko 
mittoineen, leikkaus 
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Kuva 66: Teoriamallin mukainen kehikko mittoineen, taso-
kuva 



45 

 

 

5.9 Talotyyppi 
 
 
Talotyyppinä avoimelle kehikkorakenteelle toimivin ratkaisu 
on luhtikäytävätalo, sillä se mahdollistaa vapaan liikkumisen 
sekä muunneltavuuden ja joustavuuden myös asuntojen ul-
kopuolisessa tilassa. Esimerkiksi lamellitalo, pistetalo tai te-
rassitalo kaikki toimivat yhtä lailla esitetylle teorialle (kuvat 
67-69). Teorian mukainen rakennus toteutettaisiin todennä-
köisesti niin, että ensin tehtäisiin koko kantava kehikkora-
kenne ja porrashuoneet, jonka jälkeen asunnot rakennettai-
siin kehikon sisään erikseen omalla aikataulullaan ja omilla 
rakennusluvillaan. Näin ollen lopullista asuntojen sijaintia, -
tyyppiä, määrää tai esimerkiksi sisäänkäyntien paikkoja ei 
tiedettäsi vielä runkovaiheessa. Tämä lienee yksi kynnyskysy-
myksistä koko teoriamallille, eli onnistuisiko tämänkaltainen 
lupamenettely myös viranomaisten näkökulmasta vai pitäi-
sikö koko rakennus ja kaikki asunnot olla lopullisessa muo-
dossaan lupaa hakiessa. Tämä malli taas ei edistäisi yksilöl-
listä ja omatoimista mahdollisuutta rakentaa asuntoa kehi-
kon sisään vaan hanke muuttuisi enemmän rakennusyritys-
vetoiseksi perustajaurakoinniksi, joka johtaisi todennäköisesti 
täysin erilaiseen lopputulokseen kuin ensimmäinen vaihto-
ehto. 
 
Kehikon väleihin jäävää tyhjää tilaa voisi käyttää esimerkiksi 
asuntojen ulkotiloiksi, parvekkeiksi tai pihaportaiksi. Myös 
kerrostasojen yhteiset piha-alueet voisivat tuoda yhteisölli-
syyttä asukkaiden kesken. Tyhjän tilan tarkoitus on myös jät-
tää kokonaisuuteen väljyyttä ja mahdollisuutta tulevaisuu-
dessa asuntojen muunneltavuuteen ja jopa asuntojen laajen-
nettavuuteen. Näin mahdollistettaisiin rakennuksille pitkä 
elinkaari, koska kantava rakenne ja asuntoblokit sekä talotek-
niikka ovat kaikki toisistaan erillisiä irrallisia ja muunneltavia 
osia. Kuitenkin tulee huomioida, että koko kehikon tyhjän ti-

lan ottaminen käyttöön tulisi muuttamaan kokonaisuuden il-
mettä ja toimivuutta varsin merkittävästi. Esimerkiksi luon-
nonvalon pääsy syvälle kehikon sisään sekä näkymät kehikon 
läpi estyisivät liiallisen umpinaisuuden takia.  
 
Kuvassa 74 sivulla 50 on esitetty kehikkojärjestelmän mah-
dollista käyttöä ja miten 8m etäisyysvaade vaikuttaa kehikon 
täyttöasteeseen sekä asuntojen laajennettavuuteen. Jos ha-
lutaan pitää 8m etäisyys asuntoyksiköiden välillä, niin tehok-
kainta lienee tehdä 6 rinnakkaista kehikkoa, jolloin niiden vä-
liin jää 8m tila missä voidaan kulkea luhtikäytävillä ja/tai 
tehdä yhteisiä piha tai oleskelualueita. Korkeussuunnassa 
asuntoyksiköt voisivat hyvin olla kiinni toisissaan, mutta tässä 
opinnäytetyössä tutkitaan toisistaan täysin irrallaan olevia 
yksiköitä ja riittävän väljyyden sekä läpinäkyvyyden vuoksi 
lienee järkevintä käyttää yhden kehikon eli noin 4m etäi-
syyttä (kuva 68).  
 
 
 
 
 
 
  

Kuva 67: Teoriamallin mukainen talotyyppi, lamellitalo, 
porrashuone ja luhtikäytävät esitetty valkoisella 
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Kuva 68: Teoriamallin mukaisia pistetaloja, porrashuone ja luhtikäytävät esitetty valkoisella 
ja asuntoyksiköt punaisella, asuntojen etäisyys 8m tasossa ja 4m korkeussuunnassa 

Kuva 69: Teoriamallin mukainen talotyyppi, terassitalo, porrashuone ja luhtikäytävät esitetty valkoisella 
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5.10 Asuntotyypit/pohjat 
 
Seuraavaksi esitellään muutamia erityyppisiä asuntopohjia 
suunnitellun teoriamallin perusteella. Ehdotuksissa keskity-
tään asuntoihin, missä mahdollistetaan ikkunat ja näkymät 
360 astetta asunnosta ulospäin, sillä tämä toisi riittävän väl-
jää ja poikkeavaa lähestymistapaa totutuista nykypäivän ker-
rostaloasunnoista. Näin ajateltuna olisi myös mahdollista 
löytää asiakaskuntaa, jotka etsivät tavanomaisesta poikkea-
vaa, muunneltavaa ja omakotitalomaista vapautta sekä yksi-
löllisyyttä kerrostaloasuntoon.  
 
Kuvassa 70 on esitetty moduulijaon mukaisen neljän kehikon 
sisään rakennettu asunto. Asunnon huoneistoala on 56m2. 
Asunnon idea on sijoittaa kaikki kevyet väliseinät sekä kalus-
teet ja laitteet keskelle asuntoa niin, että ne rajautuvat ulko-
seinällä pilarikehikkoon liukuovilla. Näin liikkuminen asunnon 
sisällä tapahtuu huoneiston ulkoseinien vierellä tilasta toi-
seen mahdollistaen kulkemisen asunnon ympäri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ulkoseinät ovat tässä teoriamallissa mahdollisia täyttää kan-
tavan kehikon väliin kokonaisuudessaan esimerkiksi ikkuna-
seinillä. Myös referenssin ”Moduli 225” -tyyppiset ikkunaja-
komahdollisuudet olisivat vapaasti käytettävissä, koska kaikki 
mitat systeemissä seuraavat samaa mittasuhdejärjestelmää.  
 
Kuvissa 71 ja 72 on esitelty kahdeksan kehikon sisään raken-
nettuja asuntoja. Myös näissä on ollut ideana ympärikuljetta-
vasta asunnosta ja sen tuomista mahdollisuuksista asunto-
suunnitteluun. Näissä malleissa olisi mahdollista käyttää osaa 
kehikon tyhjästä tilasta parvekkeisiin tai jopa suurempiin 
asuntoa ympäröiviin pihaportaisiin. Nämä ulkotilat toimisivat 
myös mahdollisina paikkoina laajentaa asuntoa tarpeen mu-
kaan. 
 
Kuvassa 73 on esitetty kaksikerroksinen malli, missä on käy-
tetty päällekkäisten neljän kehikon tila. Asunto on siis laajen-
nettu muunnos ensimmäisestä esitellystä asunnosta. Tä-
mänkaltainen tapa voisi olla yksi laajennusmahdollisuuksista 
asunnoissa.  
  

Kuva 70: Asuntotyyppi 1, huoneistoala 56m2 
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Kuva 71: Asuntotyyppi 2, huoneistoala 72m2 

Kuva 72: Asuntotyyppi 3, huoneistoala 100m2 
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Näiden esiteltyjen asuntojen perusteella voidaan tehdä joh-
topäätös, että teoriamalli mahdollistaa melko vapaasti erilai-
sia mahdollisuuksia tehdä asuntoja ja yhden ainoan oikean 
mallin tai malliston esittäminen ei ole siksi mielekästä. Lisäksi 
esimerkiksi kappaleessa 4.3 esitelty Next 21 kaikki asunnot 
ovat toteutettu kantavan kehikon sisälle eri suunnittelijoiden 
toimesta mikä myös toisi osaltaan mielenkiintoista poik-
keavuutta ja uudenlaisia mahdollisuuksia totuttujen asunto-
suunnittelutapojen ulkopuolelle. 
 
Jotta mahdollistettaisiin mahdollisimman toimiva koko-
naisuus valitulle kehikolle ja talotyypille, kohteen pääsuunnit-
telijan tulisi tehdä tietynlainen varauskaavio, missä olisi ehd  
otus mahdollisista asuntopaikoista ja sijoitteluista. Näin väl-
tyttäisiin sekä tilaa tuhlaavilta ratkaisuilta että varmistuttai-
siin mm. luhtikäytävien sijoittelun järkevyydestä (kuva 74).  
 
Yksi mahdollinen tapa toimia olisi mahdollistaa sekä 8m etäi-
syydellä olevia asuntojen, että joissakin paikoissa 4m etäisyy-
dellä tai jopa kiinni toisissaan olevia, jotta riittävä tehokkuus 
ja tyhjät nurkat vältettäisiin. Tämä voisi olla myös yksi asun-
tojen laajentumisen mahdollisuus esimerkiksi sivuasunto-
tyyppisesti ja sen voisi jättää myös tulevaisuuden tarpeisiin 
jopa kieltämällä niiden rakentaminen, kunnes tietty prosentt  
iosuus kehikoista on täytetty tai tietty aika on kulunut mah-
dollisen asuntokeinottelun estämiseksi.   
 

Lisäksi tulee huomioida, että kattoterassit mahdollistaisivat 
asunnoille reilusti lisäulkotilaa ja vaikka pienimuotoisen kau-
punkiviljelypalstan. Kulku olisi melko yksinkertaista järjestää 
esimerkiksi kierreportailla parvekkeen tai sisääntulon luhti-
käytävän kautta.  
  

Kuva 73: Asuntotyyppi 4, 2krs malli, 
huoneistoala 82m2 
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Kuva 74: Kehikoiden täyttöastekaavio, punaisella merkattuna asuntoyksiköt, sinisellä porrashuone sekä luhtikäytävät, vihreällä 
mahdolliset ulkotilat ja laajennettavuus. Katkoviivalla esitetty kehikon kertaaminen, mutta toisen luhtikäytävän syöttötehokkuus 
ei ole näin järkevää ja lienee parasta tehdä aina kahden asuntoyksikön kerrannaisia ja näiden väliin luhtikäytävä. 
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5.11 Julkisivut, ikkunavaihtoehdot, havainnekuvia 
 
Yhtenäisen linjan ja kokonaisilmeen saavuttamiseksi kohteen 
pääsuunnittelijan tulisi luoda rakennukselle ja käytettävälle 
mittasuhdejärjestelmälle pelisäännöt, eli ohjekirja minkä 
pohjalta asuntoja voisi suunnitella myös hankkeen ulkopuoli-
set suunnittelijat asunnon omistajien toimeksiannosta. Näin 
saavutettaisiin eheä kokonaisuus ja tiettyjen modulaaristen 
osien toistuvuus, jotta kokonaisuus ei muuttuisi liian repa-
leiseksi tai toisistaan irrallisiksi elementeiksi kuten kappa-
leessa 3 jo mainittiin:  
 
"Kauneus syntyy kokonaisuuden muodosta ja siitä että teoksen 
osat ovat suhteessa toisiinsa ja ne taas kokonaisuudessaan toi-
siinsa niin, että rakenne voi vaikuttaa yhtenä täydellisenä eli-
menä, jossa kukin jäsen on samaa mieltä toisen kanssa ja kaikki 
tukevat yhteisesti sitä mitä aiot muotoilla" 

 
Tässä teoriamallissa pilari-palkkikehikon väliin jäävä mitta on 
sekä pysty- että vaakasuunnassa 3600mm, joka on jaollinen 
sekä 300/600/1200/1800 mitoilla ja mahdollistaa julkisivujen 
osien modulaarisia jakoja. Esimerkiksi kuvassa 75 on esitetty 
Moduli-225 mahdollisia ikkuna- ja julkisivukaavioita. Kuvassa 
76 on esitetty Modulor- järjestelmää kaavioiden avulla miten 
tietyn kehikon sisällä voi tehdä samaan suhdepohjaan kuulu-
via tilan jako-osia. Näitä kaaviota voidaan suoraan hyödyntää 
suunnittelijan valitseman mittasuhdejärjestelmän sisällä.    
 
Kuvassa 77 on esitelty edellisessä kappaleessa oleville asun-
noille tehtyjä ikkunavaihtoehtoja asiaa havainnollistamaan. 
  

Kuva 75: Modulor ikkuna/julkisivukaaviot 

Kuva 76: Moduli 225 ikkuna/julkisivukaaviot 
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Kuva 77: Teoriamallin mukaisia ikkuna/julkisivumalleja 

Kuva 78: Ulkohavainnekuva 1, teoriamallin mukainen valmis kehikko asuntoyksikköineen 
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6 Teoriamallin analyysi ja johtopäätökset 
 
Tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia muunneltavia asuintiloja 
ja asumisen tapoja, tämä voisi olla yksi sovellus mitä hyödyn-
tää ja tutkia syvällisemmin. Esivalmistettujen määrämittais-
ten rakennusosien käyttö tuo kustannustehokkuutta ja syste-
maattisen moduulijärjestelmän kokonaisvaltainen käyttö eri 
rakennusosien yhteen sitovana voimana voi tuottaa harmo-
nista, järkevää, toistettavaa arkkitehtuuria. Toisaalta valmiin 
moduuliverkon ja asuntotyyppien varaan suunniteltava koko-
naisuus voi helpottaa suunnittelua, mutta voi myös rajoittaa 
työtä liikaa, joten suunnittelijalle on jätettävä joustovaraa ja 
mahdollisuus tuoda omaa kädenjälkeä, yksilöllisyyttä ja 
muunneltavuutta kokonaisuuteen. Suuremmassa mittakaa-
vassa pilari-palkkikehikon käyttö voisi aiheuttaa rikkonaista 
kaupunkikuvaa, jopa häiritsevän poikkeavaa ympäristöönsä 
nähden. Tämän taas voidaan nähdä aiheuttavan haasteita 
myös kaavoituksellisesta ja kaupunkisuunnittelun näkökul-
masta.   
 
Työssä esitetystä teoriamallista on tuskin järkevää tehdä ko-
konaisvaltaista kaupunkia tai suuremman mittakaavan me-
gastruktuuria. Historiaan perustuen vastaavat hankkeet ovat 
kaatuneet omaan mahdottomuuteensa ja ovat jääneet ai-
kansa utopioiksi. Pienemmässä mittakaavassa esitetty teo-
riamalli voisi kuitenkin toimia ja tuoda tavoiteltuja uudenlai-
sia asumisen tapoja sekä mielenkiintoisen kuriositeetin tä-
män ajan hetken ihanteista kaupunkikuvaamme.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
”plussat”   
 
+ tulevaisuudessa tarvitaan erilaisia muunneltavia asuintiloja 
ja asumisen tapoja, tämä voisi olla yksi sovellus mitä hyödyn-
tää  
+ esivalmistettujen määrämittaisten rakennusosien ja modu-
laaristen osien käyttö tuo kustannustehokkuutta 
+ systemaattisen moduulimittajärjestelmän kokonaisvaltai-
nen käyttö eri rakennusosien yhteen sitovana voimana voi 
tuottaa harmonista, järkevää, toistettavaa arkkitehtuuria 
+ avoimen kantavan pilari-palkkikehikon varaan saa helposti 
muunneltavia yksilöllisiä asuntoja 
+ ikkunat voi olla 360 astetta asunnon ympäri 
+ saadaan aikaan erilaista, erottuvaa, kokeellisuus, alan ke-
hittyminen 
 
”miinukset”  
 
- jätettävä mahdollisuus tuoda suunnittelijan omaa kädenjäl-
keä, yksilöllisyyttä ja muunneltavuutta kokonaisuuteen 
 - valmiin verkon/moduulin/asuntotyyppien varaan suunnitel-
tava kokonaisuus voi helpottaa suunnittelua, mutta voi myös 
rajoittaa liikaa, oltava joustovaraa 
- liiallinen väljyys ja matala tehokkuus(luku), kaavoitukselliset 
ongelmat 
- kustannustaso liian korkea?  
- alan toimijoiden muutosvastarinta,  ”näin se aina tehty” 
- suuremmassa mittakaavassa voi aiheuttaa rikkonaista kau-
punkikuvaa, jopa häiritsevän poikkeavaa 
- onko edelleen utopiaa? 
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Kuva 79: Ulkohavainnekuva 2, ilmaperspektiivi 

Kuva 80: Ulkohavainnekuva 3, näkymä asuntoparvekkeelta 
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Kuva 81: Ulkohavainnekuva 4, asuntoyksiköitä vapaasti sijoitettuna kehikossa 
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Kuva 82: Ulkohavainnekuva 5, kehikon ja asuntoyksiköiden muodostamaa vaihtelevaa julkisivua 
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