
Jukka Aaltonen

KESKITEHOKAS RAKENTAMINEN   
Tutkielma tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen mahdollisuuksista





Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu 2 
Tampere University of Technology. School of Architecture. Housing Design. Publication 2

Tampereen teknillinen yliopisto.  Arkkitehtuurin laitos.  Asuntosuunnittelu. Tampere 2012

KESKITEHOKAS RAKENTAMINEN   
Tutkielma tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen mahdollisuuksista

Tarkastaja: Professori Markku Hedman

Diplomityö, Jukka Aaltonen 
Aihe hyväksytty tiedekunnassa 11. tammikuuta 2012



2

ISBN 978-952-15-2757-9 (painettu) 
ISBN 978-952-15-2758-6 (PDF) 
ISSN-L 2242-4598
ISSN 2242-4598 

Taitto: Jukka Aaltonen ja Jonna Heikkinen

Tammerprint
Tampere 2012



3

Tiivistelmä

Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos
Diplomityö
Tekijä: Jukka Aaltonen
Esittelypäivä: 14.3.2012

Keskitehokas rakentaminen –  
Tutkielma tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen mahdollisuuksista

Tarkastaja: Professori Markku Hedman
Avainsanat: Keskitehokas asuinrakentaminen, kaupunkiasuminen, Tampereen seutu

Diplomityö on syntynyt osana Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja TTY:n 
Arkkitehtuurin laitoksen laajempaa keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittämis-
hanketta, joka koostui selvitys- ja suunnitteluosioista. Suunnitelmaosuus toteutettiin 
syyslukukaudella 2011 järjestetyllä asuntosuunnittelun opintojaksolla, jonka osal-
listujat suunnittelivat keskitehokkaita asuinympäristöjä Tampereen seudun kuntien 
kohdealueille. Diplomityönä toteutetun selvitystyön tavoitteena on ollut ensisijaisesti 
keskitehokkuuden käsitteen määrittely ja kansainvälisten esimerkkien analysointi sekä 
uudenlaisen asuinrakentamisen toteuttamisen mahdollisuuksien ja haasteiden tarkas-
telu suomalaisesta kontekstista käsin tulevan suunnittelu- ja kehittämistyön pohjaksi.

Keskitehokkuuden kehittämistarpeen lähtökohtana on eheytyvää yhdyskuntarakennet-
ta tavoitteleva Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030, joka pyrkii 
keskittämään seudun kasvun tiiviisti joukkoliikennevyöhykkeille, kuten raitiotie- ja 
bussiliikenteen laatukäytäville sekä rautateiden asemanseuduille. Tiivistämisen työ-
kaluksi ja asuntotuotannon monipuolistamiseksi Tampereen kaupunkiseudun asun-
topoliittinen ohjelma 2030 esittää keskitehokkaaksi luonnehdittua rakennustapaa 
eli asumiskonsepteja ja talotyyppejä, jotka ovat pienimittakaavaisia tai mittakaavoja 
yhdisteleviä, mutta maankäytön tehokkuudeltaan kaupunkiseudun tarpeisiin riittäviä.

Selvityksessä on pyritty luomaan sekä selkeitä määrällisiä että hienovaraisempia laa-
dullisia reunaehtoja tulevaisuuden tiivistyvän Tampereen seudun asuinrakentamisen 
ohjaukselle. Ensimmäisessä luvussa keskitehokkaan asumisen temaattista taustaa on 
tarkasteltu nyky-yhteiskunnan kohtaamien muutosten, kuten ilmaston lämpenemi-
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sen ja elämäntyylien yksilöllistymisen, kautta. Tässä tarkastelussa keskitehokkaiden 
asumiskonseptien kehittelyn lähtökohdaksi asettuvat asumisen yksityisyyden, itseil-
maisun ja joustavuuden tiiviissä ympäristössä mahdollistavat pientalomaiset piirteet, 
kuten asuntokohtaiset ulkotilat ja niihin kytkeytyvät avarat oleskelutilat, jotka voivat 
vedota niin kaupunkiseutua hajauttaville pientaloalueille pakeneviin lapsiperheisiin 
kuin urbaaniutta edistävään tietotyön ja taiteen ammattilaisten luovaan luokkaan.

Keskitehokkuuden käsitteellistämiseen keskittyvässä toisessa luvussa suositelluksi ra-
kentamistiheydeksi esitetään pienkerrostalon rajoitukset ja kaupunkitaloudelliset nä-
kökulmat huomioiden korttelitehokkuus ek=0.45-0.7 ja kerrosluvuksi lähinnä 3-5, mikä 
asemoi keskitehokkaan luontevasti tiivis-matalan ja varsinaisen kerrostalorakentami-
sen välimaastoon. Tehokkuustarkastelun jälkeen syvennytään yksityisten ulkotilojen 
ja ylipäänsä asumisen yksityisyyden problematiikkaan tukeutuen tiiviyden kokemisesta 
tehtyihin tutkimuksiin. Luvun lopuksi on esitelty uusurbanistisen liikkeen eheyttämis-
politiikkaa, jonka suunnitteluperiaatteet – kaupunkimainen tilahierarkia, selkeät kort-
telit ja rajattu katutila – nousevat varteenotettavaksi keskitehokkaiden ympäristöjen 
ratkaisumalliksi kuitenkin ilman uusvanhan rakennustyylin painolastia sovellettuina.

Kolmannessa luvussa kehittämispotentiaalia on etsitty asemanseudun metaforan kaut-
ta eli tarkastelemalla keskitehokkaita asuinalueita julkisen ja kevyen liikenteen hyvin 
saavutettavina solmuina. Tarkastelu jakautuu kolmeen osaan, joissa keskitehokkaan 
kaupunkikehittämisen tavoitteiksi määrittyvät mietitty suhde liikenteeseen melumuu-
ri- ja tienvarsirakennusten sekä innovatiivisten pysäköintiratkaisujen ja käveltävän 
katutilan keinoin, toiminnallisen sekoittuneisuuden luominen asumispalveluiden, hy-
briditalojen ja yhteisöllisyyden avulla sekä joustava suunnitteluote tiiviin tilallisuuden 
konfliktien sovittelussa. Neljäs luku muodostaa oman kokonaisuutensa esittelemällä 
12 käytännön konseptia, joissa toistuvat keskitehokkaan asumisen laatuominaisuuksiin 
liittyvät ratkaisut, kuten asuntoihin lomittuvat yksityiset ulkotilat, loft-tyyppinen tila-
jousto tai suojautuminen urbaanin ympäristön häiriöiltä vyöhykemäisin tilaratkaisuin.

Abstract

Tampere University of Technology, School of Architecture
Master of Science Thesis
Author: Jukka Aaltonen
Date: 14.3.2012

Mid-Density Housing – 
A Study in the Possibilities of Dense and Urban Housing

Advisor: Professor Markku Hedman
Keywords: Mid-density housing, urban housing, Tampere Central Region 

This Master’s Thesis has been written as a part of  a larger mid-density housing deve-
lopment project by Joint Authority of  Tampere Central Region and School of  Archi-
tecture at Tampere University of  Technology consisting of  both research and design. 
The design phase was performed during the autumn term 2011 as students participa-
ting in a particular housing design course made mid-density residential schemes to 
several actual sites in the Tampere Region. The main objectives of  the research phase 
materialized in this publication have been to define the concept of  mid-density hou-
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sing and analyze suitable international housing examples, as well as to examine both 
the possibilities and challenges of  innovative housing construction from the Finnish 
viewpoint in order to provide the basis for future development and planning decisions.

The starting point for the need to develop mid-density housing has emerged due to 
the intercommunal structure plan of  Tampere Central Region aiming for the defrag-
mentation of  urban structure by concentrating growth densely near public transport 
networks, such as future light-rail lines, rapid bus routes and emerging train station 
neighborhoods. According to the housing policy program of  Tampere Central Region 
one eligible tool for urban densification and diversification of  housing choices is to 
develop mid-density housing concepts and building typologies that are small-scale or 
flexibly combine different scales, but still achieve adequate land use efficiency.

This research paper seeks to create both explicit quantitative and more subtle quali-
tative preconditions for guiding mid-density housing construction within the future 
context of  densifying Tampere Central Region. The first chapter explores the the-
matic background of  mid-density housing through some significant challenges facing 
our modern society, such as climate change and pluralization of  lifestyles. As a result, 
single-family housing qualities, such as private open spaces integrated to spacious li-
ving rooms, enabling privacy, representation and flexibility within dense environment 
are defined as crucial features in developing mid-density housing concepts appealing 
to the so-called creative class professionals and middle-class families moving to the 
suburbs – both key target groups in advancing liveliness of  urban housing areas.

The second chapter conceptualizes mid-density housing by limiting the recommended 
building density between ek=0.45-0.7 (ek= gross area of  buildings divided by area of  
quarter) and building height between 3-5 storeys. Thus, the character of  mid-density 
housing environments is simply positioned between increasingly popular dense-lowri-
se housing (tæt-lav in Danish) and conventional apartment blocks. These recommen-
dations considering density and building height are derived from the existing variation 
of  housing areas within the contexts of  Tampere region and Finland in general, while 
bearing in mind the importance of  both human scale and economic viability. After the 
quantitative definitions focus is shifted towards private open spaces and privacy on the 
whole analyzed in light of  environmental psychology studies dealing with perceived 
density. At the end of  chapter two the urban design principles of  the New Urbanism 
movement – urban spatial hierarchy, clearly articulated blocks and defined streetsca-
pes – are presented as a viable model for mid-density design on the level of  housing 
quarters. However, it is not advisable to hold on to neotraditional architectural style.

The third chapter evaluates mid-density development potential by using the metaphore 
of  station neighborhood to define mid-density housing areas as well accessible nodes 
of  public transport and pedestrian flows. As a result, harmonic relationship with traffic 
environments by means of  carefully designed noise-barrier houses, roadside buildings, 
innovative parking solutions and walkable streets, creating mixed functions with the 
help of  integrated services, hybrid houses and communality, as well as flexible urban 
design management approach to solving spatial conflicts all appear together as a desi-
rable toolkit for mid-density urban development. The final fourth chapter is an entity 
of  its own consisting of  12 housing concepts reflecting the previously defined housing 
quality features in the form of  practical design solutions, such as private open spaces 
seamlessly integrated to individual homes, open plan design similar to loft living or 
spatial zoning protecting inhabitants against the distractions of  urban environment.
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KOLME MUUTOSTA

Johdannossa tarkastellaan keskitehokkaan asuinrakentamisen temaattista taustaa ylei-
sellä tasolla kolmen muutoksen kautta – ilmastonmuutoksen, jonka hillitseminen 
vaatii kaupunkirakenteen tiivistämistä ja eheyttämistä, elämäntapamuutoksen, joka 
kutsuu kehittämään laadukkaita asumiskonsepteja sekä asennemuutoksen, jota kai-
vataan tiiviin ja uudenlaisen asuinympäristön aikaansaamiseksi Tampereen seudulla.

Keskitehokas asuinrakentaminen on näiden kolmen muutoksen leikkauspisteessä. 
Joukkoliikenteen äärelle sekä olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistäen ja eheyt-
täen sijoittuessaan keskitehokkailla asuinalueilla voi olla tärkeä rooli kestävämmän liik-
kumisen edistäjinä ja hiilidioksidipäästöjen vähentäjinä. Keskitehokkuus mahdollistaa 
myös tyypillistä aluerakentamista pienimittakaavaisemman tai mittakaavoja yhdistele-
vän arkkitehtuurin, jonka puitteet ovat omiaan uusien asumiskonseptien kehittelylle. 

Toisaalta on syytä muistaa, ettei tie kohti tiiviimpää asumismallia ole kitkaton vaan 
vaatii rohkeita sekä suunnittelun käytäntöjä että asukkaiden preferenssejäkin ravis-
televia avauksia, joita johdannossa edustaa kaupunkitutkimuksessa kehitelty avaran 
urbanismin käsite. Toinen muistettava asia on, että nämä kolme näkökulmaa keski-
tehokkuuteen ovat hyvin toisiinsa limittyviä ja lopulta vain yksi hahmottamisen tapa 
tarkoituksenaan tuoda kompleksinen toimintaympäristö jollakin tavoin näkyväksi.

1.1 I lmastonmuutos

Vuoden 2008 aikana maailma ohitti näkymättömän, mutta suuren merkkipaalun. Tuol-
loin yli puolet maapallon väestöstä asui kaupungeissa ensimmäistä kertaa maailman-
historiassa.1 Ihmisten, talouden ja ympäristön tulevaisuus määritellään siis vastedes 
kaupungeissa enemmän kuin ennen. Ympäristöongelmien hillintä kaupungeissa saat-
taa tuoda tavallisen suomalaisen mieleen lähinnä Afrikan hökkelikaupunkien sanitaa-
tion parantamisen tai Kiinan kasvavien kaupunkien savusumulta suojautumisen. Mitä 

1
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tekemistä Tampereen seudun keskitehokkaalla asuinrakentamisella on näiden kanssa? 
Yhdistävä linkki on pakottavin globaali ympäristöhaaste eli ilmaston lämpeneminen.

Vuosittain julkaistavan Worldwatchin Maailman tila -raportin vuoden 2007 painos, 
joka on saanut otsikon ”Urbaani tulevaisuutemme”, esittää länsimaiden kaupungeille va-
kavan vetoomuksen käsitellessään urbaanin kestävyyden suhdetta vaurauteen: afrik-
kalaiset tarvitsevat puhtaan vetensä ja kiinalaisten on kehitettävä kaupunkiensa ilman 
laatua, mutta meille kehittyneiden kaupunkien asukkaille lankeaa globaali vastuu vä-
hentää hiilipäästöjämme; ympäristöongelmaa, jonka olemme osaltamme luoneet, mut-
ta jonka vaikutuksia emme koe arjessamme yhtä kipeästi kuin kehitysmaiden köyhät.2 

Ilmastonmuutos ratkaistaan siis myös Suomen kaupunkiseuduilla, jotka ovatkin al-
kaneet omaksua ilmastonmuutoksen hillintää osaksi kaupunkipolitiikkaansa: Tampe-
reen seudulla on vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkirakennetta edistäviä hankkeita 
tukeva ECO2 -ohjelma3 ja seudullinen ilmastostrategia4 sekä ennen kaikkea kaupun-
kiseudun rakennesuunnitelma,5 joka pyrkii hillitsemään nykytrendin mukaista pääs-
tökehitystä yhdyskuntarakennetta tiivistämällä. Tässä kohdassa tiivis keskitehokas 
asuinrakentaminen astuu mukaan kuvaan varteenotettavana eheyttämisen edistäjänä.
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Kuva 2. Kestävän kehityksen ja kaupunkiseutujen vaurauden suhde.

Kuva 1. Keskitehokas asuinrakentaminen kolmen temaattisen muutoksen leikkauspisteessä.
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Päästöjen palastelua

Eettinen vaatimus kaupunkiseutujen roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä on help-
po esittää, mutta yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen sekä kestävä 
rakentaminen ylipäänsä vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen osana 
poliittisten päätösten, henkilökohtaisten valintojen ja rakentamistalouden monimut-
kaista vuorovaikutusta, jossa täsmällisiä syy-seuraussuhteita on vaikea tunnistaa. Kes-
tävän rakentamisen kenttä on sekin täynnä käsitesekaannuksia ja osin harhaanjohtavaa 
markkinointia eko-etuliittein.6 Toisaalta tilanteen selkiyttämiseksi tarvitaan puoluee-
tonta tutkimustietoa, mutta keskitehokkaan asuinrakentamisen suositeltavuus kestä-
vän kehityksen kannalta avautuu parhaiten yksinkertaistavan tarkastelun kautta.

Tarkasteltaessa Suomen kasvihuonekaasupäästöjä (katso diagrammit, tilastot vuosilta 
2004–2008) voidaan nähdä muutamia keskitehokkuuden kannalta olennaisia seikkoja. 
Ensiksikin liikenteellä on merkittävä osuus kaikista päästöistä (19 %) ja edelleen tielii-
kenteellä suuri osuus liikenteen päästöistä (88 %) sekä henkilöautoilulla tieliikenteen 
päästöistä (59 %). Kun kansainväliset tutkimukset lisäksi osoittavat, että yksityisauto 
kuluttaa energiaa keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin bussi, 3.7 kertaa enemmän 
kuin pikaraitiotie ja 6.6 kertaa enemmän kuin sähköjuna,7 asettuu tiivistävä keskite-
hokas rakentaminen bussiliikenteen laatukäytävien ja pikaraitiotielinjojen äärellä sekä 
lähijunaliikenteen asemanseuduilla vaihtoehdoksi hajautuvalle autoilukaupungille.

Rakennetun ympäristön päästövähennyspotentiaali liittyy myös rakennusten energi-
ankäyttöön, jolla on merkittävä osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (32 %) ja 
edelleen eri lämmitysmuodoilla suuri osuus rakennusten päästöistä (yhteensä 76 % 
lämmityssähkö mukaan lukien) sekä asuinrakennuksilla kaikkien rakennusten pääs-
töistä (47 %). Tässä valossa keskitehokas voi olla energiatehokasta toimien kestävän 
rakentamistavan koelaboratoriona; esimerkkinä vaikkapa Lontoon seudulle rakennettu 
BedZED-ekokortteli, jossa tiivis passiivirakentaminen yhdistyy toimivaan julkiseen 
liikenteeseen ja maltilliseen toimintojen sekoittamiseen (katso sivut 134–135).  

Ekologisuuden edistämiseen voi liittyä myös autottomuuden teema; esimerkkinä 
Vaubanin alue Saksan Freiburgissa, jossa pysäköinti on järjestetty parkkitaloon pois 
tonteilta ja autoilevat asukkaat maksavat autopaikastaan tuntuvan markkinahinnan.8  
Yksityisautoilun vähentämistä puoltaa sen negatiivinen yhdyskuntataloudellinen vai-
kutus, joka perustuu yksinkertaisesti teiden ja pysäköinnin viemään tilaan: esimerkik-
si raideliikenteen korvaaminen yksityisautoin Sydneyn kaupungin keskustassa vaatisi 
laskennallisesti 65 kaistaa uutta moottoritietä ja 1024 kerrosta lisää parkkihalleja.9 

Kuvat 3-4. BedZED-korttelin passiivirakentamista ja Vaubanin tiivistä korttelirakennetta. 
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Rakennukset
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Kuva 5. Kasvihuonekaasupäästöjä kuvaavien ympyrädiagrammien punaisella korostetut osuudet 
kertovat keskitehokkaan asuinrakentamisen mahdollisuuksista ja haasteista. Joukkoliikenteen 
ääreen sijoittuminen ja energiatehokas rakentaminen ovat potentiaalisia hiilipäästöjen hillitsijöitä, 
mutta moniin määränpäihin suuntautuvat liikkuvien nykyasukkaiden automatkat sekä maankäytön 
muutosten verrattainen hitaus asettavat rajoituksensa pyrittäessä kohti hiilineutraalia asumista.
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Kyoto, we have a problem!

Keskitehokkuuden kestävän kehityksen potentiaali liittyy siis paitsi yhdyskuntaraken-
teen tiivistämiseen, myös kestävään rakennustapaan, jonka mittakaavallisesti ja typolo-
gisesti joustava keskitehokas asuinympäristö mahdollistaa mainittujen BedZED-kort-
telin ja Vaubanin tapaan. Kumpaankin kehityslinjaan liittyy kuitenkin monimutkaista 
problematiikkaa, joka yksinkertaistuksen jälkeen on syytä ottaa huomion kohteeksi.

Maankäytön ja liikenteen integrointi ei ole ensiksikään saumatonta: tiivistäminen ei 
suoraan merkitse autoliikenteen vähäisyyttä eikä itsestään johda julkisten liikennevä-
lineiden suosion lisääntymiseen, vaikka antaakin keinoja hillitä liikennemäärien kas-
vua.10 Toimintojen sekoittaminen keskitehokkailla asuinalueilla ei myöskään todennä-
köisesti vähennä merkittävästi asukkaiden kokonaisliikkumista, sillä keksijänsä nimeä 
kantavan, Marchettin vakiona tunnetun väitteen mukaan jokainen meistä matkustaa 
päivässä keskimäärin puolitoista tuntia. Lukuisissa kaupungeissa tehdyt liikkumistut-
kimukset näyttäisivät vahvistavan tämän universaalin matka-aikabudjetin paikkansa-
pitävyyden.11 Keskitehokas täydennysrakentaminen ei siis ole yksityisautoilua vähen-
tävä deterministinen tekijä vaan positiivinen mahdollistaja toimivien julkisen ja kevyen 
liikenteen luodessa kestävämmän vaihtoehdon toteuttaa liikkuvaa nykyelämäntapaa.

Kaikkien maankäytön muutosten vaikuttavuutta rajoittaa selvästi myös niiden hitaus. 
Uudisrakentamisen vaikutus energiataseeseen onkin vaatimaton verrattuna korjaus-
iässä oleviin lähiöihin, joissa maanlaajuisesti asuu yli viidennes suomalaisista.12 Kes-
kitehokkaan asuinrakentamisen brändääminen kokeilevaksi ekorakentamiseksi saat-
taa sekin olla ongelmallista: esimerkiksi BedZED on saanut negatiivista julkisuutta 
ekoinnovaatioidensa epäonnistumisten vuoksi. Samoin ongelmia on ollut autottoman 
asumisen toteutuksessa Vaubanin alueella, jossa pysäköinti on levinnyt kaduille park-
kisakkojen uhasta huolimatta ja keskitetty pysäköintihalli on koettu turvattomaksi.13 

Kestävän rakentamisen ratkaisut limittynevät lähitulevaisuudessa joka tapauksessa 
tiiviimmin rakentamisen laatuvaatimuksiin, joten tuntuu järkevältä kehittää keskiteho-
kasta asuinrakentamista nimenomaan kilpailukykyisen asuntotuotannon näkökulmas-
ta, mistä kertoo johdannon toinen osa. Ekologisuus ja autottomuus ovat erinomaisia 
täydentäviä teemoja ja ansaitsevat omat pilottiprojektinsa keskitehokkuuden piirissä, 
mutta liiaksi korostettuina synnyttävät helposti kuvan ahdistavasta ekokylästä, joka 
voi karkottaa sekä urbaania vaivattomuutta että pientalomaista itsemääräämisoikeutta 
arjessaan haluavat asukkaat. Keskitehokas asuinalue voi tietenkin olla energiatehokas 
ja tarjota car share -palvelun, mutta ilman asuinympäristöä dominoivaa aurinkopanee-
lien runsautta tai yksilöllistä valinnanvapautta kaventavaa auton omistamisen kieltoa.

Kuvat 6-9. Ekoasumisen arkea; BedZED-korttelin epävarmaksi osoittautunut automatisoitu 
pienvoimala sekä Vaubanin Solargarage, joka katolleen integroiduista aurinkopaneeleista ja 
pohjakerroksen ruokakaupasta huolimatta on saanut pintaansa runsaan graffitikuorrutuksen.
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Joukkoliikenteen laatukäytävät

Kuva 10. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa hahmotellut raitiotieverkko ja 
bussiliikenteen laatukäytävät mahdollistavat yhdyskuntarakennetta tiivistävän rakentamisen.
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Kriisistä kriisiin

Kaupunkiseudun rakennetta eheyttävä keskitehokas asuinrakentaminen voi edellä ku-
vatuilla tavoilla näytellä omaa rooliaan ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä pon-
nisteluissa. Tiivistämisen tarpeen ymmärtämiseksi on kuitenkin syytä tarkastella myös 
hajaantumista eli kerrata, miten kaupunkirakenteen hajautumisilmiö on syntynyt. Vain 
sata vuotta sitten asumisen tiiviys oli päinvastoin ongelma: nopeasti kasvaneissa kau-
pungeissa ahtaus oli hygieeninen ja terveydellinen haitta, jota pyrittiin ratkaisemaan 
uuden tilan valloittamisella asumiskäyttöön eli kaupunkien pinta-alaa laajentamalla.14 

Suomen kaupunkien kohdalla ei työväestön ahtaista asuinoloista huolimatta voi puhua 
samanlaisesta slummiutumisesta kuin vaikkapa pitemmälle teollistuneessa Britanni-
assa. Meillekin levisivät kuitenkin funktionalistisen ja sittemmin modernistisen kau-
punkisuunnittelun periaatteet, jotka 1950–70-luvuilla hajauttivat kaupunkirakennetta 
keskittäessään kiihtyneen maaltamuuton ja lisääntyvän asumisväljyyden synnyttämän 
kasvun kaupunkikeskustojen sijasta hierarkkisesti hajakeskitettyihin asumalähiöihin, 
joita on osuvasti luonnehdittu metsäkaupungeiksi, koska ne rakennettiin usein neit-
seelliseen metsämaisemaan muusta yhdyskuntarakenteesta eristyneiksi yksiköiksi.15

Lähiöiden alakeskusten rakennuttua kaupunkiseutujen kasvu on vuosituhannen lo-
pulta alkaen kanavoitunut yhä enemmän pientalovaltaisena esikaupunkiasutuksena.16 

Samalla on voimistunut 1980-luvulla alkanut trendi, jossa kaupan suuryksiköt sijoit-
tuvat logistiikkansa ohjaamina kaupunkien ulkokehien hyvin saavutettaville kehätei-
den varsille.17 Kehityksen seurauksena on syntynyt seutuistunut ja laajalle rönsyilevä 
kaupunkirakenne, jonka hyödyntäminen perustuu yksityisautoiluun. Kaupunkitutkijat 
ovat jopa nimenneet ilmiön Fennosprawliksi viitaten amerikkalaiseen kehitykseen.18

Kaupunkien voisi siis sanoa kulkeneen kriisistä toiseen; ahtaudesta ja teollistumisen 
saasteista lähiöiden epäkaupungin kautta hajautuvaan pientalomattoon ja uusiin saas-
teisiin eli yksityisautoilun tuottamiin päästöihin. Sama siirtymä näyttää tapahtuneen 
kutakuinkin kaikilla kehittyneiden maiden kaupunkiseuduilla – myös Tampereella.19

Miten keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittäjien tulisi suhtautua haastavaan ha-
jautumisilmiöön? Eräs ratkaisu on tulkita tilannetta yhdyskuntasuunnittelun keskei-
seksi käsitteeksi viimeisen vuosikymmenen aikana vakiintuneen verkostourbanismin 

Kuva 11. Partolan hyvin yksityisautolla saavutettavat kaupan suuryksiköt ja 
esikaupunkipientaloasutus edustavat Tampereen seudullakin tapahtunutta 
rakennemuutosta keskuskaupungin ja lähiöiden hierarkiasta moninapaiseksi 
kaupunkiseuduksi, johon verkostourbanismi tarjoaa positiivisen näkökulman.
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Kuvat 12-14. Tampereen seudun asutuksen kasvu on kanavoitunut sekä uusille alueille 
että yhdyskuntarakennetta täydentäen, minkä voi tulkita toivoa antavaksi lähtökohdaksi 
tiivistävälle ja asumisen tarjontaa monimuotoistavalle keskitehokkaalle rakentamiselle.
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näkökulmasta, jonka mukaan hajautumisen rinnalla on tapahtunut myös kaupunki-
seutujen sisäisen rakenteen uudelleenjärjestäytyminen ja sitä seuraava kaupunkiym-
päristön laadullinen muutos kohti moninapaisia kaupunkiseutuja.20 Verkostoajattelun 
mukaan yhdyskunnat koostuvat yksinkertaistetusti asutuksesta ja toiminnoista sekä 
niitä yhdistävistä verkostoista, kuten moottoriteistä ja kommunikaatioverkoista. Koska 
kehittynyt infrastruktuuri sallii pitkätkin etäisyydet, toiminnot eivät enää välttämättä 
sijoitu läheisyysperiaatteen vaan saavutettavuuden mukaan suhteessa toisiinsa.21 Siksi 
Ideaparkin kauppakeskus ei sijaitse asutuskeskuksen vaan moottoritien vieressä.

Verkostojen näkökulmasta keskitehokkaita asuinalueita voidaan kehittää esimerkiksi 
verkostoteorioihin lukeutuvan Netzstadt-metodin22 hengessä vetovoimaisiksi noodeik-
si, eräänlaisiksi yhdyskuntarakenteen tihentymiksi, jotka ovat julkisen ja kevyen lii-
kenteen ansiosta parhaimmillaan erinomaisesti saavutettavia paikallisia solmukohtia 
eli vertauskuvallisesti ”asemanseutuja” – tätä ideaa on kehitelty eteenpäin 3. luvussa.

1.2 Elämäntapamuutos

Mainittu verkostourbanismi on kaupunkitutkimuksen sovellus laajemmasta yhteis-
kuntateoriasta, joka näkee maailman muuttuneen kohti globaalia verkostoyhteiskun-
taa. Tämän muutoksen kenties tunnetuin tutkija Manuel Castells puhuu kolmannesta 
teollisesta vallankumouksesta, jossa teknologian kehityksen ohella myös tuotanto ja 
kulutus, työ ja vapaa-aika sekä ihmisten välinen viestintä järjestäytyvät uudelleen.23

Verkostoyhteiskunnan asettama haaste keskitehokkaalle asuinrakentamiselle on käyn-
nissä oleva kokonaisvaltainen muutos, jota havainnollistavat kärjistetyt kuvaukset 
menneiden vuosikymmenien lähiöelämästä ja nykyarjesta esikaupunkipientaloalueella:

• Finlayson-kaupunki oli yhtenäiskulttuurin teollisuuskaupunki. Tehtaan kello määräsi 
työpäivän alun ja lopun kaikille työvuorolaisille samaan aikaan ja samassa työpaikassa 
pysyttiin lähes koko elämän ajan, mikä takasi pysyvyyden, mutta toisaalta työ muo-
dostui monotoniseksi. Tehdas oli järjestynyt hierarkkiseksi tuotantolinjaksi; ylinnä 
pääjohtaja, sitten alemmat johtajat, osastopäälliköt, työnjohtajat ja lopulta työntekijät.

Työpäivät olivat raskaita ruumiille, mutta aherrusta helpotti tieto siitä, että vaihdet-
tuaan vapaalle saattoi unohtaa työasiat taas seuraavaan herätyskellon soittoon asti. 
Vapaa-aika koostui arkisin lähinnä perheen äidin järjestämästä yhteisestä iltaruokai-
lusta, lasten pihaleikeistä ja tv:n katselusta. Samoja ohjelmia tuijottivat yhteisessä olo-
huoneessa kaikki perheenjäsenet, kuten myös koko kansakunta, joka sai niistä puheen-
aiheita seuraavalle päivälle – unohtamatta tietysti kunkin pihapiirin omia juoruja, joita 
naiset vaihtoivat pyykkituvassa. Kesäviikot toivat kaivattua vaihtelua, kun päästiin su-
vun maille rakennetulle mökille kalastamaan ja saunomaan luonnon helmassa.

Perheen asuinpaikkana oli vastavalmistunut nukkumalähiö, jossa kaikki talot olivat 
samannäköisiä. Isä kutsui sitä pilkallisesti ”deedeeärräksi”, mutta oli salaa tyytyväinen, 
sillä hänen vanhempiensa pientilaan verrattuna kolmen huoneen ja keittiön tarjoamat 
mukavuudet olivat lähes luksusta. Alueen palvelut olivat vaatimattomat, mutta onneksi 
lähiökeskus ruokakauppoineen, pankkeineen ja partureineen oli kutakuinkin kävely-
matkan päässä ja sieltä bussitkin kulkivat melko tiuhaan. Äidin iloksi naapurustossa 
asui paljon samassa elämänvaiheessa olevia perheitä, joiden kanssa ystävystyminen 
hiekkalaatikolla toi vertaistukea vanhemmuuteen ja leikkikavereita jälkikasvulle.
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Jälkiteollistuneen verkostoyhteiskunnan ja elintason nousun tuomat arjen muutokset 
ovat luettavissa äskeisten hyvin kärjistävien kuvausten rivien välistä; tärkeimpinä niis-
tä vapaa-ajan ja työn rajaa liudentava uudenlainen luovan työn organisointi, erilais-
tuvat elämäntyylit, monikulttuuristuminen ja itsensä ilmaiseminen kulutusvalinnoilla 
sekä liikkuvuuden lisääntyminen ja viestintä globaalien tietoverkkojen välityksellä.

Asuntotuotanto ei ole kuitenkaan kehittynyt samassa tahdissa elämäntapamuutos-
ten kanssa. Rakennettuun ympäristöön kuuluu luontevasti tietty ajallinen pysyvyys 
ja pintailmiöitä hitaampi muutos, mutta silti kärjistäen Suomi rakentaa asuntojaan 
monessa tapauksessa yhä kuin Finlayson-yhteiskunnassa, vaikka elämme Facebook-
yhteiskunnassa. Kerrostalorakentaminen perustuu vielä paljolti 1960- ja 1970-lukujen 
lähiörakentamisessa kehitettyyn standardisoinnin ideaan:24 suomalainen vakioasunto 
on tiukasti normitettu ja usein kalustettavissa vain yhdellä tavalla, sillä esimerkiksi 
moneen makuuhuoneeseen mahtuu vain sänky, vaatekaappi ja pieni pöytä. Sisä- ja ul-
kotilojen välittäjiksi on alettu rakentaa suurempia viherhuonemaisia parvekkeita lasi-
tuksineen ja huoneistosaunat ovat arkipäiväistyneet, mutta muuten asumista ja kodin 
ilmettä ovat muuttaneet enemmän kalustus, koneistuminen ja tavaran lisääntyminen.25

• Facebook-kaupunki on moniarvoistuvan kulttuurin jälkiteollinen kaupunki. Elämän-
tyylit ja myös työnteon tavat ovat erilaistuneet yhteisten palaverien jäsentäessä muu-
ten liukuvaa työaikaa, johon kuuluu myös osittaista etätyötä. Työpaikkaa saatetaan 
vaihtaa usein uusien haasteiden tai paremman palkan toivossa, mutta työelämän liikku-
vuuden kääntöpuolena ovat epävarmuus ja pätkätyöt. Tehdas on muuttunut luovaksi 
tehtaaksi, jossa projekteja hoitavat asiantuntijatiimit vaihtelevin kokoonpanoin.

Tietotyö ei ehkä ole ruumiillisesti raskasta ja työaikaa kuluu vaivihkaa nettisurffailuun, 
mutta deadlinen puskiessa päälle työllä on paha taipumus siirtyä työpäivän jälkeen ko-
tona tehtäväksi – kiitos älypuhelinten ja laajakaistayhteyksien. Kukin uusioperheen 
jäsen elää omaa vapaa-ajan rytmiään: perheen pojat kuskataan jääkiekkoharjoituksiin, 
teinityttö taas lähtee kavereiden kanssa kaupungille shoppailemaan. Valmisateriat ovat 
kovassa kulutuksessa ja yhteiset ruokailut viikonloppuun sijoittuvaa laatuaikaa, jolloin 
isä voi esitellä kokkausharrastuksen kehittämiä taitojaan testaamalla uusia thaimaalai-
sia reseptejä. Tv-ohjelmat katsotaan nauhalta sitten joskus ja juorujen aiheet löytyvät 
tuttavien tilapäivityksistä sosiaalisissa medioissa. Hiihtolomaksi vuokrataan vapaa-
ajan asunto pohjoisesta lasten lasketellessa ja vanhempien rentoutuessa kylpylässä.

Perheen asuinpaikkana on hieman eristynyt, mutta vehreä esikaupungin omakotialue, 
johon he muuttivat tavoitellakseen omaa asumisen unelmaansa uusvanhassa talossa. 
Lähikoulu on mukavan monikulttuurinen ja lasten kaveripiiristä löytyy kansainvälistä 
väriä naapurin intialaisen insinööriperheen jälkikasvun muodossa. Vanhemmat sauva-
kävelevät mielellään alueen lenkkipoluilla, mutta lähikauppa saatiin kävelyetäisyydelle 
vasta pitkän odottelun jälkeen ja senkin valikoimassa on perheen mielestä parantami-
sen varaa, sillä kunnon ainekset isän eksoottisiin resepteihin puuttuvat – siksi täytyy 
ajaa tila-autolla kehätien markettiin ja joskus menettää hermonsa ruuhkassa. Vanhem-
mat valitsivat silti oman talon perheen asumismuodoksi, koska eivät lukuisista asun-
tonäytöistä huolimatta löytäneet kaupunkiasuntoa, joka olisi vastannut heidän tarpei-
taan. Tosin uusperheen jäsenten elo saman katon alla ei omassa talossakaan toteutunut 
sillä joustavuudella, mitä talotehtaan myyntineuvottelija lupaili mallistoa esitellessään.
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Perhe on paras

Kuvaukset 1970-luvun lähiöelämästä ja 2010-luvun esikaupunkiarjesta ovat asumisen 
moninaistuvan todellisuuden kannalta tietysti yksinkertaistavia mainitessaan siirty-
misen ydinperheistä uusioperheisiin, joiden lisäksi löytyy lukuisia muita haastavia 
asumisen kohderyhmiä, kuten uudenlaista pien- ja kaupunkiasumista kaipaavat yhden 
hengen taloudet ja lapsettomassa parisuhteessa elävät dinkut sekä senioriasumista tar-
vitseva ikääntyvä väestö tai kotoutumisasuntoja vailla olevat maahanmuuttajat.

Toisaalta perhe laajasti käsitettynä on edelleen tärkeä asumisen perusyksikkö. Pääkau-
punkiseudun asumisen avainryhmiä koskevassa keskustelussa on painotettu perheasu-
misen tärkeyttä, sillä juuri lapsiperheet näyttäisivät muuttavan kehyskuntien pienta-
loalueille tavoitellessaan korkeampaa asumisen laatua ja suurempaa asumisväljyyttä. 
Kaupunkialueiden on myös esitetty näivettyvän ja kurjistuvan herkemmin lapsiperhei-
den muuttaessa pois. Harmaantuvassa Suomessa lapsiperheet voikin nimetä yhdeksi 
avainryhmäksi kaupunkiseutujen kehittämisessä.26 Perheasumisen tärkeys pätee myös 
Tampereen seudun keskitehokkaan asuinrakentamisen tulevissa kohteissa, jotka luon-
nonläheisesti sijaitessaankin voivat olla tiiviimpi, kestävämpi ja kaupunkimaisempi 
vaihtoehto tavanomaiselle pientalomatolle. Siksi keskitehokkaiden asumiskonseptien 
kehittämisen kannalta on valaisevaa tarkastella asuintilojen funktioiden muutosta juu-
ri perheen näkökulmasta27 sivuten samoja teemoja kuin elämäntapamuutostarinoissa:

• Keittiö ja ruokailutila tarjoavat hyvän esimerkin perhe-elämän muutoksesta. Val-
misateriat ovat suosiossa ja ulkona syöminen on lisääntynyt. Ruuanvalmistus alusta 
loppuun asti itse tuoreista aineksista on muuttunut monille päivittäisestä toimesta 
elämykselliseksi kokkaukseksi, jonka hyvin varusteltuna harrastustilana keittiö toimii. 
Keittiö on myös paikka, jossa ystäviä viihdytetään, lapsia kasvatetaan ja liikkuvainen 
perhe kokoontuu yhteen – jos ylipäänsä kokoontuu. Keittiö ei ole enää kotiäidin työ-
paikka vaan toisena olohuoneena toimiva sosiaalinen monikäyttötila. Siksi on tärkeää, 
että ruokailutilat avautuvat ympäristöönsä, kuten asuntopihalle tai naapurustoon.

• Olohuoneen status on muuttunut kasvavan itsenäisyyden ja omien erillisten päivä-
rutiinien luonnehtiessa perheen aikuisten ja lasten arkea. Aiempina vuosikymmeninä 
television sijoittuminen olohuoneeseen teki siitä perheen säännöllisesti jakaman yh-
teistilan, mutta nykyään jokaisessa erillishuoneessa on usein omat medialaitteet eikä 
olohuone enää välttämättä ole fragmentoituneen perhe-elämän keskus vaan asunnon 
julkisempi osa makuuhuoneiden muodostaessa kulissien takaisen yksityisen maailman.

• Makuuhuoneiden standardit ovat myös muuttuneet: aiempina vuosikymmeninä  las-
tenhuoneet kalustettiin kahdella sängyllä, nykyään yksi huone perheenjäsentä kohti 
on lähes normi. Lisääntynyt halu vetäytyä omaan yksityiseen tilaan on muokannut 
yksitoimintaisista ja pienistä nukkumahyteistä suurempia ja monikäyttöisiä oleskelun, 
lepäämisen ja työnteon tiloja, jotka palvelevat myös harrastushuoneina ja vierasmajoi-
tuksena. Erilaiset käyttötarkoitukset vaativat yksittäiseltä huoneelta neutraalia luon-
netta, mikä kulkee käsi kädessä tietyn minimikoon kanssa: jotta huoneen voisi kalustaa 
parisängyllä, yksittäisillä sängyillä tai oleskelutilaksi, pinta-alaa tarvitaan vähintään 
noin 14 m2. Suuremmat makuuhuoneet eivät silti automaattisesti merkitse pienenty-
neitä oleskelutiloja, koska asumisväljyys kasvaa asuntokuntien koon pienentyessä.
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Urbaanin asumisen uudisraivaajat

Keskitehokkaan asuinrakentamisen keskeinen haaste on saada asuntotuotanto vas-
taamaan edellä kuvaillun kaltaisiin kasvaviin laatuvaatimuksiin aiempaa tiiviimmässä 
asumismuodossa samalla kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eheyttäen. Nurmi-
järvi-ilmiöksi nimetyn pientaloalueille pakenemisen kanssa pystytään kilpailemaan 
tunnistamalla paremmin niiden asumisen avainryhmien preferenssejä, jotka voivat 
edistää asuinalueiden elävyyttä sekä viehättyä tiiviistä ja uudella tavalla kaupunki-
maisista keskitehokkaista asuinympäristöistä. Lapsiperheiden ohella keskeinen avain-
ryhmä voivat olla hyvin saavutettavia alueita lähellä työpaikka- ja palvelukeskittymiä 
suosivat tietotyön ja taiteen ammattilaiset, joita on myös kutsuttu luovaksi luokaksi.28 

Eräs tapa päästä käsiksi urbaanin asumisen edistäjiin ovat sosiologian alalla tehdyt 
elämäntyylejä konseptualisoivat kartoitukset. Saksalaisen tutkimuksen yllättävä tulos 
on, että valinnanvapauttaan ja itsemääräämistään työssään ja vapaa-ajallaan korosta-
vista noin kolmekymppisistä koulutetuista kaupunkilaisista 79 % piti pientaloasumista 
haluttavana asumismuotona, kun sitä toteutti vain 23 %.29 Suomalaiset tutkimukset 
kertovat nekin omakotiasumisen arvostuksesta kaikissa ihmisryhmissä jokseenkin alu-
eesta, tulotasosta, koulutuksesta ja ammatillisesta suuntautumisesta riippumatta.30 

Kun voitaneen vielä turvallisesti olettaa suomalaisten urbaanin asumisen ”uudis-
raivaajien” olevan suunnilleen yhtä pientalo-orientoituneita kuin saksalaiset vasti-
neensa, vaikuttaa siltä, että niin pientaloihin pakenevien perheiden kuin koulutettujen 
kolmekymppisten houkuttelemiseksi soveltuu pientalomaisia piirteitä toteuttava kes-
kitehokas asuminen. Hyvä äänieristys, joustavat asunnon viimeistelymahdollisuudet, 
patioiden ja pihojen kaltaiset yksityiset ulkotilat, omat selkeät sisäänkäynnit ja hyvä 
tekninen varustetaso ovat erityisesti jälkimmäisen asumisen kohderyhmän toivelistal-
la. Keskeisiä ovat yhtäältä yksityisyys, toisaalta oman itsen ilmaiseminen ja edustami-
nen.31 Arkkitehti Tarja Nurmi kuvailee tätä asumismaailmaa elävästi artikkelissaan:32

• Kylpyhuoneen arvostus on kohonnut, sillä minimimitoitetut ja talotekniikan takia 
rakennuksen sisärunkoon sijoitetut märkätilojen moduulit eivät täytä monen vaativan 
nykykuluttajan makua. Viime vuosina kylpyhuoneista on tullut tärkeä osa asunnon 
arvonmuodostusta, sillä avara ja hyvin valaistu kotikylpylämäinen tila on monen unel-
ma. Standardimitat ovat nekin laajentumassa paitsi esteettömyyden takia, myös kos-
ka kylpyhuoneeseen halutaan yhä useammin mahduttaa kaksi pesuallasta tai erilliset 
suihku ja amme. Tavanomainen laatutaso, jossa asunnossa on varsinainen kylpyhuone 
ja vieras-wc, on vaihtunut laadukkaissa keskieurooppalaisissa kaupunkiasumisen koh-
teissa kahdeksi täysin varustelluksi kylpyhuoneeksi ja joissakin tarjotaan jopa makuu-
huoneisiin kytkeytyviä en-suite-kylpyhuoneita amerikkalaisen pientalon tapaan.

• Työtilat voivat muuttua erityisen paljon verkostoyhteiskunnan vallankumouksen 
myötä. Langaton verkkoyhteys on tarjolla joka huoneessa ja paljon puhutusta etätyös-
tä tulee todellisuutta hajautetun työn  muodossa, jossa ei puurreta yksin vaan työsken-
nellään virtuaalisissa verkostoissa yhdessä muiden kanssa ja osin lähityönä fyysisesti 
toimistossa. Lisääntyneen kommunikaation, kuvapuheluiden ja videokonferenssien 
maailmassa haasteeksi muodostuvat yksityisyyden ja rauhoittumisen sekä työn ja per-
he-elämän yhteensovittamisen tarpeet. Tulevaisuudessa tavoittamattomissa olemises-
ta voi muodostua elämänlaatutekijä, jonka toteuttamiseksi luksusasuntoihin rakenne-
taan jopa ulkomaailmasta eristettyjä kommunikaatiovapaita rentoutumisvyöhykkeitä.
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”Asuinympäristö ei enää elä yhdeksästä viiteen -periaatteella, vaan ihmisten työ- ja kotiin-
tuloajat vaihtelevat. Kodeissa on huippuluokan äänentoistolaitteita, kotiteattereita, ja niissä 
harrastetaan musiikkia ja sen kuuntelua. Erilaisten ruokakuntien elämänrytmit lomittuvat ta-
valla, joka edellyttää asukkailta joustavuutta. Suunnittelulta sekä varsinaiselta rakentamiselta 
se vaatii entistä parempaa laatua: hyvää äänieristystä, ulkotilojen verhoamista kaikuja peh-
mentävin istutuksin, yksityisen ja puolijulkisen tilan sekä katuelämän hierarkkista hallintaa. 
Vaikka talot olisivat kuinka silmiä hiveleviä ja arkkitehtuuriltaan tai hintalapuiltaan kuinka 
mediaseksikkäitä tahansa, ei kukaan suomalainen halua asua kuin Manhattanilla, jossa yö 
hiljenee vain muutamaksi tunniksi. Alfred Hitchcockin Takaikkuna-elokuvan eloisa pihaelämä 
äänimaailmoineen olisi monelle suomalaiselle amerikkalaista bisneskulttuuria ihailevalle ura-
putkisprintterille käytännössä kauhistus.”

Kuvaus käy yksiin sekä Facebook-kaupungin että asunnon tiloja muuttuviin laatu-
vaatimuksiin ja perhesuhteisiin peilanneen tarkastelun kanssa: kaikissa korostuu ta-
sapainoilu yksityisyyden tarpeen ja itsensä ilmaisemisen välillä. Tällainen tasapainoilu 
vaatii ennen kaikkea joustavan asuintilojen kudelman, joka muuntuu asumisen arjen 
vaihteleviin tarpeisiin sopivaksi. Yksityisyys, itseilmaisu ja joustavuus voivatkin olla 
ne tunnussanat, joiden ohjaamana moninaistuvien asumistoiveiden betoniviidakosta 
löytyy eräänlainen keskitehokkaan asumisen yhtenäiskulttuuri eli samanaikaisesti lap-
siperheitä ja urbaaniuden uudisraivaajia miellyttävä pientalomainen asumismuoto.

Mitä tunnussanat sitten voisivat tarkoittaa käytännössä? Toisaalta kaivataan yksityi-
seen ulkotilaan ja haluttaessa yhteisölliseen naapurustoon aukeavia pientalomaisen 
avaria oleskelutiloja sekä niihin liittyviä keittiö- ja ruokailutiloja, joissa voi kokoontua 
vaikka viihdyttämään vieraita ja kokkaamaan yhdessä, toisaalta makuu- ja kylpyhuo-
neiden muodostamaa yksityistä rentoutumisen vyöhykettä sekä suuremmissa perhe-
asunnoissa usein myös näiden välistä puoliyksityistä työ- ja harrastetilaa. Vastakkaiset 
ominaisuudet täytyisi lisäksi toteuttaa tilanteessa, jossa asunto sijaitsee osana tiivistä 
keskitehokasta asuinympäristöä. Tarvitaan siis tilallista laatua, joka saa asuintilat tila-
kokemuksen tasolla tuntumaan suuremmilta kuin niiden fyysinen koko antaa olettaa.

Edelliset kuvaukset asumisen arjesta tuovat mieleen edustusasumisen, mutta tarkoi-
tus ei ole määritellä keskitehokasta asumista hyvin toimeentulevien luksukseksi vaan 
rohkaista toteuttamaan asumisen laatua lisääviä pientalomaisia kvaliteetteja asunnon 
koosta ja hallintamuodosta sekä kohderyhmästä riippumatta. Eräs esimerkki pienta-
lomaisesta asumismuodosta on kaupunkirivitalotyyppinen asunto, jonka esikuvallisia 
piirteitä voivat olla pihaan liittyvät avarat oleskelutilat, yksityiset makuu- ja kylpyhuo-
nekerrokset sekä työtilaksikin sopiva kattokerroksen joustava lisähuone terasseineen.

Kuvat 15-16. BedZED-ekokorttelin asuntoon on kompaktin viherhuoneen avulla onnistuttu 
luomaan oleskelutiloja laajentava sekä yksityisen ja julkisen välittäjänä tiiviissä ympäristössä 
toimiva vyöhyke, jonka luonnonvalo ja vehreys tuovat asumisen arkeen pientalomaista tuntua.
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1.3 Asennemuutos

Miten toteuttaa yhdyskuntarakennetta eheyttävää, totuttua tiiviimpää ja uudenlaisia 
asumiskonsepteja soveltavaa keskitehokasta asuinrakentamista haastavassa tilantees-
sa, jossa kaupunkiseudut hajautuvat pientalomattoina ja julkista keskustelua on luon-
nehtinut jämähtäminen ”Puutarhakaupunki vastaan Betonipuolue” -väittelyn tasolle? 
Väistämättömien ilmaston- ja elämäntapamuutosten rinnalle kaivataan kolmatta muu-
tosta – asennemuutosta – joka tarjoaa positiivisen ja laadullistavan näkökulman kau-
punkikehitykseen. Sopiva väline ravistella suomalaisen kaupungin itseymmärrystä eli 
tapaa ajatella kaupunkejamme ja niiden kehittämistä on kaupunkitutkija Pasi Mäenpään 
kehittelemä avaran urbanismin käsite, joka rohkaisee ymmärtämään kaupunkiseudut 
laajasti moniasteisina ja monimuotoisina kaupunkimaisuuksina pyrkien kääntämään 
ympäri ajattelutavan, jonka mukaan kaupunkikulttuurimme on ohutta ja heikkoa.33

Avara urbanismi kyseenalaistaa myytin maalaisuudestamme, jonka todisteina on pi-
detty metsälähiöitä ja pientalomaisen haja-asutuksen suosiota. Mäenpään teesi on, että 
nykysuomalaisilla ei ole enää välitöntä ja luonnollista yhteyttä maaseutuun vaan suh-
taudumme siihen leikittelevästi kulttuurisena representaationa hieman samaan tapaan 
kuin heviyhtye Lordia tuskin voi kuunnella ilman vahvaa parodista asennoitumista.34

Metsälähiöitä ja mökkeilykulttuuria

Suomalaisen kaupunkilaisuuden taustalla oleva yleiseurooppalainen perintö on jäänyt 
Mäenpään mukaan hämäräksi, koska kansallinen identiteetti rakennettiin aikanaan 
maaseudun ja luonnon varaan. Äkkinäinen maaltamuutto, lähiöityminen ja hyvinvoin-
tivaltion synty 1960–70-luvuilla hämärsivät entisestään muistoa historiallisesta kau-
punki-Suomesta. Moderni lähiö loi katkosta jatkuvuuden sijaan, sillä lähiöt rakennet-
tiin metsiin ja määriteltiin epäkaupungeiksi, nukkumalähiöiksi, joissa ei ollut kauppoja, 
kahviloita, ihmisvilinää ja oikean kaupungin tuntua. Kaupunkilaisuus näyttäytyy yhä 
etsittävänä identiteettinä: urbaanisuus on jotakin, mitä meillä ei mielestämme ole.35

Arkielämässämme olemme silti selvästi kaupunkilaisia. Suuri osa suomalaisista elää 
kaupunkirakenteen sisällä liikkuvaa elämää työskennellen jälkiteollisissa palveluam-
mateissa sekä viettäen vapaa-aikaa kuluttaen ja vaihtelevissa sosiaalisissa kontakteissa. 
Kenties maaltamuuttajien sukupolvi katsoikin lähiöitään hyvin maalaisin silmin, mut-

Kuva 17. Keskitehokkaalla asuinrakentamisella on yhteisiä teemoja sekä pientaloasumisen 
että kerrostalotuotannon kanssa – niitä yhdistellen voidaan synnyttää uutta asumiskulttuuria.

PIENTALOSSA
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KERROSTALOSSA
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ta sittemmin Suomi on kaupunkikulttuuristunut merkittävästi globalisaation myötä, 
minkä seurauksena kaupungin palveluita ravintoloista skeittiskeneen on opittu kulut-
tamaan. Järkevää on siis olettaa, että nykyinen tapamme ajatella kaupungista – ja sa-
malla myös maaseudusta ja luonnosta – on pitkälti syntynyt kaupunkiympäristössä.36

Logiikastaan Mäenpää nostaa esimerkiksi mökkeilyn, joka levisi eurooppalaisen sivis-
tyneistön kesähuvilakulttuurina Suomen kaupunkien herrasväen huviksi 1800-luvulla 
ja muodostui massailmiöksi 1950–60-luvuilla kaupungistumisen ja siihen liittyneen 
vaurastumisen myötä. Paluu luontoon näyttäytyykin tässä valossa kulutuskeskeisen 
kaupunkikulttuurin synnyttämänä elämyshakuisuutena eikä maallepakona – esimer-
kiksi kasvimaan pito ei ole ruuan tuotantoa ja työtä vaan vapaa-ajan viettoa ja leikkiä.37

Miten suomalaisten maalaisuutta korostavat asenteet heijastuvat konkreettisesti kau-
punkikehittämiseen? Käsitys kaupungista tulevaisuusprojektiona tuottaa Mäenpään 
mukaan isojen hankkeiden voimaperäistä kaupunkisuunnittelua, jonka myötä syntyy 
yhä uusia kaupunkikokonaisuuksia sen sijaan, että kehitettäisiin vähitellen olemassa 
olevaa.38 Suomalaisuutta leimaavan kaupunkikokemuksen puutteen voittamiseksi ja 
positiivisen kaupunkikehittämisen ilmapiirin löytämiseksi Mäenpää neuvoo yksin-
kertaisesti jättämään totutun itseymmärryksen ja omaksumaan uuden: meillä on jo 
kaupunki taloineen ja tiloineen, kaupunkilaiset identiteetteineen ja puuhineen, kau-
punkikulttuuri tapoineen ja toimineen. Avarasti katsottuna kaupunkiseuduillamme on 
erilaisia monenasteisesti kaupunkimaisia ympäristöjä kivikaupungista betonilähiöiden 
kautta pientaloalueisiin sekä niitä vastaavia kaupunkikäsityksiä eli urbanismeja. Kyse 
on nimenomaan tavasta järjestää käsitteellistä todellisuutta – asennemuutoksesta – 
joka edeltää muutosten aikaansaamista itse käsinkosketeltavassa kaupunkitilassa.39

Avaralla urbanismilla on kaksi perustavaa ideaa. Ensimmäinen on, että kaupunkikult-
tuurin kaipuu tai vierastaminen on ymmärrettävä kaupunkimaisessa kulttuuripiirissä 
syntyneiksi urbaaneiksi asennoitumisiksi – vain kaupunkilainen voi ja viitsii sanoa, että 
meiltä puuttuu kaupunkikulttuuri. Samoin vain kaupungistuneessa yhteiskunnassa 
keskustellaan urbaaneista ongelmista, kuten ruuhkista, melusta ja turvattomuudesta. 
Toinen idea on, että suomalaisen kaupungin historiallinen heikkous merkitsee käsit-
teellisesti kaupunkikulttuurimme pysyvää avoimuutta uusille urbaanisuuksille, kuten 
keskitehokkaalle asuinrakentamiselle. Tässä mielessä suomalainen kaupunki heikkou-
dessaan lähestyy kaupungin ydinolemusta, joka kaupunkitutkimuksessa on määritel-
ty lähtökohtaisesti moninaiseksi eikä joksikin tietynlaiseksi. Kaupunki on käsitteenä 
inklusiivinen ja avoin, ei eksklusiivinen ja ulossulkeva. Siksi kaupungin puutteesta kä-
sittämisen tasolla seuraa parhaimmillaan kaupungin vahvuus sen todellisuudessa.40

Kuvat 18-19. Asumiskulttuuri on murrosvaiheessa: Hervannan kaltaiset lähiöt muuttuvat 
täydennysrakentamalla aidoiksi kaupunginosiksi ja kesämökit vaihtuvat vapaa-ajan asuntoihin.
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Uudet urbaanit kontekstit

Mikä on avaran urbanismin anti keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittämiselle 
käytännössä? Avaran urbanismin osoittamana lähtökohdaksi asettuu urbaanin moni-
muotoisuuden tunnistaminen ja päämääräksi Tampereen laajan seutukaupungin ra-
kentaminen olemassa olevan pohjalta ”sisäänpäin”. Tavoitteeksi voi asettaa alueiden 
urbaanisuusasteen vähittäisen tai paikallisen nostamisen tiiviyden suhteen. Toisaalta 
kaikki olemassa olevat väljyysasteet ovat säilyttämisen arvoisia.41 Keskitehokkuus voi 
siis saada vaihtelevia käytännön tulkintoja kulloisestakin kaupunkikontekstista käsin.

Kehiteltävien asumiskonseptien kontekstualisointia varten Mäenpää on jakanut Hel-
singin metropolialueen kolmeen pääasialliseen asuinympäristöön; ydin- eli kantakau-
punkiin, välikaupunkiin eli liikenteellisesti ydinkaupunkiin tukeutuvaan esikaupunki-
vyöhykkeeseen runkonaan 1950–80-luvuilla rakennetut lähiöt sekä seutukaupunkiin eli 
taajamatyyppisiin keskittymiin ja haja-asutusalueisiin. Samaa jakoa voidaan soveltaen 
käyttää myös tulevien Tampereen seudun keskitehokkaan asuinrakentamisen alueiden 
tyypittelyyn. Avaran urbanismin näkökulmasta kaikki kontekstit ovat kehityskelpoisia. 
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Kuva 20. Kaupunkiseudun jako erilaisiin urbaaneihin konteksteihin voi toimia keskitehokkaan 
rakentamisen aputyökaluna pohdittaessa kunkin kohdealueen tavoitteellista asuinympäristöä.
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Kaupunkirakenteen taso – Nurmijärvi-ilmiö uusin silmin
Kaupunkiseutujen reuna-alueiden pientalomaton kasvu ei näyttäydy enää pakona 
maalle. Elämä kehyskunnissa perustuu päinvastoin tiheään liikkumiseen, jolla hyödyn-
netään kaupunkiseudun tarjontaa. Avaran urbanismin näkökulmasta tällaista monikes-
kistä sukkulointia ja verkostomaista urbaania riippuvuutta työn, ostoksilla käynnin ja 
vapaa-ajan paikoista voi pitää hakeutumisena yhdenlaiseen kaupunkimaiseen elämän-
tapaan.45 Käsitystä tukee Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden arkisista liikkumis-
verkostoista tehty seurantatutkimus, jonka mukaan yksittäisen liikkujan päivärutiiniin 
voi kuulua asiointia hyvin monissa sijainneissa koko kaupunkiseutua käyttäen.46

Sukkulointi edellyttää luonnollisesti nopeita yhteyksiä, joita joukkoliikennevyöhykkeil-
le sijoittuvat keskitehokkaat asuinalueet voivat parhaimmillaan tarjota. Omakotiasu-
misesta muistuttavaa laatua luova elvyttävä ympäristösuhde voi puolestaan toteutua 
uudenlaisessa keskitehokkaassa pienkerros- ja kaupunkirivitalorakentamisessa, johon 
kuuluvat viihtyisät asuntokohtaiset ja yksityiset ulkotilat, kuten parvekkeet, terassit 
tai patiot. Tällä reseptillä voidaan kehittää omanlaisiaan moderneja puutarhakaupun-
keja tai kaupunkikyliä, jotka täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset paremmin kuin 
nykyinen yksityisautoiluun paljolti perustuva esikaupunkimainen pientaloasutus.

Ydinkaupunkia kannattaa kehittää siihen kuuluvan tiiviyden ja sekoittuneisuuden sekä 
paikallisen palvelutarjonnan, elävän julkisen tilan ja lyhyiden työmatkojen näkökul-
masta korostaen talo- ja korttelirakenteen kiinnostavuutta sekä asumisen ja julkisen 
tilan välistä suhdetta, seutukaupunkia taas maa- ja luontoläheisyyden pohjalta, jolloin 
konsepteja haetaan pikkukaupunkimaisesta tiiviihköstä ja matalahkosta asumisesta.42

Välikaupunki on avaran urbanismin ja keskitehokkuuden kannalta kiinnostava vyöhy-
ke, koska se sisältää monenlaisia miljöitä mahdollistaen hyvin erilaisia asumisen ja ym-
päristön suhteita. Ydinkaupunkiin vievien liikenneyhteyksien muodostamat keskuk-
set voivat olla tiiviitä ja sekoitettuja tai niiden kehittäminen siihen suuntaan näyttää 
palvelutarjonnan kannalta välttämättömältä. Lähiörakenteen välialueet ja joutomaat 
puolestaan avaavat paikallista yksipuolista asuntokantaa rikastuttavia täydennysra-
kentamismahdollisuuksia.43 Avara urbanismi johdatteleekin tarkastelemaan asumista 
suhteissaan: tärkeitä ovat asunnon suhteet julkiseen tilaan, palveluihin, viheralueisiin 
ja liikkumisyhteyksiin, jotka pelkän asunnon sijasta muodostavat asumismuodon.44

Vaihtelevat urbaanit kontekstit on myös otettava huomioon määriteltäessä keskitehok-
kaan rakennustiheyden vaihteluväliä ja asuinympäristön luonnetta: keskitehokkuus 
voi ulottua kerrostalomaisuutta lähestyvistä Tampereen keskustan ”ydinkaupungin” 
tuntuman täydennysalueista ja laajempien asuinalueiden kaupunkimaisista keskuksista 
välikaupungin pienkerros- ja kaupunkirivitalokohteiden kautta seutukaupungin eli lä-
hikuntien tiivis-matalaa rakentamista muistuttavaan luonnonläheiseen asumiseen.

Toivottu tiiviimpi tulevaisuus

Johdannon lopuksi on muotoiltu kolme teemoiltaan toisiinsa lomittuvaa tulevaisuu-
den skenaariota, joissa tiiviin asumisen kehittämistä tähän asti haitanneita ilmiöitä on 
katsottu optimistisesti avaran urbanismin rohkaiseman asennemuutoksen lasien läpi:
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Asuinalueen ja korttelin taso – tilahierarkialla tiivistä
Avara urbanismi tarjoaa uuden suhtautumistavan myös kansalaiskeskustelua usein 
hallitsevaan NIMBY-ilmiöön eli siihen, että asukkaat vastustavat tiivistävää täyden-
nysrakentamista. Jos ilmiötä pidetään epäurbaanina, se asettuu vastustettavaksi ja voi-
tettavaksi, koska kehityksen ajatellaan vääjäämättä vievän kohti tiiviimpää asutusta. 
Jos taas asennetta pidetään urbaanina, koska se on syntynyt kaupunkimaisessa ympä-
ristössä – esimerkkinä kaupunkilaisten halu suojella lähiviheralueitaan rakentamiselta 
– voidaan lähteä kehittämään sen itsensä pohjalta ratkaisuja tiiviimmän asumisen tar-
peisiin olemassa olevan ympäristön pohjalta. Tiiviys ei ole laadullinen vaan aste-eron 
ongelma: kysymys on siitä, miten tiivis ja millä tavalla tiivis on kullekin liian tiivistä.47

Tämä on positiivinen signaali keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittäjille: tiiviys ei 
ole jotakin, johon yksityisyyttä janoavat suomalaiset eivät voi sopeutua. Sen sijaan voi-
daan kehittää tiiviin rakentamisen ratkaisuja, joissa yksityisestä puoliyksityisen kautta 
puolijulkiseen ja edelleen julkiseen etenevä tilahierarkia (esimerkiksi: avara oleskelu-
tila – asuntopiha – suojaisa korttelipiha – katutila) tekee asumisen mielekkääksi. Asu-
mispreferenssikyselyissä toistuvat toiveet väljyydestä ja luonnonläheisyydestä eivät 
nekään palaudu tiettyyn yhteismitalliseen asumismuotoon, kuten pientaloon, vaan eri 
urbaanisuuksista tulevat ihmiset arvottavat niitä omista subjektiivisista lähtökohdis-
taan. Yhdelle puistonäkymä kerrostalosta on luonnonläheisyyttä, toiselle oma piha.48

Asuinyksikön taso – oma terassi, oma lupa
Sitkeän myytin mukaan omakotitalon suosiota selittävä ”oma tupa, oma lupa” -ajattelu 
on myöhäisen kaupungistumisen jättämää perua maaseudun elämästä. Avaran urbanis-
min lasien läpi yksilöllisyyden ilmaiseminen ja yksityisen elämänalueen varjelu ovat 
kuitenkin juuri kaupunkimaisia ilmiöitä eli suojautumismekanismeja kaupungissa, joka 
pakottaa satunnaisiin kohtaamisiin tuntemattomien ihmisten kanssa. Tästä näkökul-
masta itsemääräämisoikeuden puutetta voi pitää samankaltaisena tiiviiseen asumiseen 
kuuluvana harmina kuin vaikkapa ahtautta ja naapurien häiriöitä. Kyky hallinnoida 
oman elämän häiriötekijöitä on itsemääräämisoikeuden ydin: jokainen voi valita ne häi-
riöt, joihin sopeutua ja välttää niitä, joihin ei halua sopeutua. Itsemääräämisen koros-
tuminen ei saa kaikkia tekemään samanlaista valintaa eli muuttamaan esimerkiksi kes-
kikaupungilta reuna-alueille eikä siis erottele ihmisiä urbaaneihin ja epäurbaaneihin.49 

Itsemääräämisoikeus voi toteutua myös tiiviissä keskitehokkaassa asumismuodossa, 
kunhan yksityiset ulkotilat laajentavat asunnon reviiriä ja suunnitteluratkaisujen yksi-
tyiskohdat, kuten aukotuksen sijoitus ja suuntaus, turvaavat yksityisyyttä. Paradoksaa-
lisesti pientalo voi olla vähemmän yksityinen kuin asunto tiiviillä alueella, argumentoi 
saksalainen sosiologi Hans-Paul Bahrdt, jonka mukaan rakennussäännösten mukai-
sesti keskelle tonttia sijoitettu yhden perheen talo vastaa huonosti itsemääräämisen 
vaatimuksiin. Asumisen integroituminen ulkotilaan ei välttämättä toteudu omasta pi-
hasta huolimatta, koska tonttijako ei usein mahdollista miellyttävän pihatilan luomista. 
Suurin osa puutarhasta jää sen sijaan käyttämättömäksi vihreäksi tilaksi, jolla on lä-
hinnä näyttöarvoa, mutta joka vaatii silti jatkuvaa huolenpitoa. Pahimmillaan tällaista 
omakotiasumista on kuvattu yksiulotteiseksi elämäksi (one-dimensional living), josta 
puuttuvat palvelut ja aktiviteetit on haettava kauempaa autolla, mikä vie aikaa ja rahaa 
sekä on myös kestävän kehityksen ja yhteiskuntatalouden kannalta kyseenalaista.50
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2

KESKITEHOKKUUDEN MÄÄRITTELYÄ

Keskitehokkaan asuinrakentamisen käsitteellinen kehittäminen Tampereen seudun 
rakennetta eheyttävää yhdyskuntasuunnittelua palvelevaksi työkaluksi kaipaa keski-
tehokkaan tiiviysasteen määrällistä rajaamista ja johdannossa esitettyjen asumisen 
laatuominaisuuksien suhteuttamista tähän tiiviyden tavoitteluun. Keskitehokkaan 
kaupunkitilallisuuden suositeltavia ratkaisuja on samoin syytä alustavasti pohtia. Seu-
raavassa näitä keskitehokkaan asumismuodon tavoiteominaisuuksia on määritelty te-
hokkuus- ja kerroslukujen, tiiviyden kokemisesta tehtyjen tutkimusten sekä uusurba-
nistisen liikkeen piirissä esiintyvien tilasuunnittelun periaatteiden näkökulmista.

2.1 Ti iviys ja tehokkuus yhteen sopii

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma edellyttää yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä sijoittamalla joukkoliikennevyöhykkeille tiivistä asutusta sekä tiivistä-
mällä nykyisiä taajamia ja keskusta-alueita.1 Asuntotuotannon monipuolistamiseksi 
asuntopoliittisessa ohjelmassa puolestaan esitetään keskitehokasta asuinrakentamista 
eli asumiskonsepteja, jotka ovat pienimittakaavaisia tai mittakaavoja yhdisteleviä, mut-
ta maankäytön tehokkuudeltaan kaupunkiseudun tarpeisiin riittäviä.2 Keskitehokkuus 
ja tiiviys kytkeytyvät siis erottamattomasti yhteen: keskitehokkuus on paitsi uuden 
laadukkaan asumisen mahdollistaja, myös tavoitellun tiiviysasteen määrällinen mittari.

Mitä tiiviys oikeastaan tarkoittaa? Tiiviys on fysikaalisesti mitattava rakennustekninen 
suure (esim. höyrynsulun tiiviys), mutta myös arkikielen ilmaisu, jolla viitataan koko-
naisuuden osien keskinäiseen suhteelliseen etäisyyteen toisistaan (esim. tiivis asuin-
alue, jolla talot ovat lähellä toisiaan). Tiiviyden synonyymina voidaan usein käyttää 
tiheyttä (esim. maantieteen asukastiheys), jota englannin kielessä vastaa termi density 
– tiiviin vastakohtana on harva tai väljä. Tiiviys on myös kokemuksellinen ilmiö, jota 
voidaan tutkia psykologisin tai sosiologisin menetelmin: rakennetun alueen tiiviyden 
kokeminen riippuu esimerkiksi yksilön ominaisuuksista ja hänen kulttuuritaustastaan.3
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Tavallisimmin käytetty tiiviyden mittari Suomessa on e-lukuna ilmaistu rakennuste-
hokkuus, joka ilmaisee rakennusten pinta-alan suhteessa maa-alaan kolmella tasolla:4

• Tonttitehokkuus e
t
 = rakennusten kerrosala / tontin pinta-ala

• Korttelitehokkuus e
k
 = rakennusten kerrosala / korttelin pinta-ala

• Aluetehokkuus e
a
 = rakennusten kerrosala / alueen pinta-ala

E-luvuista yksiselitteisin on tonttitehokkuus ilmaistessaan kaavassa sallitun rakennet-
tavan kerrosalan ja tontin alan suhteen, kun taas korttelitehokkuus on suuntaa-anta-
vampi korttelialueiden koon ja rajauksen vaihdellessa eri suunnitelmissa. Aluetehok-
kuus, joka on luvuista epätarkin, tarkoittaa puolestaan tonttia ja korttelia laajemman 
kokonaisuuden – usein koko asuinalueen – rakentamistiheyttä käsittäen myös jaetut 
toiminnot, kuten tiet ja puistot. Kolmen tason tehokkuudet eivät ole suorassa suhteessa 
toisiinsa: suuri tontti- tai korttelitehokkuus ei välttämättä johda korkeaan aluetehok-
kuuteen, koska alueen reunoilla voi olla tehokkuutta ”syöviä” joutomaita pysäköinnin 
(hajautus/keskitys) vaikuttaessa myös merkittävästi laskennallisiin tehokkuuksiin.5 

Tehokkuusmittareiden problematiikka on syytä mainita siksi, että mittareilla on mer-
kitystä tarkasteltaessa ulkomaisia esimerkkikohteita ja pohdittaessa sitä, minkälaiselle 
joustavalle tiiviysasteikolle keskitehokkuus voisi rajautua. Keskitehokkaan asuinraken-
tamisen laadullisiin tavoitteisiin voidaan kuitenkin liittää sellaisia maankäytön omi-
naispiirteitä, joiden ansiosta keskitehokkaiden asuinympäristöjen eri tasojen tehok-
kuudet lähestyvät toisiaan helpottaen suositeltavan tiiviyden vaihteluvälin esittämistä:

• Keskitehokkaat alueet sijoittuvat kompaktisti yhdyskuntarakennetta täydentä-
en, jolloin niiden ympäristöön ei usein jää aluetehokkuutta syöviä joutomaita.

• Rakennesuunnitelman mukaan uudet ja merkittävästi täydennettävät asuinalu-
eet sijoittuvat olemassa olevien tai kehitettävien vihervyöhykkeiden, rantareittien 
tai laajemmille viheralueille linkittyvien puistoyhteyksien välittömään läheisyy-
teen,6 jolloin alueiden sisällä ei tarvita aluetehokkuutta syöviä laajoja puistoja.

• Keskitehokkailla alueilla on tavoiteltua liittää käveltävä katutila osaksi kortte-
leita minimoiden ajoneuvojen käyttämä ja aluetehokkuutta verottava tiepinta-ala.

• Keskitehokkailla alueilla on tavoiteltua integroida autopaikat asumisen lomaan 
esimerkiksi hajautettuna drive-in-pysäköintinä, jolloin paikoituksen vaikutus nä-
kyy kortteli- ja tonttitehokkuuksissa toisin kuin erillisen LPA-tontin ratkaisussa.

• Keskitehokkailla alueilla on tavoiteltua tiivis tilallisuus: ulkotilat voivat olla en-
sisijassa esimerkiksi puolijulkisia korttelipihoja ja niille avautuvia asuntopihoja, 
jotka näkyvät tontti- ja korttelitehokkuuksissa toisin kuin erilliset ulkoalueet.

Tonttitehokkuus e
t

Korttelitehokkuus e
k

Aluetehokkuus e
a

Kuva 1. E-tehokkuusluvut kolmella tasolla.



28

Listatuista syistä johtuen keskitehokkaan asuinrakentamisen tiiviysaste on luontevaa 
haarukoida yleispätevästi lähinnä korttelitasoa koskevalle tiiviyden vaihteluvälille, joka 
on ilmaistu suomalaisiin olosuhteisiin sopivalla e-tehokkuusluvulla. Lopullisen luvun 
lukitsemista edeltäen on kuitenkin syytä mainita useissa Euroopan maissa, kuten tii-
vistä asumista kehittäneissä Hollannissa ja Isossa-Britanniassa, käytetyt rakentamisti-
heyden mittarit, joiden tunteminen voi auttaa suhteuttamaan vastaan tulevia euroop-
palaisia esimerkkikohteita kehiteltyyn kotimaiseen keskitehokkuuden käsitteeseen.

Vaihtoehtoisia eurooppalaisia tehokkuusmittareita ovat rakennetun alueen tiiviyden il-
moittaminen asuntoina, asuinhuoneina tai ihmisinä hehtaaria kohden, minkä lisäksi on 
laskettu myös asuntojen makuuhuoneisiin mahtuvien vuodepaikkojen määrää – eri mit-
tareita käytetään usein rinnakkain tavoitteena muodostaa tarkempi kuva tavoitellusta 
tai toteutuneesta asukasrakenteesta. Kaikilla mittaluvuilla on tietenkin heikkoutensa, 
sillä esimerkiksi asuntotiheys jättää huomiotta asuntojen koon eikä asuinhuoneiden 
luku välttämättä kerro niiden todellista henkilömäärää asumisväljyyden kasvaessa.7

Asuntoja 
hehtaarilla

dph
dwellings 
per hectare

Asuinhuoneita 
hehtaarilla

hrh
habitable rooms 
per hectare

Ihmisiä 
hehtaarilla

pph
people 
per hectare

Kuva 2. Eurooppalaisia tiiviyden mittareita.
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Eurooppalaisista mitoitusluvuista asuntotiheys on hyvin yleisesti käytetty ja siksi 
syytä suhteuttaa keskitehokkuuden käsitteeseen rajoitteistaan huolimatta: esimer-
kiksi Tanskassa 1980-luvulta lähtien rakennettujen tæt-lav-alueiden tiiviys on 15-25 
asuntoa hehtaarilla ja Britannian tiivistämispolitiikassa on pyritty keskimääräisestä 20 
asunnosta hehtaarilla kohti 35-40 asuntoa.8 Hollannin tiiviiksi ja mataliksi luokitelta-
vat uudet esikaupunkimaiset asuinalueet, joilla kerrosluku on pääsääntöisesti enintään 
kolme ja asunnoilla suora yhteys maantasoon, ovat puolestaan tiiviydeltään yleisesti 
30-40 asuntoa/ha – tyypillinen asumismuoto on kaupunkirivitalo, tonttitehokkuus-
luku keskimäärin 0.6-1.0 ja tonttimaa siten erittäin tehokkaasti käytettyä. Suurimmat 
asuntotiheydet eli jopa 80 asuntoa/ha ja ylikin on saavutettu erityisillä patioratkaisuil-
la Amsterdamin satama-alueilla, joilla asuntojen pihoille on etsitty vaihtoehtoisia rat-
kaisuja, katutila on ainut julkinen tila ja veden läsnäolo korvaa puuttuvat viheralueet.9

Keskitehokas rakentaminen voi sijoittua nimensä mukaisesti luontevasti ”keskelle” eli 
tyypillistä tiivis-matalaa asumista tehokkaammaksi, mutta varsinaista kerrostalotuo-
tantoa pienimittakaavaisemmaksi, joten äsken lueteltujen asuntotiheyksien perusteella 
keskitehokkuuden alustava vaihteluväli voisi olla eurooppalaisittain ilmaistuna juuri 
30-80 asuntoa/ha. Keskitehokas olisi näin tavoitteelliselta tiiviydeltään kunnianhimoi-
sesti verrattain esikaupunkiurbaanin hollantilaisen tiivis-matalan luokkaa, kun taas 
vaihteluvälin yläpäässä voitaisiin lähestyä jo kerrostalomaista rakennustehokkuutta, 
joka on kuitenkin saavutettu ”keskitehokasta mittakaavaa” toteuttavilla maltillisten 
kerroslukujen innovatiivisilla asuinrakennustypologioilla. Mainittuja asuntotiheyksiä 
havainnollistavat myöhemmin tässä julkaisussa esiteltävät hollantilaiset asuinkohteet: 

• Witbrant-Oost (19 asuntoa/ha): Radanvarren vehreä esikaupunkialue on vaa-
timattomalta kuulostavasta asuntotiheydestään huolimatta melko tiivis, koska 
asunnot ovat pääosin sisäänpäinkääntyneitä, tilavia ja yksitasoisia patiotaloja.

• Binnensingel (45 asuntoa/ha): Ypenburgin laajan esikaupunkiurbaanin lähiön 
osa-alue yhdistää townhouse-asunnot ja asuintorneiksi asti kohoavan kerrostalo-
rakentamisen tilallisesti selkeisiin ja tehokkaisiin umpinaisiin kortteleihin.

• Borneo-Sporenburg (100 asuntoa/ha): Amsterdamin entisellä satama-alueel-
la on tiivis-matalan patiotalojen maton ja suurimittakaavaisen kerrostalorakenta-
misen yhdistelmällä saavutettu täysin kaupunkimainen rakennustehokkuus.

Kuten esimerkkialueet vihjaavat, tiivis keskitehokas asuinrakentaminen voi toteutua 
hyvin erilaisina käytännön tulkintoina, jotka esimerkiksi asuntokoon kasvaessa pu-
toavat asuntotiheydellä mitattuna alle esikaupunkiurbaanin tiivis-matalan tyypillisen 
tiiviysasteen tai urbaaneimmillaan moninkertaistavat sen. Hollantilaisten esimerkkien 
e-lukuina ilmaistun tehokkuuden voi joka tapauksessa arvioida olevan keskitehokkaal-
le asuinrakentamiselle vähintäänkin riittävän ja suurimmillaan vastaavan jopa suoma-
laisen kontekstin keskustamaista rakentamistiheyttä. Tästä näkökulmasta korostuu 
äsken mainittu ajatus keskitehokkaan mittakaavan asuinrakentamisesta, joka on asuin-
rakennusten dimensioiltaan maltillista, mutta tehokkuudeltaan hyvin moniasteista.

Seuraavassa haarukoitaviin e-tehokkuuslukuihin kannattaa siis suhtautua vähimmäis-
suosituksina: joustava ja pienimittakaavainen rakennustapa mahdollistaa hyvinkin 
kaupunkimaisen asumisen, joka voi sopivassa urbaanissa kontekstissa olla tehokkuus-
tavoitteiltaan huomattavasti kunnianhimoisempaa kuin pelkkä tehostettu versio tiivis-
matalasta. Joustavasti tulkittuna keskitehokkuus voi näin toteutua hyvin vaihtelevina 
käytännön rakentamisen ratkaisuina luonnonläheisistä, vehreistä ja rauhallisista asuin-
alueista uudentyyppisiin ja omalla tavallaan keskustamaisiin korttelikokonaisuuksiin.
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Kuvat 3-5. Vaihtelevia asuntotiheyksiä Hollannista.19 asuntoa/ha

45 asuntoa/ha

100 asuntoa/ha



31

Tiiviys tehokkuuslukuina

Keskitehokkaan asuinrakentamisen konkreettiset ilmenemismuodot tulevat olemaan 
hyvin riippuvaisia kulloisestakin urbaanista kontekstista, johon ne sijoittuvat, mikä te-
hokkuusmittareiden problemaattisuuden ohella vaikeuttaa yleispätevien tiiviysrajojen 
asettamista. Keskitehokkaan asuinrakentamisen muotoileminen kaupunkisuunnittelua 
palvelevaksi käsitteeksi vaatii kuitenkin suuntaa-antavia suomalaisia e-tehokkuusluku-
ja, joita on seuraavassa haarukoitu lyhyesti sekä kestävään kehitykseen, liikenteeseen ja 
rakennuskustannuksiin liittyvän kaupunkitalouden kannalta että pienkerrostaloraken-
tamisen tehokkuusrajoitusten ja ylipäänsä tavoitellun ympäristökuvan näkökulmasta.

Suomalaisissa olosuhteissa taajama-asutuksen alarajana voidaan pitää aluetehokkuut-
ta ea=0.05. Hyvin väljillä pientaloalueilla, joissa asuinrakennukset sijaitsevat suurilla 
erillistonteilla, tonttitehokkuus voi vaihdella välillä et=0.05-0.15. Toisena ääripäänä on 
tiivis kaupunkikeskusta: Helsingin vanhojen kaupunginosien aluetehokkuus on noin 
ea=2.0, jolloin tonttitehokkuus saattaa olla yli et=3.0.10 Tiiviyden toteutunut vaih-
teluväli suomalaisessa rakentamisessa on siis suuri, mutta tiivis-matalaa koskevassa 
kirjallisuudessa tiiviin asumisen karkeana alarajana on pidetty aluetehokkuuden ar-
voa ea=0.25, jolloin vastaava korttelitehokkuus on ek=0.35 ja tonttitehokkuus et=0.45. 
Asukastiheydellä mitattuna tiiviin alarajana voidaan puolestaan pitää 60 asukasta/ha, 
joka vastaa mainittua aluetehokkuutta asumisväljyydellä 30 as-m2/as (n. 40 k-m2/as).11 

Tonttitehokkuus et=0.45 vastaa Tampereen seudun kontekstissa erittäin tiiviin pien-
talorakentamisen mallina rakennesuunnitelmassa esitettyä Kalkun kaupunginosaan 
sijoittuvaa asuinaluetta (et=0.36-0.49). Seuraavaa suurempaa tehokkuuden tasoa edus-
taa puolestaan Hatanpään tiivis kerrostalorakentaminen (et=0.9-1.64).12 Intuitiivisesti 
keskitehokas asuinrakentaminen olisi mielekästä määritellä rakennustiheydeltään juuri 
erittäin tiiviin pientaloasumisen ja kerrostalorakentamisen välimaastoon, mutta sitä 
ennen on syytä peilata tavoiteltua tiiviyden vaihtelua laajempiin suunnitteluteemoihin.

Millaista yhdyskuntarakenteen tiiviysastetta voidaan ensiksikin pitää kestävän liikku-
misen kannalta riittävänä? Tällaista raja-arvoa ei ole Suomessa määritelty, mutta meil-
läkin on tiiviyden kokemisesta tehdyissä tutkimuksissa käytetty eräänä mittatikkuna 
amerikkalaisten uusurbanististen alueiden keskimääräistä tiiviysastetta eli 20 asukas-
ta/ha, joka edustaa USA:ssa käytössä olevia suosituksia paikallisjoukkoliikennettä riit-
tävästi tukevasta asukastiheydestä.13 Samoin 22 pohjoismaisessa kaupungissa tehdyn 
liikkumistutkimuksen mukaan noin 20-30 asukasta/ha näyttää olevan kriittinen pis-
te, jonka alittavilla tehokkuuksilla autoriippuvaisesta maankäytöstä tulee kaupungin 
väistämätön luonteenpiirre.14 Kaupunkiliikenteen asiantuntijana tunnetun diplomi-in-
sinööri Antero Alkun mukaan suomalaisille omakotialueille tavallinen tonttitehokkuus 
et=0.25 riittää takaamaan kylliksi käyttäjiä joukkoliikenteen pysäkkiä kohden (2 000 
asukasta/km2 eli 20 asukasta/ha).15 Rakennesuunnitelman esimerkeissä tätä tehokkuu-
den tasoa edustaa Kangasalan Kortekankaan pientalorakentaminen (et=0.2-0.25).16

Keski-Euroopan todellisuus ei sekään tue mielikuvaa joukkoliikenteen elinkelpoisuu-
desta ainoastaan massiivisen rakentamisen myötä: siellä raideliikenne palvelee alueita, 
joiden rakennuskorkeus on tavallisesti 2-3 kerrosta ja kaupunkikeskustojen tyyliset 
kävelyalueet ovat käytäntö myös esikaupungeissa.17 Keskitehokkaat asuinalueet voivat 
myös olla pienimuotoista rakentamista, joka ei tuo mainittavaa paikallista lisäystä jul-
kisen liikenteen käyttäjämääriin, mutta asumisen sijoittuessa joukkoliikenteen laatu-
käytävien varteen matkustajat löytyvät laajemmasta ”nauhakaupungista” eivätkä vain 
yksittäisistä ääritehokkaista satelliiteista. Kun lisäksi rakennesuunnitelman juna-ase-
mien yhteyteen osoittaman maankäytön volyymit eivät joka tapauksessa ole riittäviä 



32

parantamaan merkittävästi lähiliikenteen edellytyksiä,18 keskitehokkuuden alarajaa ei 
pakottavasti tarvitse määritellä ensisijaisesti kaupunkiliikenteen kannalta. Tästä nä-
kökulmasta keskitehokkuuden vaihteluvälin yleispäteväksi alarajaksi soveltuu luonte-
vasti korttelitehokkuus ek=0.45, joka asettaa keskitehokkaan aiemmin mainittua tiivis-
matalan tavoitteellista minimitehokkuutta (et=0.45) kertaluokkaa tiiviimmäksi.

Joukkoliikenneolot ovat keskitehokkaalle asumiselle parhaimmillaan suotuisat ainakin 
kaupunkiseudun ytimessä, mutta miten vaikuttaa rakentamistalous? Rakennusalaa 
hallitsee usein ajatus suurten toteutusyksiköiden edullisuudesta, mutta lähiökaudel-
la tehdyissä kahdessa tehokkuuslukujen kustannusvaikutuksia teoreettisin kortteli-
mallein selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että korttelitehokkuuden 
noustessa kustannukset laskivat jyrkästi korttelitehokkuuksiin ek=0.7-1.0 asti, minkä 
jälkeen ne pysyivät lähes vakiona. Yhdysvalloissa tehdyssä yhdyskuntataloudellises-
sa selvityksessä taas huomattiin, että aluetasolla kustannukset asuntoa kohden olivat 
alimmillaan 2-6-kerroksisissa kerrostaloissa niin rakentamisen kuin ylläpidon osalta.19 
Vaikka tutkimukset perustuvat perinteiseen kerrostalotuotantoon, tulokset antavat 
heikon signaalin massiivista kaupunkirakentamista joustavamman keskitehokkaan ra-
kennustavan mielekkyydestä ja samalla keskitehokkuuden vaihteluvälin ylärajasta.

Samansuuntaisia tuloksia antaa myös pienkerrostalon tarkastelu talotyyppinä: raken-
nettaessa 2-3-kerroksisia pienkerrostaloja päästään suotuisissa tonttiolosuhteissa ja 
maantasopysäköintiä käyttäen tonttitehokkuuteen et=0.5-0.6 ja jopa ylikin. Tehokkuu-
den kannalta keskeisimpiä tekijöitä ovat enimmäiskerrosluku, autopaikkavaatimus ja 
paikoituksen järjestämistapa sekä asuntojakauma ja runkosyvyys. Viimeksi mainittu 
runkosyvyys jää helposti vähälle huomiolle suuremman tehokkuuden tavoittelun ohja-
tessa rakennuksen runkomittojen kasvattamiseen asuntojen asuttavuusominaisuuksien 
kärsiessä. Pienten asuntojen hallitseva osuus asuntojakaumassa johtaa puolestaan suu-
rempaan asuntojen määrään ja sitä kautta suurempaan asuntokohtaisten tilojen, kuten 
autopaikkojen ja varastojen, tarpeeseen.20 Koska keskitehokkaan asuinrakentamisen 
ihanteeksi soveltuu pienimittakaavaisuus yhdistettynä pientalomaisia ominaisuuksia 
toteuttaviin suurempiin perheasuntoihin pysäköinnin integroituessa asumisen lomaan, 
voidaan pienkerrostalorakentamiselle leimallisia ongelmia välttää ja päästä helposti 
rakennustyypille ominaiseen enimmäistehokkuuteen myös korttelitasolla (ek=0.5-0.6).

Talotyyppitarkastelun kautta päädytään luontevasti rakennusten mittakaavan luomaan 
ympäristökuvaan, joka lopulta ratkaisee keskitehokkaan asuinrakentamisen tiiviyden 
olemuksen. Suomalaisen kerrostalorakentamisen eri tehokkuuden asteiden esimerk-

Kuvat 6-7. Joukkoliikenne toimii erilaisissa ympäristöissä; nurmetettu raitiotie saksalaisessa 
Freiburgissa ja reilusti urbaanimpi raideliikenteen katu maantasoliiketiloineen Rotterdamissa. 
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Kuvat 8-10. Vaihtelevia tonttitehokkuuksia Tampereen seudulta. e
t
=0.2-0.25

e
t
=0.36-0.49

e
t
=0.9-1.64
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Kuvat 11-13. Vaihtelevia korttelitehokkuuksia Helsingistä.e
k
=0.37

e
k
=0.7

e
k
=2.1-2.7
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kejä yhdyskuntasuunnittelun perusteoksena toimivassa Asuinaluesuunnittelu-kirjassa 
edustavat helsinkiläiset Köökarinkujan pienkerrostaloryhmä (Arkkitehdit Ky/Timo Vor-
mala, ek=0.37), Kivikonkaaren kerrostaloalue (Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen ja Timo 
Airas, ek=0.7) ja Ruoholahden kaupunginosa (ek=2.1-2.7).21 Keskitehokas asuinraken-
taminen asettuu tässä joukossa vähimmäistehokkuudeltaan luontevasti kaksikerroksis-
ten L-mallisten pienkerrostalojen ryhmää hieman tehokkaammaksi, kun taas Kivikon 
kaarikortteli 3-5-kerroksisine rakennuksineen ja pysäköintitaloineen edustaa esikau-
pungin kerrostalomaisena kohteena riittävää keskitehokkuuden vaihteluvälin ylärajaa. 

Vaihtelevia ja toisiaan sivuavia kolmen tason eli tontin, korttelin ja alueen tehokkuus-
lukuja sisältävän pohdinnan synteesinä esitetään seuraava yksinkertainen suositus:

Keskitehokkaan asumisen rakentamistiheyden suositeltava vaihteluväli korttelitehok-
kuutena ilmaistuna on vähintään e

k
=0.45–0.7. Vaihteluvälin alarajalla keskitehokas 

asuinrakentaminen lähestyy tehokkuudeltaan tiivis-matalaksi tyypiteltävää asuinympä-
ristöä, yläpäässä taas esikaupunkimaista kerrostalorakentamista, mutta aina inno-
vatiivisin rakennustyypein ja omalla tavallaan kaupunkimaisin korttelein toteutettuna.

Tehokkuusluvut on annettu korttelitasolla, koska keskitehokkaan laadullisiin pyrki-
myksiin sopii asumisen suunnittelu tietyllä tavalla kaupunkimaisten korttelien tasol-
la, kuten ehdotetaan myöhemmässä vertailussa uusurbanismin kaavoitusperiaattei-
siin. Pelkkä tonttitehokkuuden tarkastelu sen sijaan voi johtaa kortteli- ja aluetasolla 
huonoihin ratkaisuihin, kuten erillisiin teihin, parkkikenttiin ja joutomaihin. Mainittu 
Kivikonkaari sopii esimerkiksi samasta syystä: siellä asukkaiden kiintymys lähiympä-
ristöönsä korttelitasolla on ollut haastattelututkimuksen mukaan yleisestä asumisen 
trendistä poiketen voimakkaampaa kuin kiintymys omaan asuntoon tai asuinaluee-
seen,22 mikä antaa olettaa korttelin olevan vielä mittakaavaltaan tarpeeksi inhimillinen 
ja siksi soveltuvan vertailupohjaksi keskitehokkuuden ylärajalle. Tiiviyden vaihteluväli 
on ilmoitettu tässä kotimaiseen kontekstiin liittyvänä e-tehokkuuslukuna myös siksi, 
että on tavoitteellista kehittää juuri omanlaistaan suomalaista keskitehokkuutta, jossa 
esimerkkikohteet asuntotiheyksineen ovat inspiraationa eivätkä kopioinnin kohteena. 

Keskitehokkaita kerroslukuja

Keskitehokkaan asuinrakentamisen luonnetta lähestyttiin edellä rakennustehokkuu-
den näkökulmasta, joka ei kuitenkaan kerro kaikkea rakentamisen mittakaavasta – siksi 
on syytä pohtia tarkemmin myös äsken sivuttuja kerroslukuja. Sama keskitehokkuus 
kuvitteellisella tontilla voidaan saavuttaa esimerkiksi sijoittamalla kaikki asunnot kor-
keaan pistetaloon, jakamalla ne mataliin rivitalolamelleihin tai ryhmittämällä vaihte-
levan korkuiseksi kortteliksi, kuten seuraavan sivun kuvasarja osoittaa. Erilaiset rat-
kaisumallit tuottavat myös hyvin erilaisia asuinympäristöjä ja ulkotiloja: pistetalosta 
avautuvat näkymät avoimelle viheralueelle, joka kuitenkin saattaa muodostua hoita-
mattomaksi ei-kenenkään-maaksi, rivitalot taas tarjoavat pienet asuntopihat rajaten 
katutilaa. Viimeisen kuvan kortteli, jonka selkeää tilallisuutta voi pitää keskitehokkuu-
den eräänä malliratkaisuna, sulkee sisäänsä puolijulkisen ja yhteisöllisen sisäpihan.

Keskitehokkuuteen soveltuvaa mittakaavaa voi alkaa intuitiivisesti etsimään minimi-
kerrosluvun mukaan peilaten suomalaisesta kontekstista tiivis-mataliksi määrittyviin 
Hollannin esikaupunkiurbaaneihin asuinalueisiin, joilla kerrosluku on pääsääntöisesti 
enintään kolme ja asunnoilla suora yhteys maantasoon. Keskitehokasta asumista voisi 
vastaavasti luonnehtia astetta tehokkaammaksi ja johdantoluvussa mainitut asumisen 
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laatuominaisuudet huomioiden seuraavasti: keskitehokkaan asuinrakentamisen kerros-
luku on pääsääntöisesti vähintään kolme ja asunnoilla suora yhteys maantasoon tai 
viihtyisään yksityiseen ulkotilaan, kuten parvekkeelle tai terassille. Hollantilaiset tii-
vis-matalat townhouse-alueet saattavat olla suomalaisittain tonttitasolla liiankin tiivii-
tä, mutta kun huomioidaan pohjoisten olosuhteiden vaatimukset, kuten luonnonvalon 
saanti ja suomalaiseen asumiskulttuuriin kuuluva suurempi yksityisyyden kaipuu, jot-
ka ovat omiaan väljentämään tonttitehokkuutta, kolme kerrosta näyttäytyy pätevänä 
pääsääntöisenä miniminä tavoiteltaessa uudenlaista keskitehokasta asuinympäristöä.

Kolmikerroksisuus on paikoin väljässä ja hajautuneessa Tampereen seutukaupungissa 
samanaikaisesti sekä haastava että saavutettavissa oleva tavoite, mutta miten määri-
tellä keskitehokkaan asuinrakentamisen kerroslukujen sopiva vaihteluväli kokonaisuu-
dessaan? Pääsääntöisesti vähintään kolmikerroksisen rakentamisen sekaan on tieten-
kin luontevaa sijoittaa matalampia 1-2-kerroksisia rakennuksia urbaanista kontekstista 
käsin erityisesti Tampereen lähikuntien luonnonläheisille ja tiivis-matalaa muistutta-
ville asuinalueille, kunhan riittävä keskitehokas rakennustiheys säilyy. Keskitehokkaan 
asuinrakentamisen ydinvaihteluväliksi voi luontevasti määritellä kerrosluvut 3-5, jotka 

Kuva 14. Keskitehokkuuden ylärajoille sijoittuva tiheys 75 asuntoa/ha tuottaa tornitaloksi, 
rivirakentamiseksi tai tiiviiksi kortteliksi järjestettynä hyvin erilaatuisia yksityisiä ja julkisia tiloja.
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Kuvat 15-16. Mittakaavan vaihtelua townhouseista tornitaloihin hollantilaisessa Ypenburgin 
lähiössä sekä eri asuinkerrosten tarkkaa artikulointia rotterdamilaisessa kaupunkikorttelissa.

mahdollistavat pientalomaisia kvaliteetteja, kuten avaria sisätiloja ja niihin kytkeytyviä 
yksityisiä ulkotiloja, sisältävien 2-3-kerroksisten asuntojen sekä yhteis- ja liiketilojen 
kaltaisten sekoittuneiden toimintojen joustavan sijoittamisen päällekkäin inhimillistä 
mittakaavaa unohtamatta. Suositeltavia ovat sisäänvedetyt ja viistetyt kattokerrokset, 
jotka pienentävät mittakaavallista vaikutelmaa yhdessä massoittelua rikastavien asun-
tokohtaisten ulkotilojen sekä maantasokerroksen poikkeavan artikuloinnin kanssa.

Keskitehokkaan määritteleminen pääasiallisesti 3-5-kerroksiseksi rakentamiseksi on 
paitsi inhimillisen mittakaavan varmistamista, myös käsitteellistä rajaamista liittyen 
siihen, että tiivis-matalan yleisvaikutelman edellytyksenä on pidetty enintään kolmea 
ja joissakin tapauksissa neljää kerrosta.23 Keskitehokas rakentaminen asettuu näin taas 
välimaastoon eli tiivis-matalaa hieman korkeammaksi, mutta kaupunkimaista kerros-
talorakentamista matalammaksi. Keskitehokkaan asumisen monipuolistamiseksi on 
mielekästä sijoittaa paikoin myös korkeampaa rakentamista vaikkapa maamerkeiksi 
Tampereen keskustan läheisille urbaaneille täydennysalueille eli 3-5-kerroksisuudes-
ta ylöspäin poikkeaminen kannattaa tehdä kaupunkiympäristön kontekstista riippuen 
aivan kuten matalan 1-2-kerroksisen rakentamisen tapauksessakin. Suositeltava enim-
mäiskerrosluku korkeammalle rakentamiselle asettuu luontevasti kahdeksaan kerrok-
seen eli puolet korkeammaksi kuin 3-5 kerroksen vaihteluvälin keskikohta, jolloin mit-
takaava ei karkaa käsistä pientalomaisten laatuominaisuuksien kustannuksella.

Kerrosluvuiltaan vaihtelevan rakentamisen jakautumisessa kunkin keskitehokkaan 
kokonaisuuden sisälle olisi tavoitteellista, että pääosa rakennusvolyymista on nimen-
omaan tiiviisti ja innovatiivisin talotyypein toteutettua 3-5-kerroksista pienkerros-
talomaista asumista matalampien ja korkeampien rakennusten toimiessa avustavassa 
roolissa aina urbaanin kontekstin mukaisesti. Kaavoitusta, jossa tavoiteltu tehokkuus 
saavutetaan esimerkiksi 1-2-kerroksisilla rivitaloilla ja niiden tehottomuutta kompen-
soivilla 6-8-kerroksisilla pistetaloilla, on sen sijaan syytä välttää, koska tavanomaisiin 
talotyyppeihin tukeutuessa keskitehokkaat laatuominaisuudet jäävät hyödyntämättä.

Kokoavasti keskitehokkaan rakentamisen mittakaavan voisi määritellä seuraavasti: 

Keskitehokas asuinrakentaminen on tavoitteellisesti pääosin 3-5-kerroksista, mutta 
siihen voi liittyä myös matalampaa 1-2-kerroksista ja korkeampaa 6-8-kerroksista 
rakentamista asumistarjonnan monipuolistamiseksi. Matalampi rakentaminen on 
ratkaistava riittävän rakennustehokkuuden ja korkeampi rakentaminen inhimillisen 
mittakaavan kärsimättä – kummassakin tapauksessa urbaanista kontekstista käsin.
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2.2 Ti iviyden kokemuksia

Asuinympäristöjen suunnittelun yhteydessä voidaan puhua kahdenlaisesta tiiviydestä 
– mitatusta ja koetusta. Tehokkuusluvuin ilmaistu tiiviys on abstraktin tilan käsite, 
mutta silti tärkeä työkalu erityisesti keskusteltaessa kaupunkitaloudellisesti riittävästä 
tiiviysasteesta kullakin keskitehokkaalla kohdealueella. Määrällistä tiiviyttä voidaan 
kuvata monin eri luvuin eikä siksi ole olemassa kansainvälisesti täysin vertailukelpoisia 
rakentamistiheyden mittareita, kuten edellä vihjattiin. Ympäristöpsykologian piiris-
sä tutkitun tiiviyden kokemuksen arviointi on kuitenkin vielä haastavampaa. Koettu 
tiiviys on sosiaalisen tilan käsite ja subjektiivinen tunne, joka ei liity ainoastaan tilan 
fyysisiin ulottuvuuksiin vaan myös muiden ihmisten läsnäoloon: esimerkiksi mitattu 
korkea tiiviys kaupungissa ei välttämättä tunnu tiiviiltä, kun taas väljästi rakennettu 
maalaisyhteisö voi tuntua ”tiiviiltä” sosiaalisessa mielessä.24 Siksi keskitehokkuuden 
vaatimaa tiettyä tiiviyttä on lähestyttävä myös kokemuksellisesta näkökulmasta.

Asuinympäristön tiiviyden ja asukkaan välinen suhde voidaan ymmärtää vuorovai-
kutteiseksi dynamiikaksi: tiiviys asettaa rajoituksia yksityisyydelle ja luo tilaisuuksia 
yhteisöllisyydelle, mikä vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, mutta ei ennalta määrää 
eli determinoi sitä. Tiiviys on kuitenkin omiaan vahvistamaan sekä positiivisia että 
negatiivisia asumiskokemuksia, sillä tutkimusten mukaan tiheästi rakennetussa naa-
purustossa vilkkaasta vuorovaikutuksesta seuraa helposti myös konflikteja. Tiiviy-
den kokemiseen vaikuttavat sosiaalisten tekijöiden lisäksi henkilön persoona ja hänen 
käyttämänsä sopeutumiskeinot, kuten vetäytyminen naapurikontakteista esimerkiksi 
rakentamalla korkea aita oman pihan ympärille. Suoraa yhteyttä korkean mitatun tii-
viyden ja negatiiviseksi mielletyn koetun tiiviyden välillä ei joka tapauksessa näytä 
olevan,25 mikä avaa positiivisia mahdollisuuksia keskitehokkaalle tiivistämispolitiikalle.

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, tiiviyden ja asuinympäristön koetun laadun suhde 
voi periaatteessa olla neljän tyyppinen, kuten käy ilmi oheisesta nelikentästä. Eräänlai-
sia ääripäitä ovat tiivis ja huonolaatuiseksi koettu asuinympäristö, jota edustaa kärjis-
täen epäviihtyisä betonikerrostalojen lähiö sekä väljä ja laadukkaaksi koettu asuinym-
päristö, joka tyypillisesti toteutuu hajanaista ja autoriippuvaista rakennetta tuottavalla 
pientaloalueella suurine taloineen ja tontteineen. Elinympäristön kokemista luodan-
neessa kotimaisessa paikkatietopohjaisessa tutkimuksessa esimerkiksi Järvenpään 
asukkaiden ympäristöstään löytämät positiiviset laatutekijät paikantuivatkin lähinnä 
nelikentän oikeaan alaruutuun selittäen pääkaupunkiseudun muuttoliikettä ympärys-
kuntiin väljemmän ja laadukkaammaksi mielletyn asumisen perässä. Kaupunkiseutu-
jen eheyttämisen haasteena on siis saada kokemuksia siirtymään nelikentässä ylöspäin 
niin, että myös tiiviimmin rakennettu ympäristö voitaisiin kokea laadukkaampana.26

Miten suomalaisille tyypillisenä pidetty väljyyden kaipuu suhteutuu tiivistämistä ta-
voittelevaan keskitehokkaaseen asuinrakentamiseen? Ongelmanratkaisun eräs avain 
kätkeytyy mainittuun havaintoon siitä, että mitattu ja koettu tiiviys eivät ole suoraan 
verrannollisia keskenään. Toisin sanoen kaivataan pientalomaisia ominaisuuksia to-
teuttavaa keskitehokasta asumisen arkkitehtuuria, jossa suunnitteluratkaisuilla vaiku-
tetaan siihen, että syntyy mitattuna riittävän tehokasta, mutta silti tarpeeksi tilavalta 
tuntuvaa asuinympäristöä. Seuraavassa tätä keskitehokkaiden asumiskonseptien läh-
tökohdaksi sopivaa suunnitteluotetta on käsitelty kahden inspiroivan eurooppalaisen 
esimerkkikohteen sekä niihin liittyvän teeman – tilallisen avaruuden ja yksityisyyden 
säätelyn – kautta tukeutuen tiiviyden kokemisesta tehtyjen tutkimusten havaintoihin.



39

Tiivis-avaraa asumista

Suoraa yhteyttä mitatun ja koetun tiiviyden välillä on ollut vaikea osoittaa rakenne-
tun ulkoympäristön osalta, mutta sisätilojen ahtauden kokemista on ympäristöpsyko-
logiassa tutkittu runsaasti. Sisätilojen ”tiiviys” on nähty samantyyppisenä ympäristön 
häiriönä kuin esimerkiksi melu ja sen on osoitettu liittyvän asukkaiden fyysisiin ja 
psyykkisiin stressioireisiin sekä vaikeuksiin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sisä- ja ul-
kotilojen rajoittuneisuus voivat toimia myös toisiaan vahvistavasti, sillä tutkimusten 
mukaan ahdas asuminen tiiviissä ympäristössä koetaan moninkertaisena stressitekijä-
nä. Pelkän ahtauden tai väljyyden sijaan voidaan kuitenkin erottaa toisistaan neljä asu-
miskokemukseen potentiaalisesti eri tavoin vaikuttavaa sisä- ja ulkotilojen suhdetta:27

• Väljä asuminen tiiviisti rakennetussa ympäristössä

• Ahdas asuminen tiiviisti rakennetussa ympäristössä

• Väljä asuminen väljästi rakennetussa ympäristössä

• Ahdas asuminen väljästi rakennetussa ympäristössä

Keskitehokkaalle asumiselle luonnollinen vaihtoehto on toteuttaa avaraa asumista tii-
viissä ympäristössä, jolloin asunnon väljyys kompensoi korttelin tiiviyttä ja kääntä-
en ympäröivä tiiviys korostaa asunnon tilavuutta. Avaruuden tunnetta vahvistaakin 
maantieteilijä Yi-Fu Tuanin mukaan juuri kontrasti: esimerkiksi talo on oma kompakti 
maailmansa verrattuna ikkunoistaan avautuvaan laajaan laaksoon, mutta verrattuna 
ympäröivään tasankoon laakso taas on oma rajattu tilansa.28 Avarat asunnot tiiviissä 
ympäristössä voivat toimia vastaiskuna yhdyskuntarakennetta hajauttavalle väljälle 
omakotirakentamiselle houkutellen tiiviimmän asumisen pariin: esimerkiksi Hollannin 
rivitaloasumisessa näkee tilavia omapihaisia perheasuntoja, jotka korvaavat omakotita-
lon asumismuotona ja kohtuuhintaisina kilpailevat kerrostaloasumisen kanssa.29

Keskitehokkaassa asumisessa sisätilojen avaruuden ei tarvitse tarkoittaa ensisijaisesti 
tai ylipäätään asuinneliöiden määrää vaan ennen kaikkea tilallista laatua – tilantun-
tua – joka saavutetaan pientalomaisin suunnitteluratkaisuin, kuten asuntojen oleskelu-
vyöhykkeisiin välittömästi kytkeytyvillä yksityisillä ulkotiloilla. Tilallisuus liittyykin 
maantieteilijä Tuanin mukaan läheisesti pientaloasumiseen assosioituviin vapauden ja 
itsemääräämisen tunteisiin, sillä rangaistaanhan vankia juuri sulkemalla hänet pieneen 
tilaan, kun taas asunnon seinien sisälle sijoittuu toisaalta positiivisella tavalla rajattu, 
yksityinen ja järjestynyt mikrokosmos ympäröivän maailman kaaoksen keskellä.30

Kuva 17. Ympäristön koettu laatu, eheyttäminen ja tiiviys.

Hyväksi koettu 
elinympäristön laatu

Tiiviisti rakennettu, 
huonolaatuiseksi koettu 

elinympäristö

Tiiviisti rakennettu, 
laadukkaaksi koettu 

elinympäristö

Väljästi rakennettu, 
huonolaatuiseksi koettu 

elinympäristö

Väljästi rakennettu, 
laadukkaaksi koettu 

elinympäristö

”Sullominen”, vihreälle
rakentamiskonfliktit

Eheyttämisen 
”paikallinen tilaus”

Epäviihtyisä yksipuolinen 
haja-asutus tai ”kaukio”

”Lifestyle sprawl”

Haitallisia ympäristövaikutuksia 
vähentävä tiivis yhdyskunta
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Pesät Pariisissa
Avaraa tilantuntua ja asumisen hallinnan tunnetta edistävät pientalomaiset piirteet 
soveltuvat erinomaisesti keskitehokkaaseen asumiseen, mutta erityisenä haasteena on 
toteuttaa näitä laadullisia ominaisuuksia kohtuukustannuksin tarjoten asuntoja paitsi 
maksukykyisille urbaaniuden edistäjille, myös tavallisille työssäkäyville lapsiperheille 
ja muille asukasryhmille. Rohkea yritys tämänkaltaisen ongelmakentän ratkaisemisek-
si on seuraavassa esiteltävä nuorten ranskalaisarkkitehtien KOZ Architectes -toimiston 
suunnittelema sosiaalisen asuntotuotannon kerrostalokohde31 Pariisin esikaupungissa.

Kohtuuhintainen laadukas perheasuminen on Pariisissakin akuutti kysymys asuntopu-
lan, korkeiden neliöhintojen ja kiristyvien kestävän kehityksen rakentamismääräysten 
johtaessa helposti standardiratkaisuihin, joista vuonna 2010 valmistunut 28 asunnon 
Les Nids eli suomeksi Pesät erottuu edukseen. Kohde koostuu kahdesta jättimäisten 
rakennuspalikoiden pinoa muistuttavasta massasta, jotka nousevat liiketiloja sisältävän 
maantason jalustakerroksen päältä pistetalotyyppisinä yhden portaan asuintorneina.

Tontti sijaitsee metron palvelemalla sekoittuneiden toimintojen kehitysalueella naa-
pureinaan hautausmaa ja suunnitteilla oleva puisto sekä autonvalmistaja Peugeotin 
toimistokompleksi, jolle rakennus pakotettiin kääntämään selkänsä. Sosiaalisen asun-
totuottajan ja paikallisviranomaisten yhteistyönä tontista järjestämän kutsukilpailun 
keskeisenä teemana oli suunnitella asunnoista yksilöllisempiä pientalomaisia yksiköitä, 
vaikka ne sijoittuvatkin urbaaniin ympäristöön osaksi tiivistä kerrostalokokonaisuutta. 

Arkkitehdit vastasivat haasteeseen kahdella ratkaisulla; rakennuksen järjestelmällisyy-
den rikkovilla ulokemaisilla lisähuoneilla eli ”pesillä” sekä asuntojen ympäri kiertävillä 
parvekevyöhykkeillä, joille aukeavat niin oleskelu- kuin makuutilat. Rakennuskonsep-
tin lähtökohtana on ollut etsiä erillispientalossa toteutuvan asumiskokemuksen parhaat 
piirteet sovellettavaksi kaupunkimaisessa asumismuodossa. Erillisyyden ja yhteisölli-
syyden teemat toistuvat toteutuneessa kohteessa monitasoisesti toisiinsa limittyen:

Kuvat 18-19. Julkisivujen ympärikierrettävät parvekevyöhykkeet ja ulokkeelliset lisähuoneet 
ovat keskeisessä roolissa sekä ulkoarkkitehtuurissa että asuntojen sisäisissä tilaratkaisuissa 
pyrkiessään omakotitaloalueen arjelle tyypilliseen yksityisyyden ja yhteisöllisyyden vuorotteluun.

4. krs
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• Käytettävyys: Perheen kasvun sekä sen jäsenten elämäntyylien ja harrastusten 
mukana muuttuvat joustavat tilat ovat omakotitalon avainvahvuus: makuuhuone 
muutetaan toimistoksi, vierashuoneesta tulee vauvan hoitohuone ja teini-ikäinen 
saa oman tilansa tai seinä kaadetaan avokeittiön tieltä, puutarhaan tulee kasvi-
huone ja autotalliin treenikämppä. Kohteessa tätä joustavuutta toteuttavat asun-
tojen olohuoneisiin liittyvät ulokkeelliset lisähuoneet eli pesät, joiden ei-kantavat 
väliseinät voidaan poistaa vuokranantajan luvalla. Asuntojen oleskelutilat avautu-
vat kulmahuoneina ja makuuhuoneet lasiovin parvekevyöhykkeelle, jolloin syntyy 
hyvin luonnonvaloa vastaanottavia neutraaleja huonetiloja. Tilavia parvekkeita 
voi lisäksi käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten nikkarointipuuhiin tai kuntolait-
teella harjoitteluun, hieman samaan tapaan kuin pientalon kellaria ja ullakkoa.

• Ympärikierrettävyys: Mahdollisuus kävellä oman talon ympäri luo tietyn tun-
teen paikkaan kiinnittymisestä. Kohteessa asuntoja reunustavat osin ympärikier-
rettävät parvekevyöhykkeet, joille voi astua myös keittiöistä ja makuuhuoneista 
arkkitehtien leikillisin ilmaisuin käyttääkseen oikoteitä, pelatakseen piilosta tai 
tehdäkseen kepposia. Sisäänkäynnit asuntoihin ovat avarilta ulkoilmatasanteilta, 
joita parvekkeet siltamaisesti sivuavat. Parvekkeista ja tasanteista syntyy näin 
asumisen reviiriä laajentava ulkotilojen sarja, joka tuo asumiseen tuulahduksen 
pientalomaista ulkoilmaelämää tarjoten samalla urbaanit näkymät ympäristöön.

• Yksilöllisyys: Oman talon tulisi olla jossain määrin yksilöllinen: kun talo erottuu 
joukosta, sen voi tunnistaa ja osoittaa sitä, mikä vahvistaa tunnetta paikkaan kuu-
lumisesta edistäen parhaimmillaan asumisen vapauden ja itsemääräämisen tuntei-
den kokemista. Kohteessa asunnot ovat asukkaidensa tunnistettavissa näennäisen 
sattumanvaraisesti julkisivuvyöhykkeelle ripustettujen ulokehuoneiden ansiosta.

• Naapuriseurallisuus: Omakotiasujalla on usein pitkäaikaisia naapureita, joihin 
vähitellen luodaan molemminpuolisen luottamuksen side; jutellaan aidan yli ja 
annetaan naapuriapua perheiden lasten leikkiessä yhdessä. Kohteen suunnittelun 

Kuva 20. Les Nids eli Pesät sijoittuu sekoittuneeseen kaupunkirakenteeseen naapureinaan 
toimistoja, asumista ja avoimia ulkotiloja, joihin rakennuksen täytyy reagoida tavalla tai toisella.
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taustalla on usko tällaiseen seurallisuuteen, jonka näyttämöiksi porrastasanteet 
on tarkoitettu. Kukin avara tasanne palvelee vain kahta asuntoa porrastasolla ja 
on pinta-alaltaan noin 10 neliömetriä eli kolme kertaa suurempi kuin tavallisesti, 
minkä vuoksi tasanteita voidaan käyttää monin tavoin naapurien yhteisinä puo-
liyksityisinä tiloina. Tasanteet on lisäksi vedetty rakennusrungon sisään, joten 
niiden kirjavakaan kalustus ei vaikuta rakennuksen julkisivun yleisilmeeseen.

Keskitehokkaan rakentamisen kannalta äskeisen neljän kohdan listan tulkinnassa on 
olennaista se, että tilallista avaruutta ja joustavuutta on pystytty soveltamaan tiiviissä 
sekä rakennuskustannuksiltaan ja vuokriltaan verrattain edullisessa asumisessa, joka 
kaiken lisäksi toteutuu tilankäytöltään tehokkaissa yksitasoisissa asunnoissa. Kohtees-
sa asumisen tilantunnun tuottaakin ensisijaisesti välitön yhteys rikkaisiin ulkotiloihin 
eivätkä tuhlailevat neliöt. Pesien asumiskonseptin toinen keskeinen piirre on tavoiteltu 
seurallisuus tiiviissä asumisessa, joka aiemmin mainittujen tutkimusten mukaan on 
helposti myös asukaskonfliktien lähde. Porrastasanteiden kaltaiset välittävät tilat ovat 
joka tapauksessa potentiaalinen tapa luoda tiiviiseen asumiseen sosiaalista kudosta. 
Aloite on siis asukkaiden omissa käsissä sen suhteen, mitä tiloissa tulee tapahtumaan.

Kohteen optimistinen naapurisosiaalisuuden eetos on inspiroiva ja rakennuksen perus-
ratkaisu muokattavissa keskitehokkaaksi konseptiksi, mutta asuntokohtaisten ulkoti-
lojen käytettävyyden ja yksityisyyden toteutumisen kannalta kyseenalaisena yksityis-
kohtana näyttäytyvät ilmeisesti omakotitalon pensasaitaa abstraktilla tasolla imitoivat 
parvekkeiden pinnakaiteet – pienikin detalji saattaa siis pahimmillaan heikentää koko-
naisen asumiskonseptin toimivuutta. Arvostelun kohteeksi voi nostaa myös ulokkeel-
listen lisähuoneiden jopa asumisviihtyisyyttä heikentävällä tavalla niukan aukotuksen, 
joka on ristiriidassa avaruutta luovan ulkotilayhteyden kanssa. Toisaalta ulokehuoneet 
voi nähdä yksityisyyteen vetäytymisen tiloina keskellä muuten avointa parvekevyö-
hykettä, mikä johdattaa pohtimaan toista tiiviyden teemaa eli yksityisyyden säätelyä.

Kuva 21. Sisäänkäyntitasanteet ovat avoimia ja valoisia toimien naapurusten potentiaalisena 
puoliyksityisenä yhteistilana. Kysymyksiä asumisviihtyisyyden toteutumisen kannalta herättää 
toisaalta kaideratkaisu, joka jättää asuntojen parvekevyöhykkeet ohikulkijan katseelle alttiiksi.
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Tiiviyden tarjoumat

Yksityisyyden ja asuinympäristön tiiviyden suhdetta pohdittaessa käyttökelpoinen kä-
site ovat havaintopsykologiasta tutut tarjoumat, joilla tarkoitetaan kaikkia ympäris-
tön yksilöön suuntaamia paitsi fyysisiä, myös emotionaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 
mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tarjoumia voidaan tarkastella tiiviyden kokemuksia vä-
littävinä tekijöinä: sama tiiviysaste voi merkitä toiselle asukkaalle mahdollisuuksia ja 
toiselle rajoituksia suhteessa itselle tärkeiden asumisen laatutekijöiden toteutumiseen 
erityisesti yksityisyyden säätelyn osalta. Valaisevana esimerkkinä toimii rivitalopiha, 
jota voi periaatteessa käyttää samoihin tarkoituksiin kuin pientalon pihaakin, mutta 
käytännössä asukkaasta voi tuntua epämukavalta esimerkiksi kuivattaa pihalla pyykkiä 
tai vilvoitella siellä saunan jälkeen. Toiselle asukkaalle taas pieni piha naapurin lähellä 
voi olla mahdollisuus: aukko piha-aidassa ja naapurin samanikäiset lapset mahdollis-
tavat jälkikasvun omaehtoisen puuhastelun vähentäen leikkipuistoretkien tarvetta.32

Yksityisyys ja yhteisöllisyys eivät siis ole toisensa poissulkevia vaan kulkevat käsi kä-
dessä: tutkimusten mukaan esimerkiksi naapureiden välistä vuorovaikutusta heiken-
tää asumisen yksityisyyttä uhkaava huono äänieristys. Yksilö tasapainoilee jatkuvasti 
yksityisyyden tarpeen ja yhteisöllisyyden kaipuun välimaastossa, jolloin hyvinvointia 
tuottaa mahdollisuus kontrolloida sitä, milloin vetäytyy omiin oloihinsa ja milloin 
heittäytyy sosiaaliseksi. Nykyiseen asumiskulttuuriin näyttääkin liittyvän lisääntynyt 
yksityisyyden vaatimus eli koti nähdään hengähdyspaikkana, jossa elpyä stressistä la-
daten akkuja vaativaa työelämää varten. Ajankohtaiset trendit sisustuksessa ja raken-
tamisessa tukevat myös tätä havaintoa: gourmet-keittiö, kotiteatteri ja saunan muuttu-
minen kotikylpyläksi mahdollistavat sen, että asunnosta ei tarvitse poistua viettämään 
vapaa-aikaa ravintolaan, elokuviin tai uimahalliin toimintojen löytyessä kotipiiristä.33

Yhteisöllisyyden mahdollisuudet voidaan myös nähdä tarjoumina, sillä asuinympäristö 
joko tukee tai rajoittaa asukkaiden välisiä spontaaneja kohtaamisia, kuten aidan yli jut-
telua puutarhatöiden lomassa tai muutaman sanan vaihtamista naapurin kanssa postia 
hakiessa. Tutkimukset vahvistavat asuinympäristöjen suunnittelun vaikuttavan tällai-
seen lähiyhteisöllisyyteen, jonka syntyä edesauttavat esimerkiksi visuaalisen kontrollin 
mahdollisuus ja laadukkaat puolijulkiset tilat. Heikoilla sosiaalisilla siteillä, jotka eivät 
velvoita tiukkaan vastavuoroisuuteen, on tutkitusti hyvinvointia lisäävä vaikutus aivan 
kuten yksityisyyteen vetäytymiselläkin. Keskitehokkaassa asumisessa kannattaakin 
tarjota yksityisyyden ohella yhteisöllisyyden tilalliset puitteet: esimerkiksi viipymi-
seen rohkaiseva aulamainen porrashuone penkkeineen, viherkasveineen, viehättävine 
valaistuksineen ja jopa takkoineen tai viikoittainen yhteisvuoro saunatiloissa saattaisi-
vat olla nykyasukkaita arkiseen yhteisöllisyyteen houkuttelevia yhteistilakonsepteja.34 

Tiiviissä keskitehokkaassa asumisessa yksityisyyden ja yhteisöllisyyden vuorottelu on 
erityinen haaste, jonka eräs ratkaisu on asumisen käsitteen ymmärtäminen asunnon 
tasoa laajemmin: arkkitehtuuriteoreetikko Christian Norberg-Schulzin mukaan asun-
non ulkopuolisissa kaupunkitiloissa tapahtuva yhteisöllisyys kohtaamisineen on urbaa-
nin asumisen erottamaton osa, joka edellyttää toteutuakseen tiettyä tiiviysastetta.35 
Tästä näkökulmasta tiiviys ei ole jotakin negatiivista, jota pitäisi välttää. Päinvastoin 
tarvitaan paitsi asuntoja, joissa vetäytyä yksityisyyteen, myös ulko- ja yhteistiloja, 
joissa heittäytyä sosiaalisuuteen osana kokonaisvaltaisia asumiskonsepteja. Samaa ta-
rinaa eri näkökulmasta kertoo edellä esitetty ajatus sisätilojen avaruudesta ja ulkoti-
lojen tiiviydestä. Kokonaisvaltaiset asumiskonseptit voivat myös vastata haasteelliseen 
nykytilanteeseen, jossa asukkaiden kiinnittyminen lähiympäristöönsä on vähäisempää 
kuin asuntoon – syynä modernismin perintö, joka katkaisi yksityisen ja yhteisöllisen 
suhteen painottaen vain mitattavia laatutekijöitä, kuten valoa, ilmaa ja viheralueita.36 

Kuvat 22-23. 
Parvekevyöhyke ja 
kaide lähikuvissa.
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Verhot Zürichissä
Miten edellä kuvailtu yksityisyyden ja yhteisöllisyyden säätelyn peli voisi toteutua 
konkreettisessa arkkitehtuurissa mahdollisimman moniasteisesti ja joustavasti? Erään 
valaisevan, jopa banaaliuteen asti itsestään selvän ratkaisumallin esittää Yhdysvallois-
ta ja Sveitsistä käsin toimivan AGPS Architecture -toimiston suunnittelema, avoimen 
arkkitehtikilpailun pohjalta rakennettu ja vuonna 2004 valmistunut kahden pienker-
rostalotyyppisen rakennuksen37 muodostama eksklusiivinen kokonaisuus Zürichissä.

Kaksi selkeää rakennusmassaa on sijoitettu 1800-luvulla rakennetun huvila Villa Weg-
mannin historialliseen puutarhaan siten, että ne rajaavat puolisuljetun pihatilan ja 
muodostavat kokonaisuuden yhdessä huvilan kanssa. Rakennusten kussakin kerrokses-
sa on aina vain yksi erittäin tilava yksitasoinen asunto kohderyhmänään pariskunnat, 
joiden lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa (empty nesters). Asuintilat on suunnitel-
tu mahdollisimman joustaviksi: avara läpikuljettava oleskelutila voidaan myöhemmin 
tarvittaessa jakaa kahdeksi huoneeksi sekä omalla wc:llä ja sisäänkäynnillä varustettu 
yksittäishuone vuokrata eteenpäin tai käyttää sitä vierashuoneena ja kotihoitajan tila-
na. Keittiö sijaitsee viihtyisästi huonemaisen sisäänvedetyn terassin vieressä ja makuu-
huoneet sijoittuvat kulmahuoneiksi, joten asunnoista avautuu näkymät joka suuntaan.

Asumisen joustavuuden vastapainoksi kohteessa on kiinnitetty erityistä huomiota yk-
sityisyyden turvaamiseen. Kaksi rakennusmassaa on aseteltu lähekkäin, mutta hieman 
lomittain, jotta rakennuksesta toiseen ei avautuisi täysin suoria näkymiä. Samalla ka-
dun puolelle muodostuu luontevasti graniitilla päällystetty julkisluonteinen sisään-
käyntipiha, jonka kautta ajetaan autotalliin ja kuljetaan asuntoihin johtaviin porras-
huoneisiin. Pienkerrostalot on lisäksi taitavasti istutettu maastoon ja integroitu katua 
reunustavaan luonnonkivimuuriin siten, että huvilan puutarhaan liittyvä miellyttävä 
pihatila on sisäänkäyntitasoa kerroksen verran ylempänä ylhäisessä yksityisyydessään. 

Kuvat 24-25. Kaksi pienkerrostaloa 
jalustakerroksineen rajaavat kadulle 
avautuvan sisääntulon verhomaisten 
näkösuojien turvatessa yksityisyyttä.
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Kuvat 27-30. Rakennukset integroituvat naapurivillan vehreään pihapiiriin ja kadun kivimuuriin  
valoisien ja laadukkain materiaalein viimeisteltyjen porrashuoneiden yhdistäessä eri pihatasot.

Hienovireisemmän yksityisyyden säätelyn ohella rakennusten kauttaaltaan lasisissa 
julkisivuissa on kokeiltu ulkoarkkitehtuurille voimakkaan leiman antavia ja hieman 
läpikuultavia aurinkosuojia, jotka on valmistettu teollisesti tuotetusta ja normaalisti 
liukuhihnoissa käytettävästä metalliverkosta. Aurinkosuojat voidaan vetää syrjään tai 
ikkunan eteen aivan kuten verhot, joten asunnon julkisivupinta voi olla täysin lasinen 
ja avoin tai kokonaan peitetty kulloinkin tavoitellusta yksityisyyden asteesta riippuen. 

Asuntojen sisätiloissa lasijulkisivujen takana on vielä toinen yksityisyyden säätelyn 
kerros eli liikuteltavia seinäpaneeleita, joilla ikkunanäkymiä voidaan entisestään ra-
joittaa. Joustavuudestaan huolimatta verhoratkaisu on totaalinen arkkitehtoninen aihe 
eikä sellaisenaan mikään patenttiratkaisu, mutta pienemmässä mittakaavassa ja jois-
sakin julkisivun osissa käytettynä muunneltavat näkösuojarakenteet ovat varteenotet-
tava vaihtoehto myös Tampereen seudun keskitehokkaassa asumisessa. Tärkeintä on 
kuitenkin ylipäänsä omaksua ajatus asukkaiden mahdollisuudesta säädellä yksityisyyt-
tä ja naapurikontaktien intensiteettiä asumisen arkkitehtuurin ratkaisujen avustamana.

Zürichin ”verhot” ja aiemmin esitellyt Pariisin ”pesät” kertovat kumpikin tiiviyden 
problematiikan olevan samansuuntaista, oli kyse sitten lapsiperheiden sosiaalisesta 
tai urbaanin edistäjien edustustyyppisestä asumisesta. Keskitehokkaissa asuinympä-
ristöissä tulisikin sekä asuntosuunnittelun keinovalikoimalla, kuten tilajärjestelyin ja 
aukotusta suuntaamalla, että näkösuojien kaltaisin detaljiratkaisuin pyrkiä takaamaan 
riittävä yksityisyyden taso tiiviissä ja yhteisöllisessä asumismuodossa, johon kuuluvat 
puolijulkisten pihojen ja porrastasanteiden kaltaiset sosiaalista kudosta luovat väliti-
lat. Samalla kunkin asunnon tulisi kuitenkin vaikuttaa asukkaastaan paitsi tarpeeksi 
yksityiseltä – omalta kodilta – myös tilantunnultaan riittävän avaralta ja toiminnalli-
suudeltaan tarpeeksi joustavalta kilpaillakseen halutun omakotitaloasumisen kanssa.
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Kuva 26. Kerrostason laajuisten asuntojen keskeisiä piirteitä ovat suuret jaettavissa olevat 
olohuoneet, palvelevien tilojen ryhmittely omiksi yksiköikseen ja viihtyisät kulmamakuuhuoneet.
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2.3 Kohti  uutta urbanismia

Keskitehokkaan asuinrakentamisen tavoiteltavia ja toivottavia piirteitä on edellä pyrit-
ty määrittelemään sekä tehokkuuslukujen että tiiviin asumisen mahdollistavien laadul-
listen ominaisuuksien valossa. Seuraavassa tarkasteluun lisätään kortteleiden, katujen 
ja pihojen mittakaavataso eli pyritään löytämään asunnon ja rakennuksen tasoa laa-
jempia ratkaisumalleja keskitehokkaan eheyttämispolitiikan piirissä toteutuville asuin-
alueille. Vertailukohdaksi on valittu lähinnä vanhaa jäljittelevästä arkkitehtuuristaan 
tunnetuksi tulleen uusurbanistisen liikkeen muotoilemat tilallisen ohjelmoinnin peri-
aatteet, jotka karkealla konseptitasolla soveltuvat keskitehokkaan kaupunkitilallisuu-
den eräiksi suuntaviivoiksi. Uusurbanismin käsittely jakautuu kolmeen osaan: ensin 
on lyhyesti kerrattu liikkeen syntytausta ja listattu sen piirissä toteutuneita esimerk-
kikohteita, sitten pureuduttu uusurbanistisen eheyttämisen kohtaamaan kritiikkiin ja 
lopuksi keskitehokkuuden kannalta keskeisimpään eli kaupunkitilan muodostukseen.

Born in the USA...and in Europe!

Paradoksaalisesti nimetty New Urbanism -liike syntyi 1980-luvun USA:ssa vastalau-
seena pientaloesikaupunkien synnyttämiin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Kritii-
kin kohteena ovat erityisesti toimintojen karkeajakoinen erottelu, umpikujiin perustu-
va katuverkko ja näistä aiheutuva riippuvuus yksityisautoilusta, jonka hillitsemiseksi 
ryhmä yhdyskuntasuunnittelijoita ryhtyi lanseeraamaan suhteellisen tiivistä ja selke-
ästi hahmotettavaa, kevyen ja julkisen liikenteen mahdollistavaa kaupunkirakennetta. 
Tavoitteet yhdistyvät yleensä 1900-luvun alun pikkukaupunkeihin viittaavaan uusvan-
haan arkkitehtuuriin, minkä vuoksi liikettä on kutsuttu myös uustraditionalismiksi.38

Amerikkalaisen uusurbanismin tunnetuimpia toimijoita ovat vuonna 1980 yhteisen 
arkkitehtitoimiston perustaneet Andrés Duany ja Elizabeth Plater-Zyberk, jotka ovat 
etsineet vaihtoehtoja hajautuvalle yhdyskuntarakenteelle kolmen kohdan missiollaan; 
suunnittelemalla esikaupunkialueita pikkukaupunkimaisina kokonaisuuksina, sovelta-
malla perinteiseen paikan tekemiseen (place making) tähtäävää tilanmuodostusta ja 
työskentelemällä suoraan kiinteistökehittäjien kanssa vakuuttaakseen heidät vaihtoeh-
dostaan.39 Tavallisesti mainittuja esimerkkejä USA:n uusurbanistisista yhdyskunnis-
ta ovat Disney-yhtiön ”keinokaupunki” Celebration Orlandossa sekä ikoniksi noussut 
Seasiden huvilakaupunki Floridassa suunnittelijoinaan mainitut Duany ja Plater-Zy-
berk – viimeistään kaupungin esiintyminen komediaelokuva Truman Show’n miljöönä 
teki sen idyllistä maailmankuulun. Yhdysvalloissa on jo yli 200 uusurbanismin ideoin 
toteutettua hanketta ja liike on levinnyt ympäri maailmaa, jopa Saudi-Arabiaan.40

Suomalaisesta perspektiivistä hämmentävien nostalgisten kohteiden rinnalla USA:n 
uusurbanismin toteutusten kirjoon mahtuu nykyaikaistakin arkkitehtuuria; esimerk-
kinä vaikkapa niin ikään Duanyn ja Plater-Zyberkin kaavoittama, entisen metsätilan 
32 hehtaarin maille rakentuva 2 000 asukkaan Prospect New Town Coloradossa, jonka 
kehittäminen alkoi 1990-luvun puolivälissä. Alueella rohkaistiin tyylikokeiluihin, jo-
ten lukuisten arkkitehtien suunnittelemien rakennusten tyylit ulottuvat perinteisestä 
eklektiseen ultramodernismiin. Toimintojen sekoittamisen tavoitetta puolestaan edus-
tavat alueen keskustan liiketilat, joiden yläkerrassa on asuintilaa pikkukaupunkitalojen 
tapaan sekä sivuasunnot autotallien yläpuolella, jotka tuovat vuokralaisia naapurus-
toon ja helpottavat talonomistajien asuntolainan maksua vuokratuloillaan.41 Tällaisia 
sivuasuntoja on kutsuttu uusurbanismin piirissä myös nimityksillä ”granny flats” ja 
”student homes”,42 mikä antaa viitteitä niiden mahdollisuuksista elinkaariasumisessa.
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Viime vuosina uusurbanismi on tullut näkyväksi tekijäksi Euroopassakin uusurbanis-
tien perustettua oman järjestön edistämään liikkeen ideoita esikuvanaan esimerkiksi 
Britannian puutarhakaupungit.43 Uusurbanismi ei olekaan amerikkalaista tuontitava-
raa, vaan päinvastoin postmodernismistaan tunnetun luxemburgilaisarkkitehti Léon 
Krierin ajatukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti liikkeen sisältöön USA:ssa.44 Krierin 
eurooppalaisessa uusurbanismissa ulkotilat ovat keskeinen järjestävä elementti: kau-
punki koostuu perinteistä estetiikkaa ja mittasuhteita noudattavista kaduista, aukioista 
ja kortteleista, joihin urbaanin elämän toiminnot on integroitu kävelyetäisyydelle.45

Euroopan maista Hollannissa lienee eniten toteutettuja tai rakenteilla olevia uusur-
banistisia hankkeita, mutta myös Ruotsista ja Englannista löytyy useita esimerkkejä. 
Ruotsissa korkeatasoisen kaupunkisuunnittelun tulkintaa uusvanhasta edustavat or-
gaanisesti ympäristöönsä liittyvät Tukholman Sankt Erikskvarterenin korttelit tavoit-
teenaan ”kaupunkiarkkitehtuuri” eli yksittäisten rakennusten alistuminen tuottamaan 
julkista kaupunkitilaa, jonka tieltä tosin purettiin historiallisia sairaalarakennuksia. 
Toisenlaisen esimerkin tarjoaa hämmästyttävä Jakriborg, joka on keskiaikaista han-
sakaupunkia kopioiva ja rautatien varassa toimiva uusi pendelöintiyhdyskunta Lundin 
kaupungin lähistöllä asukkainaan runsaasti työssäkäyviä nuoria perheitä. Suomessa 
Vantaan Kartanonkoskea on pidetty uusurbanistisena alueena, vaikka se toteuttaa 
liikkeen periaatteita vain pinnallisesti: rakennustypologiat ja asuntopohjat ovat usein 
tavanomaisia ja rakennustekniikka uusvanhoin aihein peitettyä elementtituotantoa. 
Alueelta puuttuvat myös palvelut jopa lähiöbaaria myöten, vaikka asemakaava antoi 
avokätisesti tehdä liike- ja toimistotilaa 40 % pohjakerrosalasta rakennusoikeuden yli.46 

Kuvat 31-34. Värikkäässä ja tiiviissä Prospect New Townissa uusvanha ja nykyaikainen elävät 
rinnakkain, mutta arki on autokeskeistä, kuten julkisivuja paikoin hallitsevat autotallit vihjaavat.
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Lueteltuja parempi esimerkki keskitehokkaalle asumiselle mallia antavasta pohjoismai-
sesta uusvanhasta kaupunkimaisuudesta voisi olla uusurbanistiseksi mainittu Tukhol-
man merellinen kaupunginosa Hammarby Sjöstad.47 Tällä vuonna 2015 lopullisesti 
valmistuvalla 20 000 asukkaan alueella keskustakaupungin henkeä  tavoitteleva selkeän 
tilahierarkian korttelisuunnittelu yhdistyy varhaisen modernismin inspiroimaan kes-
kustaa avarampien asuntojen ja vaihtelevampien rakennusmassojen arkkitehtuuriin, 
jonka tarkoituksena on tuoda asumiseen luonnonvaloa, näkymiä ja vehreyttä. Keskiös-
sä ovat lisäksi korkeatasoinen ympäristörakentaminen sekä kokonaisvaltaiset kestävän 
kehityksen ratkaisut, jotka on tuotteistettu niin sanotuksi Hammarbyn malliksi.48

Britanniassa uusurbanistinen asuntoarkkitehtuuri on ollut valtavirtaa jo pidempään. 
Keskustoja saneerattiin ja vuokrataloja rakennettiin modernistisin ottein 1960- ja 
1970-luvuilla, mutta jo 1980-luvulla palattiin tulkintoihin viktoriaanisesta kaupunki-
rivitalosta. Prinssi Charlesin teos A Vision of  Britain (1989) esitti puolestaan sosiaali-
sesti kunnianhimoiset uustraditionalistisen kaupunkirakentamisen teesit, joita on py-
ritty toteuttamaan hänen omille mailleen rakennetussa ja Léon Krierin kaavoittamassa 
Poundburyn kaupunkilaajennuksessa. Keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta 
kiinnostavaa on uusurbanismin keinojen ottaminen osaksi valtakunnallista kehittämis-
ohjelmaa, jonka pyrkimyksenä on ohjata Lontoon ja sitä ympäröivän Etelä-Englannin 
kasvua järkevällä tavalla sekä varmistaa julkisen liikenteen toimivuus ja tarjota koh-
tuuhintaisia asuntoja. Asuntotuotantoa on tarkoitus keskittää tyhjilleen jääneille teol-
lisuusalueille vähintään 12 asunnon tiiviydellä eekkeriä kohti (29 asuntoa/ha). Uus-
urbanistiseen sävyyn korostetaan julkista tilaa, toimintojen sekoittamista ja paikan 
tuntua. Greenwich Millennium Village Lontoossa on ohjelman koehanke ja alku laa-
jalle Thamesin satama-alueiden kehittämiselle yhdyskunniksi, joissa rakennusten tyyli 
ei välttämättä ole uusvanhaa, mutta kaavoituksen periaatteet ovat uusurbanistiset.49 

Kuvat 35-38. Brittiläisen ja ruotsalaisen uusvanhan kaupunkimaisuuden kirjoa; Poundburyn 
kaupunkilaajennus ja Greenwich Millennium Villagen kaupunkitilallisuutta sekä hansakaupunkia 
jäljittelevä Jakriborgin pendelöintiyhdyskunta ja Hammarby Sjöstadin ympäristörakentamista.



49

Kritiikin kautta politiikasta suunnitteluun

Greenwich Millennium Villagen ja aiemmin mainitun Hammarby Sjöstadin kaupun-
kirakentamisen konseptit, joissa uusurbanistinen selkeä tilallisuus yhdistyy moderniin 
arkkitehtuuriin, voivat olla eräs varteenotettava keskitehokkaan kaupunkirakentami-
sen ratkaisumalli, mutta vielä ennen syventymistä korttelitasolle on syytä suhteuttaa 
uusurbanismi ja sen kohtaama voimakas kritiikki suomalaiseen eheyttämispolitiikkaan.

Erityisesti uusurbanistisen liikkeen yhdysvaltalaisen haaran piirissä toteutuneita alu-
eita on kritisoitu runsaasti. Sekoittuneiden toimintojen saaminen alueille on kangerrel-
lut samoin kuin monilla uusilla asuinalueilla Suomessa: palveluja ei synny toivotussa 
määrin tai niiden tulo alueelle on hidasta. Uusurbanistiset alueet eivät myöskään ole 
pystyneet tarjoamaan erityistä ratkaisua joukkoliikenteen ongelmiin sijoittuessaan to-
dellisuudessa usein olemassa olevan kaupunkirakenteen ulkopuolelle ja kytkeytyessään 
yksityisautoiluun perustuvaan tieverkkoon. Viihtyisät kävely-ympäristöt ja tiiviimpi 
sekoittunut maankäyttö alueiden sisällä voivat silti vähentää auton käyttöä paikallises-
ti: tutkituilla USA:n uusurbanistisilla alueilla käveltiin kauppaan, ravintolaan tai puis-
toon yli kolme kertaa enemmän kuin tavallisilla autokeskeisillä esikaupunkialueilla.50

Kritiikin kärki on kohdistunut uusurbanistisia alueita usein dominoivaan uusvanhaan 
rakennustyyliin, jota on pidetty keinotekoisena paluuna menneisyyteen. Hintatasoltaan 
verrattain korkeita alueita on myös markkinoitu lähinnä hyvinvoivalle keskiluokalle 
tuottaen tavanomaista esikaupunkiasumista toteuttavia homogeenisia yhdyskuntia. 
Uusurbanismin vaaraksi on nähty lisäksi ympäristödeterminismi, sillä arkkityyppi-
sen historiallisen pikkukaupungin fyysisen rakenteen kopioiminen nykyaikaan tuskin 
herättää henkiin sen kiinteää yhteisöllisyyttä. Tavoite luoda yhdyskunnille fyysisesti 
selvät rajat on ylipäänsä johtanut siihen, että uusurbanistiset alueet ovat usein erillään 
muusta kaupunkirakenteesta laajojen suojavyöhykkeiden takana, mikä on omiaan pi-
kemminkin lisäämään kuin vähentämään autoriippuvuutta. Fyysisen tilan ja rakennus-
ten ulkoasun tiukka kontrolli puolestaan johtaa pahimmillaan rajoittavaan pakkoon os-
taa talon mukana koko elämäntyyli. Esitetty kritiikki perustuu kuitenkin yksipuolisesti 
tavallisimmin esimerkkeinä mainittujen yksittäisten kohteiden piirteisiin uusurbanis-
min piirissä toteutettujen hankkeiden koko kirjon jäädessä huomaamatta. Liikkeessä ei 
myöskään ole ohjeistettu arkkitehtonista tyyliä yksinomaan uustraditionalistiseksi.51  

Miten uusurbanismi suhteutuu suomalaisen eheyttävän suunnittelun tavoitteisiin? Ver-
tailutaulukko paljastaa, että yhtäläisyyksiä on sekä tavoitellun yhdyskuntarakenteen 
periaatteissa, liikennejärjestelyissä ja alueiden asukasrakenteessa että elämän laatuun 
liittyvissä tavoitteissa. Suurin yksittäinen ero löytyy juuri uusvanhasta arkkitehtuuris-
ta suomalaisen eheyttävän suunnittelun pidättäytyessä ottamasta varsinaista kantaa 
tyylikysymyksiin ja uusurbanismin pyrkiessä muutoinkin selvemmin ohjeistamaan ta-
voiteltuja ratkaisuja melko yksityiskohtaisesti. Suomalaisessa eheyttämisessä painot-
tuvat sen sijaan suunnitteluprosessiin liittyvät tekijät, kuten osallistuva suunnittelu, 
arviointityö ja suunnittelun sisältöjen vähittäinen tarkentuminen prosessin kuluessa.52

Tästä näkökulmasta keskitehokkaan kaupunkisuunnittelun laadulliseksi piirteeksi on 
uusurbanisnistisesta ajattelusta sovellettavissa nimenomaan painotus fyysisen ympä-
ristön suunnitteluun (urban design) täydentäen suomalaisen eheyttämispolitiikan kes-
kittymistä sananmukaisesti politiikkaan eli suunnitteluprosessiin (urban planning).
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Perinteinen yhdyskuntarakenne
• keskustan ja reuna-alueiden havaittavat erot,
keskustassa tiiveintä, reunoilla väljempää
• julkisten tilojen sijoittuminen yhdyskunnan keskelle

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
• pienemmät tontit
• sivuasunnot
• uutta urbanismia voivat edustaa monet eri tiiviyden       
asteet

Eri toimintojen sekoittaminen
• asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sekoittaminen
• monipuoliset lähipalvelut

Viherrakenne
• mahdollisimman monipuolinen viherympäristö 
kävelymatkan päässä

Kävelykaupunki
• mahdollisimman paljon palveluita ja muita kohteita 
kävelyetäisyydellä
• houkutteleva ja mielenkiintoinen kävely-ympäristö
• kävelykadut ja kevyen liikenteen väylät
• kävely kouluun

Autoliikenteen vähentäminen
• ei umpikujia

Katutilan huolellinen suunnittelu
• kapeat kadut
• kadunvarsipysäköinti

Julkisen liikenteen suosiminen
• transit-pisteet auton vaihtamiseksi julkiseen 
liikennevälineeseen
• raideliikenne yhdistää eri yhdyskuntia

Paikallisen rakennuskulttuurin kunnioittaminen
• uuden rakennuskannan yhteensopivuus olemassa 
olevaan

Arkkitehtoninen yhtenäisyys
• uusvanha tyyli

Inhimillinen mittakaava

Paikkojen luominen

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
• lisärakentaminen
• täydennysrakentaminen

Eri toimintojen integroiminen
• laaja-alainen suunnittelu
• kaupan yksiköiden sijoittuminen
• työpaikkojen lisääminen asuinalueille

Asuinympäristön parantaminen
• asukaskyselyt alueen viihtyisyyden 
selvittämiseksi

Viherrakenne
• viheralueiden kehittäminen

Paikallisten lähtökohtien korostaminen
• yhdyskunnan historian selvittäminen

Ei oteta kantaa arkkitehtoniseen tyyliin

Asuntokannan kehittäminen
• asuntotyyppien monipuolistaminen
• peruskorjaukset
• hissit

Osallistuva suunnittelu
• keino eheyttävän suunnittelun 
hyväksyttävyyden edistämiseen
• tasapainottelu koettujen hyötyjen ja 
haittojen välillä

Joustava suunnittelu
• suunnittelun yksityiskohdat tarkentuvat 
prosessin kuluessa

Arviointi
• YVA-lakiin perustuvat vaikutusten 
arvioinnit

Julkisen liikenteen suosiminen

Liikkumisen turvallisuus

Monipuolinen asukasrakenne
• eri tuloryhmien sekoittaminen
• eri rotujen sekoittaminen
• eri hallintamuotojen sekoittaminen

Asukasrakenteen monipuolistaminen
• suurempi väestöpohja
• nuorentuva asukasrakenne

Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• houkuttelevat julkiset tilat
• kohtaamispaikat
• etuterassit

Terve elämäntapa
• liikkumisen lisääntyminen

Palvelujen parantuminen
• lähikaupat
• ala-aste, päiväkoti

Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• asukkaiden aktiivinen osallistuminen yhdyskunnan 
kehittämiseen ja ylläpitoon

Kuva 39. Uusurbanismin ja eheyttävän suunnittelun vertailua yhdyskunta- ja asukasrakenteen 
sekä liikenteen, arkkitehtuurin, elämänlaadun ja suunnitteluprosessin näkökulmista.
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Kaupunki on kortteleita, katuja ja kujia

Minkälaisia kortteliratkaisuja uusurbanismin tavoittelema ja rajattujen ulkotilojen 
ihanteita henkiin herättelevä uusvanha kaupunkimaisuus voisi tuottaa suomalaisissa 
olosuhteissa ilman uustraditionalistisen arkkitehtuurin painolastia ja keskitehokkaal-
la rakentamistiheydellä toteutettuna? Seuraavassa kysymykseen on etsitty vastausta 
erittelemällä uusurbanistisen kaupunkisuunnittelun pääperiaatteita verraten niitä kes-
kitehokkuutta hyvin edustavaan Puu-Linnanmaan koerakentamisalueeseen Oulussa.

Uusurbanismin ytimessä on pyrkimys luoda viihtyisiä kaupunkitiloja, kuten aukioita ja 
sisäpihoja, perinteisten kaupunkimuotojen avulla rakennuksen, korttelin ja kadun mit-
takaavoissa. Mainitut kolme elementtiä ovat uusurbanistisessa ajattelussa toisistaan 
riippuvaisia ja ne tulisi muotoilla kokonaisvaltaiseksi miljööksi huolellisella fyysisellä 
suunnittelulla, jota kontrolloidaan tarvittaessa tarkoin rakennustapaohjein. Uusurba-
nismin ihanteissa rakennukset muodostavat kortteleita, korttelit reunustavat katutilaa 
ja kaikkien katujen tulisi olla osa katuverkostoa.53 Yhdysvaltojen uusurbanistisilla alu-
eilla katuverkoston ruutuperiaate tukee bussiliikenteen järjestämistä paremmin kuin 
esikaupunkien asuinalueiden tyypilliset umpikujaratkaisut, sillä ruutuverkostossa on 
helpompi taata vajaan 400 metrin suositeltava kävelymatka lähimmälle joukkoliiken-
teen pysäkille.54 Amerikkalaisten uusurbanistien vuonna 1996 hyväksytyn yhteisen 
julistuksen mukaan kaupunkirakentamisen ja maisemasuunnittelun ensisijaisena teh-
tävänä onkin fyysisesti määritellä kadut ja julkiset tilat jaettujen käyttöjen paikoiksi.55

Keskitehokkaiden asuinympäristöjen eräänä ihanteena voi pitää juuri sellaista Ham-
marby Sjöstadin ja Greenwich Millennium Villagen toteuttamaa uusvanhaa urbaani-
utta, jossa kaupunkimaisen tilajaon mukaisesti toisistaan erottuvat julkiset kadut ja 
puolijulkiset korttelipihat muodostavat selkeän hierarkian erottautuen avoimesta ja 
hahmottomasta lähiökauden korttelirakenteesta. Ajatus keskitehokkaan asuinalueen 
kattavasta, perinteisesti ruutumaisesta ja autoille avatusta katuverkostosta tuntuu sen 
sijaan haastavalta lähtökohdalta tiiviyttä tavoittelevalle täydennysrakentamiselle. Ti-
lanne poikkeaa monista laajoista uusurbanistisista alueista, jotka todellisuudessa sijait-
sevat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ulkopuolella. Autojen liikkuminen näiden 
alueiden katuverkostoissa on lisäksi johtanut vakaviin puutteisiin talojen takapihoilla, 
jotka on uhrattu autotalleille ja autojen monimutkaisille kulkureiteille, minkä vuoksi 
uusurbanistisia alueita esittelevissä kuvissa näkyykin hyvin harvoin takapihoja.56 

Miten keskitehokkaat asuinalueet voisi tehdä kävellen saavutettaviksi ja varustaa viih-
tyisillä jaetun käytön julkisilla tiloilla, mutta ilman ekstensiivistä katuverkostoa? Suo-
malaisen vastauksen haasteeseen tarjoaa Puu-Linnanmaan noin 12 hehtaarin laajuinen 
2-3-kerroksisten puurakenteisten kerros- ja pienkerrostalojen koealue, joka sijaitsee 
keskeisellä paikalla Oulun yliopiston päärakennusta vastapäätä ja pohjoismaiden suu-
rimman teknologiakylän läheisyydessä. Alueen kaavoitussuunnittelu on tehty Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudiossa ja sen useiden taloarkkitehtien kesken 
jaettuihin kuuteen kortteliin sijoittuu yhteensä 45 asuinrakennusta, joissa on reilut 
300 asuntoa noin 450-500 asukkaalle. Moderni puukaupunki -hankkeeseen kuuluneel-
la alueella pyrittiin uuden arkkitehtuurin ja nykyaikaisen rakennustekniikan keinoin 
toteuttamaan uudenlaisessa tiiviissä kaupunkirakenteessa vanhojen suomalaisten puu-
kaupunkien parhaat ominaisuudet, kuten ihmisläheinen mittakaava, rakentamisen hal-
littu monimuotoisuus yhtenäisyyden sijaan ja suojaisat asuinkortteleiden pihat sekä 
totuttua tiiviimmät, suljetummat ja hierarkkisesti vaihtelevat katutilat.57 Modernia 
puukaupunkia voisikin kuvata ulkotilanmuodostukseltaan ja korttelimalliltaan uustra-
ditionalistiseksi, mutta sen rakennusten arkkitehtuuria nykyaikaan tähtääväksi.58
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Puu-Linnanmaan suunnittelussa paneuduttiin erityisesti katutilojen mitoitukseen yh-
teistyössä kaupungin kaavoitus- ja katurakennusosastojen kanssa. Uusi elementti suo-
malaisessa nykyrakentamisessa on alueen selkärangaksi tarkoitettu kujaverkosto, joka 
tekee korttelirakenteen kävellen saavutettavaksi, mutta ilman uusurbanismista tuttua 
raskasta katuverkkoa – kujien avulla on haluttu tietoisesti synnyttää hierarkiaeroja 
eriluonteisten kulkureittien kesken. Kaikki kadut ja kujat on tehty tavanomaista kape-
ammiksi: pääkadulla rakennusten välinen etäisyys on 16 metriä ja kujilla 8-10 metriä. 
Katutilat ja kujat on toteutettu suljettuina rajaten rakennuksilla tai korkeilla aidoil-
la, joissa on porttien tapaisia katumaisemia rikastuttavia yksityiskohtia. Kortteleiden 
tilalliseen jäsentämiseen on käytetty autokatoksia sekä talousrakennuksia, joihin on 
sijoitettu pesulat, varastot ja muut yhteistilat. Asemakaavan tueksi laadittiin lisäksi 
yksityiskohtainen rakentamistapaohje, jolla on tavoiteltu harjakattoisten rakennus-
massojen ja julkisivujen hallittua vaihtelua. Suunnittelutavoitteet asetettiin uusurba-
nismista muistuttavalla tavalla kolmitasoisesti rakennuksille, kortteleille ja kaduille.59 

Puu-Linnanmaan suunnitteluprosessi ja sen tavoitteet ovat monin tavoin kuin uusur-
banismin oppikirjasta, mutta olennaista ovat juuri rajatut kujatilat, sillä uusurbanismia 
kommentoivan arkkitehti Panu Lehtovuoren mukaan urbaanin kadun henkiin herättä-
minen voisi olla liikkeen vakavin panos kaupunkisuunnittelun kentällä.60 Alueen kort-
telisuunnittelun periaatteet seuraavat uusurbanismin tilallista ohjelmointia toisaalta 
myös tavalla, jota on ristiriitaista suositella keskitehokkaisiin asuinympäristöihin: eräs 
alueella noudatettu ja uusurbanismiin liitetty konventio on nimittäin autopaikkojen 
sijoittaminen mielellään korttelin keskelle.61 Alueelle ajetaan kokoojakadulta raken-
nusten ja katupuiden rajaamalle, luonteeltaan melko kaupunkimaiselle ja toriaukioon 
päättyvälle tonttikadulle, jota reunustaa kevyen liikenteen väylä tonttien välisten ku-
jien toimiessa huoltoajoreitteinä ja pelastusteinä. Pysäköinti on kunkin tontin keskellä 
autokatoksissa ja -talleissa sekä aitojen rajaamina, kun taas asuinrakennukset sijaitse-
vat tonttien reunoilla, jolloin ulko-oleskelualueet jäävät asumisen ja pysäköinnin väliin. 
Pysäköintinormi AK-korttelialueilla on pääosin 1 ap/85 k-m2 ja korttelitehokkuus kes-
kimäärin ek=0.53,62 joten alue on hyvä esimerkki keskitehokkuuden problematiikasta. 

Kuva 40. Puu-Linnanmaan korttelikokonaisuus katuineen, kujineen ja sisäpihoineen edustaa 
rajattua tilallisuutta ja monimuotoista arkkitehtuuria – haittapuolena on pysäköinnin viemä tila.
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Valittu kortteliratkaisu tarkoittaa haittapuolenaan käytännössä sitä, että korttelipiho-
jen pinta-alasta valtaosa on pyhitetty pysäköintijärjestelyille, mikä saattaa heikentää 
asumisviihtyisyyttä, vaikka tarpeelliset pihatoiminnot on saatu mahdutettua välivyö-
hykkeille – autottomien kujien viihtyisyys on siis osin saavutettu pihojen kustannuk-
sella. Kritiikkiä tukee alueella tehty asukastutkimus, jonka mukaan osa asukkaista pi-
tää pihojaan liian pieninä ja kortteleiden keskellä olevien pysäköintialueiden moititaan 
vievän liian paljon tilaa. Suosituksena vastaavia tulevia hankkeita varten onkin esitetty 
noin kolmasosan autopaikoista siirtämistä erilaisilla kadunvarsipysäköinnin ratkaisuil-
la hoidettavaksi. Asukkaat ovat joka tapauksessa kokeneet myönteisenä alueen raken-
nustavan suljettuine katutiloineen ja suojaisine pihoineen eikä tiiviyttä ole pidetty liial-
lisena. Erityistä kiitosta ovat keränneet alueen pienipiirteinen mittakaava, rakennusten 
vaihteleva detaljointi ja runsas värien käyttö sekä miellyttäviksi mainitut kujat mah-
dollistajanaan rakentamisen jakautuminen tavanomaista betonikerrostalotuotantoa 
pienemmiksi ja joustavammiksi yksiköiksi.63 Puutteistaan huolimatta Puu-Linnanmaa 
esittää siis varteenotettavan suomalaisen esimerkin selkeästi rajattujen ulkotilojen ja 
nykyaikaisen arkkitehtuurin yhdistävästä keskitehokkaasta korttelikokonaisuudesta.

Kuvat 41-44. Rajatut ulkotilat piharakennuksineen, aitoineen ja portteineen todistavat tiiviyden 
potentiaalista. Asukaspalautteessa autokatosten reunustamat pihat on toisaalta koettu liian 
pieniksi, mihin ratkaisuksi on ehdotettu kadunvarsipysäköinnin lisäystä vastaavissa kohteissa.
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Hallittua kaupunkitalojen kaaosta
Puu-Linnanmaan pysäköintiratkaisun kohtaaman kritiikin vuoksi pohdittu suositus 
autopaikkojen hajauttamisesta sekä korttelien sisälle että katujen varsille toteutuu 
hollantilaisen Ypenburgin laajan lähiökaupungiosan Binnensingel-nimisellä kortteli-
alueella,64 joka on esitelty seuraavassa esimerkkinä uustraditionalistisen tilanmuodos-
tuksen ja urbaanishenkisen pientalomaisen asumisen saumattomasta yhdistämisestä.

Binnensingelin korttelisuunnitelman on laatinut kaupunkiuudistuksistaan tunnettu 
kansainvälinen West 8 -toimisto. Syntynyttä ympäristöä voisi kuvailla formaaliksi, sillä 
sen muodostavat laajempaan kaupunginosan aluerakenteeseen liittyvät puistokatu ja 
kanaali sekä niiden ohjaamana syntyneet tiiviit umpikorttelit. Korttelit käsittävät 497 
townhouse-asuntoa, joiden lomaan on integroitu koulu ja 155 asunnon verran korkeik-
si asuintorneiksi asti kohoavaa kerrostalorakentamista. Asunnot sijoittuvat eri hinta-
luokkiin tarjoten sekoittuneita hallintamuotoja, kuten omistus- ja vuokra-asumista.

Keskeinen osa kokonaisuutta ovat kolme ”tyhjiötä” (void) eli julkista ulkotilaa; erilli-
nen puisto, intiimi julkinen puutarha korttelien keskellä ja bulevardi. Jokainen asunto 
joko reunustaa näitä ulkotiloja tai sijoittuu niihin välittömästi johtavan kadun varrel-
le. Townhouse-asuntojen sisäänkäynnit ovat kadun puolella ja kortteleiden sisällä on 
Puu-Linnanmaan tapaan katoksiin sijoitettua pysäköintiä, mutta tällä kertaa pelkäs-
tään asuntokohtaisten maantasopihojen rajaamana katujen ollessa myös kadunvarsipy-
säköinnin käytössä. Tuloksena on tiivis, mutta yhä autojen hallitsema asuinympäristö.

Binnensingelin laskennallinen rakentamistiheys on 45 asuntoa/ha. Tyypillinen kol-
mikerroksinen neljän makuuhuoneen perheasunto (142 m2), jossa oleskelutilat ovat 
maantasossa ja makuuhuoneet niiden päällä kahdessa kerroksessa, saavuttaa vain 100 
m2 tontille sijoittuessaan tonttitehokkuuden et=1.4. Perheasunnon erityispiirteenä on 
sisäänkäynnin korostaminen maltillista monumentaalisuutta henkivän korkean ovisy-
vennyksen ja sen takaa paljastuvan kahden kerroksen korkuisen eteistilan välityksellä.

Kuva 45. Binnensingelin tiiviit umpikorttelit rajaavat esikaupunkiurbaania katutilaa ja sulkevat 
sisäänsä intiimin korttelipuiston. Asuintorneiksi asti kohoavat kerrostalot ja pienellä pihalla 
varustettu koulu ovat kanaalien kehystämän tiivis-matalan asuinympäristön erottamaton osa.
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Korttelien arkkitehtuurin pyrkimykset ovat kahtalaiset; toisaalta toteuttaa yksilölli-
siä taloja esikaupunkikontekstissa, toisaalta luoda urbaanimpaa kokonaisidentiteettiä. 
Ratkaisuksi ristiriitaisiin vaatimuksiin kaavoittajat ovat kehitelleet asumisen ”hallittua 
kaaosta” yhdessä neljän arkkitehtitoimiston (Architecten Cie, De Zwarte Hond, Diener & 
Diener ja Topos) kanssa. Tuloksena on kaupunkitalojen kudos, jossa kerroskorkeus ja 
-luku sekä kattopintojen suunnat vaihtelevat hienovaraisesti tiukan rakennustapaoh-
jeen säätelemän yleisilmeen puitteissa. Suunnittelun voi tulkita myös tavoittelevan jat-
kuvuuden ja vaihtelun samanaikaisuutta kerroksellista kaupunkirakennetta imitoiden.

Binnensingel-kortteleiden rajattuja ulkotiloja ja mittakaavan vaihtelua voi pitää kes-
kitehokkaan asumisen kannalta esikuvallisina. Haasteeksi nousee Puu-Linnanmaan 
tapaan paikoitusratkaisu, jossa autot ovat läsnä sekä suomalaisittain vieraana kadun-
varsipysäköintinä että korttelien sisällä – toisaalta nykyrakentamisessa pysäköinti on 
lähes aina merkittävä osa asuinympäristöä. Kummastakaan uusurbaania ulkotilanmuo-
dostusta toteuttavasta esimerkkikohteesta ei siis ole sellaisenaan yleispäteväksi keski-
tehokkaaksi korttelimalliksi, jonka löytäminen ei toisaalta ole tarkoituksenmukaista-
kaan. Tärkeää on sen sijaan ylipäänsä inspiroitua selkeän tilallisuuden potentiaalista.

1. krs 2. krs
Type 6 +2

slapenslapen

3. krs

Kuvat 48-50. Binnensingelin tyypillinen townhouse-pohjaratkaisu.

Kuvat 46-47. Binnensingelin townhouse-rivit korkeine sisäänkäyntisyvennyksineen edustavat 
miellyttävää esikaupunkiurbaaniutta, mutta valitettavasti pysäköinti hallitsee asuinympäristöä. 
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3

KOLME KULMAA ASEMANSEUTUIHIN

Millaisten kaupunkikehittämisen silmälasien läpi keskitehokkaan asuinrakentamisen 
hyvin saavutettavia ”asemanseutuja” kannattaisi kehittää Tampereella ja sen ympäris-
tössä? Keskitehokkaat asuinympäristöt voivat pahimmillaan – ja parhaimmillaan – olla 
haastavia ja monimutkaisia toiminnallisia kokonaisuuksia: niistä tulisi kehittää pait-
si sujuvia solmukohtia, joista suunnata joukkoliikenteen kyytiin tai kevyen liikenteen 
väylälle, myös omaleimaisia ”asemakyliä”, jotka eivät tunnu läpikuljettavilta epätiloilta. 

Asemanseutujen kaksijakoisen luonteen hahmottamisen eräs käsitteellinen työkalu on 
ajatus asemanseuduista samanaikaisesti sekä noodeina että paikkoina, jonka ovat esit-
täneet rautatieasema-alueiden kehittämistä pohtineet maantieteilijät Bertolini ja Spit.1  
Vaikka heidän ajattelunsa koskee lähinnä Lontoon King’s Crossin kaltaisten suurten 
asema-alueiden voimaperäisempää kehitystä, voidaan sitä vapaasti soveltaen käyttää 
inspiraationa myös keskitehokkaan asuinrakentamisen asemanseutujen kehitystyössä.

Termi asemanseutu on tässä ensisijaisesti metafora hyvin saavutettavalle ja olemassa 
olevaan kaupunkirakenteeseen integroitavalle sekoittuneiden toimintojen asuinalu-
eelle: tosiasiassa vain murto-osa Tampereen ja sen ympäristön potentiaalisista ase-
manseuduista sijaitsee nykyisen tai kehitettävän lähijuna-aseman piirissä. Sen sijaan 
monelle asemanseudulle ”asema” on yksinkertaisesti yhtä kuin saavutettavuus läheisen 
joukkoliikennekäytävän ääreen sijoittuvan raitiotie- tai linja-autopysäkin muodossa.

Maantieteellisenä kokonaisuutena asemanseudulla on kaksi osin ristiriitaista identi-
teettiä: asemanseutu on verkoston noodi, jossa julkisen ja kevyen liikenteen infrastruk-
tuurit sekä niiden välittämät ihmisvirrat risteävät, mutta samanaikaisesti myös kiinteä 
paikka kaupungissa, joka koostuu konkreettisista rakennuksista ja ulkotiloista niiden 
välissä. Toisaalta hyvä saavutettavuus mahdollistaa tiiviin rakentamisen ja sekoittu-
neet toiminnot, jotka luovat elävyyttä paikallisesti, toisaalta liikenteen ja maankäytön 
kytkös voi vaikuttaa haitallisesti asemanseudun viihtyisyyteen ja haluttavuuteen asuin-
paikkana, jos ympäristöä kehitetään liikaa ulkopuolisesta saavutettavuuden näkökul-
masta kiinnittämättä huomiota asumisen välittömän lähiympäristön laadukkuuteen.
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Intensiivisimmillään saavutettavuuden vaikutukset keskitehokkaisiin asuinympäristöi-
hin tulevat varmasti olemaan lähijuna-asemien ympärille tai pikaraitiotien ääreen ra-
kentuvilla monitoimintaisilla ja laajoilla asuinalueilla, kun taas esimerkiksi bussiliiken-
teen laatukäytävän varteen sijoittuva keskitehokas kortteli elää astetta rauhallisempaa 
elämää Tampereen seudun vähemmän kaupunkimaisten keskitehokkaiden kohteiden 
muistuttaessa luonnonläheistä tiivis-matalaa. Aste-eroista riippumatta jokaisen keski-
tehokkaan aluekokonaisuuden kehittämistä kannattaa aina pohtia laajemmin sekä noo-
din että paikan näkökulmista, mitä havainnollistaa oheinen ominaisuuksien taulukko.

Taulukossa noodi ja paikka on ymmärretty laajemmin kuin pelkän saavutettavuuden 
ja paikallisuuden kamppailuna: noodi edustaa asemanseutujen strategista kehittämistä 
osana kaupunkirakenteen verkostoa halutuiksi ja riittävän erottuvat imagot omaaviksi 
asumisen tihentymiksi, paikka taas kunkin asemanseudun sisäsyntyistä kehittämistä 
sosiaalisesti kestäväksi yhteisöksi suhteessa ympäristönsä välittömään urbaaniin kon-
tekstiin. Tasapainoiseen kehitykseen kaivataan rinnakkain kumpaakin näkökulmaa.

Asemanseutujen kaksijakoinen käsittely on kuitenkin hyvin yksinkertaistava. Siksi 
seuraavassa esitetään kolme nimettyä näkökulmaa – Kävelyetäisyys, Kulmakauppa ja 
Konteksti-konflikti – tarkoituksenaan peilata keskitehokkuuden tavoiteltavia piirtei-
tä. Tosielämän toimintaympäristössä kehitysnäkökulmat esiintyvät tietenkin toisiinsa 
limittyen, mutta eriteltyinä ne auttavat hahmottamaan keskitehokkaan asuinrakenta-
misen menestyksellisiä kehittämismahdollisuuksia, oli kyse sitten fyysisen ympäristön 
suunnitteluotteesta tai arkea tukevien palvelujen tuomisesta asukkaiden ulottuville.

ASEMANSEUTUPAIKKA SOLMU

==++
ASUMINEN
LÄHIYMPÄRISTÖ
TAKTINEN
IDENTITEETTI
ASUKAS

TOIMINTOJEN SEKOITUS
KAUPUNKIRAKENNE
STRATEGINEN
IMAGO
VIERAILIJA

Samanaikaisest i  paikal l isuuden ja 
saavutettavuuden näkökulmasta 
kehitettäviä asumispainotteis ia 
ja  malt i l l isest i  sekoittuneiden toi -
mintojen a lueita,  jotka ja lostavat 
lähiympäristöään ja  s i jo ittuvat 
edul l isest i  kaupunkirakenteeseen.

Kuva 1. Keskitehokkaiden alueiden kehittämispainotukset paikan ja noodin näkökulmista.

Kuvat 2-3. Saavutettavuus, toimintojen sekoittaminen ja viihtyisä asuinympäristö eivät ole 
toisensa poissulkevia; esimerkkinä Vaubanin ekoalue Saksan Freiburgissa, jossa asumisen ja 
raitiotiekadun erottaa toisistaan liiketilojen ja pysäköinnin hybridirakennus katollaan ekotaloja.
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3.1 Kävelyetäisyys

Kävelyetäisyys-näkökulmasta keskitehokkaita asuinympäristöjä tarkastellaan käve-
lijän liikkumiskokemuksen mukaan rajattuina alueina. Yksinkertaistetusti voidaan 
vaikkapa piirtää ympyränmuotoiset vyöhykkeet – säteiltään esimerkiksi 300 metriä2 
– asemanseudun oletetun tulevan keskipisteen ja lähimmän julkisen liikenteen pysäkin 
ympärille. Miten hyvin nämä ympyrät osuvat päällekkäin? Minkälainen olemassa ole-
va liikkumisverkosto jää tarkastelualueen sisälle? Onko ympyröiden sisällä laajempiin 
verkostoihin kuuluvia kevyen liikenteen yhteyksiä tai viherreittejä, joihin kytkeyty-
minen tulee ottaa katu- ja korttelirakenteen suunnittelussa huomioon? Kysymykset 
pätevät kaikessa kaupunkisuunnittelussa, mutta erityisesti keskitehokkaassa rakenta-
misessa, jonka vähähiilistä kaupunkirakennetta edistäväksi laadulliseksi tavoitteeksi 
soveltuu paitsi sijoittuminen Tampereen seudun joukkoliikennekäytävien ääreen, myös 
paikallisen saavutettavuuden parantaminen kevyen liikenteen edellytyksiä kehittäen.

Kävelyetäisyys-näkökulma korostaa keskitehokkaiden asuinympäristöjen roolia kau-
punkirakenteeseen integroituvina solmukohtina ja soveltuu siksi erinomaisesti laajem-
mille asemanseuduille, joilla raideliikenne ja kävelijät kohtaavat. Eräs näkökulman etu 
on, että se voi ottaa huomioon erityisesti alueella vierailevan perspektiivin, joka tietyl-
lä tavalla on puolueettomin. Toisaalta näkökulman soveltamisessa on myös haasteensa: 
todelliset kävelymahdollisuudet ajassa mitattuna eivät suoraan vastaa etäisyyksiä kar-
talla, koska urbaanissa ympäristössä on monia asymmetrisiä fyysisiä ja psykologisia ra-
joja sekä liikkumistottumuksiltaan erilaisia käyttäjäryhmiä, kuten lapset ja vanhukset.3

Keskitehokkaan asumisen sijoittuessa kävelyetäisyyttä kauemmas julkisesta liikentees-
tä liikkumisen arkea voidaan sujuvoittaa edistämällä pyöräilyä matkaketjun vaiheessa, 
jossa siirrytään asunnolta joukkoliikenteen pysäkille – vertailun vuoksi tutkimukset 
kertovat, että pääkaupunkiseudun lähijuna-asemien liityntäliikenteestä noin viidesosa 
tehdään pyörällä.4 Säännöllistä pyöräilyä helpottavat laadukkaat pyöräparkit paitsi jul-
kisessa tilassa, myös asumisen lomassa esimerkkinään vaikkapa Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimiston rakennuttamana Kalasataman kaupunginosaan valmistuva 
autoton kortteli, jossa autopaikkojen puuttumista kompensoivat tavanomaista parem-
mat polkupyörien sisäsäilytystilat (4.97 pp/asunto) ja erillinen huoltopiste. Kullekin 
asunnolle nimetään huoneistonumerolla merkityt omat pyöräpaikat huoneluvun mu-
kaisesti ja pyörävarastoista on käynti suoraan porrashuoneisiin sekä yhteys ulos.5 

Tampereen lähikuntien keskitehokkaan asuinrakentamisen kohteissa julkista liiken-
nettä ei kuitenkaan aina ole edes pyöräilyn päässä, jolloin voidaan korostaa kevyen 
liikenteen kokemuksellista ja virkistyksellistä puolta osana luonnonläheistä asumista. 
Todennettavan saavutettavuuden rinnalla keskitehokkaille alueille sijainnistaan riip-
pumatta on ylipäänsä tärkeää koettu saavutettavuus eli asumisen ja liikkumisen lähi-
ympäristöjen viihtyisyys vaikuttavina tekijöinään rakentamisen suhde liikenneväyliin 
sekä valitut pysäköinnin järjestämisen ja katutilan muodostamisen ratkaisut, joita seu-
raavassa on eritelty tarkemmin inspiroivien eurooppalaisten esimerkkien avulla.
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Kuvat 4-8. Pyöräilyn huomioon ottamista asuinympäristössä; pyöräpaikka toimistotilan oven 
vieressä ja pyörätelineitä kävelyreitin varrella BedZED-ekokorttelissa sekä rivitaloon puhkaistu 
porttiaukko kevyen liikenteen väylää varten hollantilaisessa Almeren puutarhakaupungissa.

Kuva 9. Saavutettavuus on keskitehokkaan asumisen eräs tärkeä kehitysnäkökulma. Julkisen 
liikenteen menestystekijöitä kartoittaneen tutkimuksen mukaan 300 metrin kävelyetäisyys on 
enimmäismatka, joka liittyy joukkoliikenteen erityiseen menestykseen. Bussipysäkille suositeltu 
enimmäisetäisyys kävellen on noin 400 m ja raskaan raideliikenteen asemalle 800-1000 m.
 
Kävelyetäisyyden arviointi aikana voi antaa matkan pituutta paremman mielikuvan etäisyyden 
merkityksestä. Ihmisen kävellessä 80 metriä minuutissa (4.8 km/h) taittuu esimerkiksi 400 
metrin matka 5 minuutissa ja 800 metrin matka vastaavasti 10 minuutissa. Erilaisia matkana 
ja aikana ilmaistuja kävelyetäisyyksiä voidaan käyttää työkaluna pohdittaessa keskitehokkaiden 
asuinympäristöjen sisäistä mittakaavaa ja myös suhdetta ympäröivään liikkumisverkostoon.

3
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Muuritalo ja miniasema

Liikenteen läsnäolo asumisen tuntumassa luo potentiaalisesti sekä elävyyttä ihmisvir-
toina että häiriötä esimerkiksi melun muodossa. Miten siis ratkaista keskitehokkaiden 
alueiden läpi tai vieritse kulkevien liikenneväylien ja itse rakentamisen suhde? Pienimit-
takaavaisuutta tavoittelevan keskitehokkuuden ihanteena voi pitää rakennusten suo-
raa suhdetta liikkumisympäristöihin sen sijaan, että erottajina toimisivat massiiviset 
meluaidat tai eritasoratkaisut portaineen ja ramppeineen, jotka muodostuvat helposti 
epämukaviksi pelon tiloiksi. Keskitehokkaan asumisen ja liikenteen suhde ratkaistaan 
näin ollen maantasossa ja katutilassa. Periaatteessa rakennukset voivat yksinkertaiste-
tusti joko sulkeutua tai avautua suhteessa liikenneväylään. Seuraavassa näitä ääripäitä 
kuvaavat kehitellyt muuritalon ja miniaseman konseptit, joita on valaistu esimerkein. 
 
Melumuuritalolla on suomalaisessa keskustelussa tarkoitettu kerrostaloa, jossa melu-
lähteen puolelle sijoittuvat melua sietävät toiminnot, kuten porrashuoneet, pesutilat ja 
varastot sekä kulku asuntoihin esimerkiksi sivukäytäväratkaisuna. Melulta suojatulle 
puolelle taas ryhmittyvät varsinaiset asuintilat eli olo- ja makuuhuoneet, jolloin raken-
nuksen ja melulähteen väliin ei välttämättä tarvita erillisiä melusuojarakenteita.6 

Melumuurimaisen rakentamisen keskitehokasta sovellusta edustavat hyvin hollanti-
laisen Tilburgin kaupungin vuosina 2002–2005 rakennetulle Witbrant-Oostin esikau-
punkialueelle sijoittuvat kaupunkirivitalot,7 jotka umpinaisine julkisivuineen toimivat 
puskurina läheistä junarataa vastaan – paikallisjuna-asema on noin puolentoista kilo-
metrin kävelyetäisyydellä suorakaiteen muotoisen asuinalueen toisessa päässä. Rivita-
lot sekä myös alueen asemakaavan ja suuren osan lähinnä yksikerroksisista patiotaloista 
koostuvasta rakennuskannasta on suunnitellut pidättyväisestä ja sisäänpäinkäänty-
neestä tiiliarkkitehtuuristaan tunnettu Bedaux de Brouwer Architekten -toimisto. 

Kuvat 12-14. 
Sulkeutuneet muuritalot.

Kuva 15. Witbrant-Oost.

1. krs

2. krs

Kuvat 10-11. 
Muuritalon 
pohjaratkaisuja.
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Kuvat 16-17. Aktiiviset asematalot.

Alueen hillitty arkkitehtuuri on nähty kritiikkinä Hollanninkin asumiskulttuurissa 
voimistuneelle yksilöllisyyden korostamiselle. Tässä mielessä minimalistinen melu-
muuri soveltuu juuri keskitehokkaan asuinalueen reunaksi vasten liikenneväylää, jonka 
tuntumassa asukkaiden itseilmaisu voi antaa tilaa yhtenäistä julkista kaupunkikuvaa 
muodostavalle silhuetille. Puhtaasti asuinrakennuksena mittakaavaltaan maltillinen 
melumuuririvitalo soveltuu erityisesti melulle alttiille keskitehokkaan täydennysra-
kentamisen pienalueille. Sulkeutuneisuudessaan melumuuritalot eivät sen sijaan ole 
luontevia tavoiteltaessa välitöntä yhteyttä kaupunkimaiseen katutilaan. Tähän tarkoi-
tukseen ympäristöään aktivoivan vaihtoehdon tarjoaa miniasemaksi nimetty konsepti. 

Keksityllä miniaseman käsitteellä tarkoitetaan tässä kadun varteen linjattua ja sen 
suuntaan avautuvaa asuinrakennusta, jonka pohjakerroksessa on tilaa sekoittuneil-
le toiminnoille. Tällaista talotyyppiä edustavat Roelf  Steenhuis Architekten -toimiston 
suunnittelemina vuonna 2003 valmistuneet viisikerroksiset pienkerrostalot8 Rotterda-
min vilkkaan raitiotiekadun varrella. Rakennusten maantasossa on liiketiloja ja niiden 
yläpuolella kahdessa päällekkäisessä rivissä kaksitasoisia asuntoja, joiden sisäiset jär-
jestelyt toimivat päinvastaisesti suhteessa toisiinsa: alempien asuntojen oleskelutilat 
katumaisemaan rytmiä luovine erkkereineen ja sisäänvedettyine parvekkeineen ovat 
makuutilojen alapuolella, ylempien asuntojen oleskelutilat taas avautuvat kattoterassi-
maiselle parvekkeelle makuutilojen yläpuolella. Kaikkiin asuntoihin kuljetaan pihakan-
nen puolelta pienten asuntokohtaisten kierreportaiden palvellessa ylempiä asuntoja.

Konseptissa keskeisintä on rakennusten aktiivinen suhde urbaaniin katutilaan, johon 
suuntautuvat niin maantasoliiketilat kuin asuntojen riittävän suojaisat yksityiset ulko-
tilat. Melumuuria astetta kaupunkimaisempana sekoittuneiden toimintojen konseptina 
miniasema soveltuukin erityisesti raitiotien varteen, suuremman keskitehokkaan ase-
manseudun päärakennukseksi lähikauppa pohjakerroksessaan tai osaksi kerrostalora-
kentamista lähestyvää ja keskustamaisinta mahdollista keskitehokasta ympäristöä.

benedenmaisonette bovenmaisonette

0178 Vierambachtstraat

benedenmaisonette bovenmaisonette

0178 Vierambachtstraat

2. krs

3. krs

Kuvat 19-20. 
Asematalon
pohjaratkaisuja.

Kuva 18. Asematalot reunustavat Vierambachstraat-katua integroituen kaupunkikortteleihin.



62

Pysäköinti sekoittuneena toimintona

Kävelemään kutsuvan keskitehokkaan kaupunkiympäristön luomisen kannalta kenties 
keskeisin liikenteeseen liittyvä haaste on sopivien pysäköintiratkaisujen löytäminen. 
Suomalaiseen asumiseen on yleisesti ajateltu kuuluvan oikeus omistaa auto ja saada 
sille pysäköintipaikka, mutta toisenlainen ajattelu orastaa: monet nykykaupunkilaiset 
eivät pidä auton omistamista itsestään selvänä tai tavoiteltavana, vaan autoliikenteen 
häiriöistä vapaa asuinympäristö, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja toimivat lähipalvelut 
sekä mahdollisuus yhteisauton käyttöön tarpeen tullen voivat tehdä autottomuudesta 
houkuttelevan elämäntapavalinnan.9 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitel-
massakin suuri osa uusista asuntorakentamiselle osoitetuista alueista sijaitsee kevyen 
ja julkisen liikenteen vyöhykkeillä, mikä parantaa erityisesti autottomien väestöryh-
mien liikkumismahdollisuuksia mahdollistaen jopa täysin autottoman elämäntavan.10

Autottomuus on käytännöllinen vaihtoehto tietyille ryhmille, kuten opiskelijoille ja 
ikääntyneille, mutta keskitehokkaan asuinrakentamisen erään varteenotettavan kohde-
ryhmän eli pientaloalueille pakenevien lapsiperheiden sujuvaa arkea on vaikea kuvitella 
useinkaan täysin autottomaksi. Siksi huomio kääntyy luonnollisesti keskitehokkaaseen 
asuinympäristöön soveltuviin innovatiivisiin paikoitusratkaisuihin, jotka eivät hallitse 
kaupunkikuvaa lähiömäisten parkkikenttien tapaan vaan integroituvat huomaamatto-
masti asumisen lomaan – pysäköinti on yksi sekoittunut toiminto muiden joukossa.

Periaatteessa asuinalueen autopaikat voidaan yksinkertaistaen joko keskittää tai ha-
jauttaa – kumpikin ratkaisu tuottaa omanlaisensa vaikutukset suhteessa katuverkkoon 
ja laajemmin koko ulkoympäristöön. Seuraavassa on esitelty käytännön keskitehokkaat 
esimerkit molemmista periaatteista hyvine ja huonoine puolineen sekä tarkemmin rivi-
talokortteli, jossa on sovellettu eräänlaista ”keskihajautetun” pysäköinnin välimuotoa.

Keskitetysti asumisen kyljessä
Asumiseen integroitua keskitettyä pysäköintiä on toteutettu uusurbanismin yhteydes-
sä mainitussa Greenwich Millennium Villagessa, jossa pysäköintitalon asuinalueen 
puoleista julkisivua elävöittävät avarat työtila-asunnot ja toista pitkää sivua peittää 
maisemoitu maavalli. Autopaikkoja on neljässä rivissä siten, että parkkitalon toinen 
puoli antaa kattonsa asuntojen terassien käyttöön ja toinen puoli on porrastettu hie-
man alemmas pois terasseja häiritsemästä, jolloin pysäköinti on varsin tehokkaasti 
häivytetty osaksi asuinympäristöä. Pysäköintitaloon sisältyy myös idealistinen taka-
ajatus, jonka mukaan yhteiskunnan autoriippuvuuden vähentyessä ajan myötä työti-
layksiköt voisivat vallata käyttöönsä laajentumistilaa nykyisen parkkihallin puolelta.11 

Kuva 21. GMV:n pysäköintitalo työtila-asuntoineen toimii kortteleita suojaavana puskurina.
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GMV:n tyyppisen pysäköintiratkaisun kiistattomin etu on korttelialueiden  jääminen 
jalankulkuystävälliseksi kevyen liikenteen vyöhykkeeksi, kun pysäköinti onnistutaan 
keskittämään korttelien reunalle. Pitempi kävelymatka autolle saattaa toisaalta vai-
keuttaa arjen sujuvuutta ja jopa karkottaa potentiaalisia asunnonostajia, mutta tilan-
netta voidaan helpottaa sijoittamalla liikuntaesteisten autopaikat erikseen lähemmäs 
asumista sekä sallimalla lyhytaikainen katuparkkeeraus ja huoltoliikenne muuten au-
tottomilla kaduilla, jolloin esimerkiksi painavat kantamukset saa ajettua kotiovelle asti. 

Pysäköintitalo saattaa myös mielikuvissa olla pimeä pelon tila; tunne, jota voidaan häi-
vyttää panostamalla parkkitilojen sisäarkkitehtuuriin esimerkiksi orientoivan värityk-
sen ja valaistuksen avulla. Pysäköinnin sijoittaminen aivan asumisen kylkeen on joka 
tapauksessa kaksiteräinen miekka, sillä asunnot luovat elävyyttä, mutta autot voivat 
häiritä asumista melullaan ja pakokaasuillaan. Siksi kannattaa harkita, voisiko GMV:n 
tyyppiseen pysäköintitaloon kytkeä keskitehokkaan asuinalueen kaipaamia vähemmän 
herkkiä toimintoja, kuten liike- ja toimitiloja tai häiriötä sietäviä asumisen yhteistiloja.

Kuva 25. Työtila-asuntojen oleskelutilat saavat luonnonvaloa kattoikkunoista istutusaltaiden 
vyöhykkeen pyrkiessä rauhoittamaan terassit pahimmilta pysäköinnin aiheuttamilta häiriöiltä.

Kuvat 22-24. Parkkitalon kylkeen sijoittuvilla työtila-asunnoilla on suuret terassit ylimmissä 
kerroksissaan ja pienet toimistotilat katutasossaan. Haasteeksi muodostuu turvata työrauha 
ja asumisen yksityisyys autojen tuottamien häiriöiden ja ohikulkevien katseiden ristipaineessa.
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Hajautetusti autotalleissa
Päinvastoin hajautettu, mutta silti pysäköinnin asumiseen lomittava ratkaisu ovat 
hollantilaiset niin sanotut drive-in-rivitalot.12 Tyypillisessä 3-4-kerroksisessa drive-
in-asunnossa on maantasossa autotalli rakennusrungon sisällä tilajärjestelyjen nou-
dattaessa usein toistuvaa kaavaa: pohjakerroksessa on autotallin ohella keittiö ruo-
kailutiloineen, toisessa kerroksessa oleskelutilat ja kolmannessa makuuhuoneet sekä 
ylimpänä mahdollisesti ullakkokerros lisätilana. Drive-in-taloja saattaa ympäröidä 
yleinen alue tai kyseessä olla muuten pihaton ratkaisu sisäänajon puoleisen terassin 
toimiessa sekä yksityisenä ulkotilana että autokatoksena kotitalouden toiselle autolle.

Heikkoutenaan asuntokohtaiseksi hajautettu pysäköinti takaa autopaikat vain drive-in-
asunnoille eikä laajemmin koko asuinalueelle toisin kuin keskitetty ratkaisu parhaassa 
tapauksessa. Autotalli oman asunnon yhteydessä on kuitenkin ilmeinen mukavuuste-
kijä: ruokaostokset siirtyvät vaivatta takakontista keittiöön ja lukittava lämmin talli on 
turvallinen säilytyspaikka ilman keskitettyyn pysäköintiin mahdollisesti liittyvää tur-
vattomuuden tunnetta. Mukavuudella on toisaalta kestävän kehityksen kannalta kään-
töpuolensa, jos omaan autoon astuminen on jopa liian helppoa lyhyidenkin matkojen 
ajamiseksi. Drive-in-pysäköinti tuo myös väistämättä autot korttelien sisälle asettaen 
oman haasteensa suunnitella pihakatuja, jotka eivät ole autovaltaisia vaan viihtyisiä 
katutiloja. Kaksi erilaista drive-in-asumisratkaisua on esitelty tarkemmin 4. luvussa.

Keskihajautetusti kannen alla
Innovatiivisesta pysäköintiratkaisustaan tunnettu Mecanoo-arkkitehtien suunnittele-
mana vuonna 2001 valmistunut 107 rivitaloasunnon13 kokonaisuus Nieuw Terbreggen 
kestävien energiaratkaisujen koealueella sijoittuu neljälle keinosaarelle. Autoliiken-
teen erottamiseksi jalankulkijoista arkkitehdit ovat kehittäneet kaksikerroksisen ka-
dun konseptin: autot kulkevat maantasossa ja kerrosta ylempänä kevyt puurakenteinen 
kansi levittäytyy kävelyalueeksi asuntorivien väliseen tilaan. Kahta kerrosta yhdistävät 
avoportaiden lisäksi pihakannen aukot, joiden läpi puut kasvavat kohti ylempää tasoa 
auringonvalon siivilöityessä kevyiden kansirakenteiden välistä alas maanpinnalle. 

Pysäköinti tapahtuu sekä työtiloiksikin muuntuvissa asuntokohtaisissa talleissa että 
pihakannen alla keskialueella, joten ratkaisua voisi kutsua ”keskihajautetuksi” eli kes-
kitetyn ja hajautetun paikoituksen piirteitä yhdistäväksi. Pysäköinnin omalaatuiseen 
ohjelmointiin ”maantasoja” pinoamalla inspiroi alueen suunnitteluohjelman tavoite 
maantasoasumisen priorisoinnista. Alueen tiiviys ja pysäköintinormi – 40 asuntoa 
hehtaarilla ja 1.5 autopaikkaa asuntoa kohti – ovat tyypillisiä Hollannin tiivis-matala-
alueille, jotka suomalaisesta perspektiivistä voisi tyypitellä myös keskitehokkaiksi.

Kuva 26. 
Nieuw Terbreggen
rivitalokortteli.
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Kaksikerroksisen kadun konseptin taustalla on ajatus uudenlaisesta yhteisöllisyydestä. 
Hollannin asuntotuotanto on siirtynyt vaurastumisen ja yksilöllistymisen myötä jul-
kisen sektorin vuokra-asumisesta yhä enemmän kohti asukkaidensa omistamia maan-
tasoasuntoja, joilla on omat pihat ja autopaikat. Kaksitasoratkaisu pyrkii vastaamaan 
muutokseen tarjoamalla asumismuodon, jossa on samanaikaisesti paitsi toimiva pohja-
ratkaisu, auto parkissa kodin vieressä ja turvallista leikkitilaa lapsille etuoven edessä, 
myös yleensä kerrostaloihin kuuluvia jaettuja fasiliteetteja – tarkoituksena on ilmaista 
sekä individualismia että uudenlaista kollektivismia rajallisella tonttimaalla. Arkkiteh-
dit kuvailevat suunnitelmaansa myös yritykseksi tuoda asumiseen rentoa ja konstai-
lematonta lomaleirin henkeä protestina ympäröivälle arkkitehtuurille, josta puuttuu 
leikkisyys. Kansipihat ja saaria yhdistävät sillat onkin helppo kuvitella naapurisosi-
aalisuuden näyttämöiksi ja lasten jännittäviksi leikkipaikoiksi. Ulkotilojen kudelmaa 
täydentävät lisäksi asuntokohtaiset terassit ja kanaaleja kohti laskevat maantasopihat.

Vastapainona ulkotilojen monimuotoisuudelle asuntojen sisäiset järjestelyt ovat suo-
raviivaisia: maantasossa ovat aina autotalli, eteinen ja wc, kansipihan tasossa keittiö ja 
olohuone sekä yläkerroksissa makuu- ja kylpyhuoneet. Ajatus rennosta elämäntyylistä 
on vaikuttanut myös asuintilojen suunnitteluun, sillä suurin lasiliukuovin ilman eteistä 
tai etupuutarhaa suoraan kansipihalle aukeavat keittiöt kutsuvat sosiaalisiin kontaktei-
hin hienovaraisen tasonvaihdon tuodessa pientalomaista avaruutta olohuoneisiin.

Kuvat 27-28. Rivitaloasumisen kaksi tasoa: valo siivilöityy pysäköintitasolle ja asukkaat ovat 
ottaneet terassikannen omakseen pihakalusteiden ja leikkivälineiden levittyessä kotien eteen.

Kuva 29. Keskihajautetussa pysäköintiratkaisussa olennaista on rakennusten leikkausmuoto: 
tasonvaihdon ansiosta asunnot avautuvat luontevasti pihakannelle ja omille yksityispihoilleen.
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Keskitehokkaiden asuinympäristöjen suunnittelun näkökulmasta Nieuw Terbreggen 
esikuvallisuus piilee siinä, että pysäköinnin ja ulkotilan muodostamisen ratkaisut on 
kytketty toisiinsa ja laajempiin suunnittelun teemoihin sekä räätälöity nimenomaan 
kyseiseen kohteeseen sopiviksi osana kokonaisvaltaista elämäntyyliarkkitehtuuria. 
Keskitehokkaassa asuinrakentamisessa asumiskonseptien ja niihin liittyvien ”pysä-
köintitypologioiden” kehittelyn tulisi samoin kulkea käsi kädessä, mikä mahdollistaa 
aidosti uudenlaisella tavalla esikaupunkiurbaanien asuinympäristöjen synnyttämisen. 

Kahden tason konseptissa onnistunutta on myös pihakannen kevyt rakenneratkaisu, 
joka toteuttaa modernistisen kaupunkisuunnittelun liikennemuotojen erottelun peri-
aatetta, mutta ilman esimerkiksi Itä-Pasilan tai Merihaan14 kaupunginosista tuttuja 
brutaaleja betonirakenteita. Kekseliäitä kevyitä paikoitustapoja kaivataan myös keskite-
hokkaassa asuinrakentamisessa erityisesti autokatosten vaihtoehdoiksi. Rakennusmää-
räysten takia kevyen kansiratkaisun kopiointi suomalaisiin oloihin ei ole mahdollista, 
mutta ei tarkoituksenmukaistakaan. Olennaista on sen sijaan omaksua ajatus pysäköin-
nistä sekoittuneena toimintona, joka lomittuu integroiduksi osaksi asuinympäristöä. 

Liikenneväylästä katutilaksi

Keskitehokkaiden asuinalueiden liikenteen järjestäminen vaatii kokonaisvaltaisia asu-
miseen lomitettuja pysäköintiratkaisuja, kuten äsken havainnollistettiin. Paneutuvaa 
suunnittelua vaatii myös katu, joka voi olla sekä olennainen osa urbaania tilallisuut-
ta että satunnaisten sosiaalisten kohtaamisten näyttämö. Siksi kaivataan sensitiivistä 
suunnitteluotetta, joka muokkaa katua auton ehdoilla toimivasta väylästä kohti kä-
velijän kokemusta mukailevaa katutilaa. Keskitehokkaissa asuinympäristöissä kevyttä 
liikennettä edistävän katusuunnittelun strategioita voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

Liikenteen rauhoittaminen (traffic calming)15 on suunnittelua, jolla autoliikenteen 
nopeutta hidastetaan niin, että kadusta tulee turvallisempi ja viihtyisämpi kevyen lii-
kenteen käyttäjille. Rauhoittaminen tapahtuu vaikuttamalla katuympäristöön fyysisesti 
esimerkiksi erilaisin pinnoittein, hidastein, istutuksin ja kadunkalustein sekä leventä-
mällä jalkakäytäviä ajokaistojen kustannuksella. Tämäntyyppiset toimenpiteet soveltu-
vat paitsi keskitehokkaiden asuinalueiden sisäisille pääkaduille, myös olemassa oleville 
välittömille lähiteille, jolloin keskitehokas asuinrakentaminen voi toimia laajemmin kau-
punkiseudun autovaltaisuutta vähentävänä kestävän kehityksen katalyyttinä.

Jaettu tila (shared space)16 on suunnittelukonsepti, jossa tavalliset liikenteenoh-
jauksen menetelmät, kuten ajotien ja jalkakäytävän erottelu, on korvattu ajatuksel-
la autoilusta ja kevyestä liikenteestä saman katupinnan käyttäjinä. Samansisältöisiä 
suunnittelumalleja ovat Hollannissa kehitelty woonerf ja suomalaisittain pihakatu, joilla 
ajonopeus on sovitettava kävelyvauhtiin. Parhaassa tapauksessa jaetun kadun kulki-
joita ohjaa enemmän luonnollinen ihmisten välinen vuorovaikutus kuin keinotekoiset 
liikennesäännöt: autoliikenne on vieras, jonka täytyy sopeutua katutilan käyttäytymis-
normeihin. Ajatus kadusta yhteisenä olohuoneena soveltuu keskitehokkaiden asuin-
alueiden autoillekin avointen sisäisten tontti- ja asuntokatujen suunnitteluihanteeksi.

Pienimittakaavaisen ja joustavan keskitehokkaan rakentamistavan avustuksella voi-
daan kuitenkin parhaimmillaan mennä vieläkin pidemmälle ja sallia paitsi eri liiken-
nemuodot samalla kadulla, myös kytkeä vain kevyelle liikenteelle pyhitetty katutila 
ja korttelitason autottoman asumisen arkkitehtuuri saumattomaksi kokonaisuudeksi; 
edustavana esimerkkinä tästä seuraavassa esiteltävä Lontoon Donnybrook Quarter.
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Korttelin keskellä katu
Arkkitehtonisesti huomiota herättävä vuonna 2006 valmistunut valkoisten rakennus-
massojen Donnybrook Quarter17 sijaitsee hieman ränsistyneen East Endin kaupungin-
osan kulmatontilla ympärillään sekalaista julkista asuntotuotantoa eri sodanjälkeisiltä 
vuosikymmeniltä alkaen ankeista tornitaloista. Korttelin on suunnitellut lontoolainen 
Peter Barber Architects -toimisto vuonna 2003 järjestetyn arkkitehtikilpailun tuloksena. 
Rohkeaa suunnitteluotetta on ylistetty jopa asumiskulttuurin käännekohdaksi keskellä 
asuntokriisiä, jossa Lontooseen tulisi rakentaa 30 000 uutta asuntoa vuodessa edul-
lisesti ja laadukkaasti kaupunkialueita elävöittäen ja tiivistäen. Donnybrook vastaa 
haasteeseen hyvin tiiviillä (111 asuntoa/ha), mutta luonteeltaan viehättävän intiimillä 
tiivis-matalalla kortteliympäristöllä, jossa on vastustamatonta optimismin henkeä. 

Korttelin kantavana ideana on yhdistyä ympäristönsä rakeisuuteen esittelemällä uudel-
leen ajatus rajatusta katutilasta. Esikuvana ovat Lontoon katuja reunustavat ja tiiviisti 
ilman etupuutarhaa rakennetut viktoriaaniset kaupunkirivitalot, joissa naapuriseuralli-
suus ja sopiva yksityisyys yhdistyvät sosiaalista kestävyyttä lupaavaksi ja mielikuvissa 
turvalliseksi asumismuodoksi. Pieneksi aukioksi laajeneva T-kirjaimen mallinen kort-
telin sisäkatu tuo mieleen myös orgaanisesti rakentuneen historiallisen kävelykaupun-
gin, mutta ennen kaikkea katu tuo asukkaat lähelle toisiaan ja tekee heidät näkyviksi 
rohkaisten yhteisöllisyyden synnylle välttämättömään keskinäiseen kanssakäymiseen.

Sisäkadulla ei ole valvontakameroita, vaan asukkaiden itsensä on tarkoitus hallinnoida 
ulkotilaansa: korttelin yksityiskohdat, kuten kadulle avautuvat asuntojen etuovet sekä 
pienet parvekkeet ja erkkerit, tähtäävät katutilan elävyyden edistämiseen. Äärimmil-
lään maantasoasuntojen sisäänkäynnit korttelin reunalla ovat käytännössä katukiveyk-
sellä optimistisena tavoitteenaan tehdä jalkakäytävästä kohtaamispaikka. Ohikulkijat 
voivat jopa kurkistaa ikkunoista sisään, mikä monen makuun on jo liian julkista elä-
mää. Ei olekaan yllätys, että juuri nämä asunnot on osoitettu sosiaaliselle asumiselle.

Korttelirakenne toistaa pääosin perusyksikköä, jossa yhdistyvät kaksi asuntotyyppiä; 
katutason asunto aidattuine pihoineen sekä sen päällä kaksikerroksinen asunto, johon 
kuljetaan asuntokohtaisen ulkoportaan ja toisen kerroksen terassin kautta. Terassit 
on suunniteltu ulkotilan huoneiksi, joiden välitilaan (slack space) voi rakentaa myö-
hemmin asunnon laajennuksen tai viherhuoneen. Tiiviydestä huolimatta useimmille 
asunnoille on näin tarjottu sekä ulkotila että kadulle aukeava sisäänkäynti. Välitöntä 
suhdetta katuun edustavat myös liiketilat ja työtila-asunnot suurine ikkunoineen sekä 
pohjaratkaisut, sillä katutason asuntojen etuovet avautuvat keittiöihin ilman eteisiä. 

Kuvat 30-31. Viimeistelyä 
vaille valmiin Donnybrookin 
sisäkatu vielä suljettuna ja 
välimerellisyyttä heijastava 
katujulkisivu, jonka etuovet 
ovat kiinni jalkakäytävässä.

Kuva 32. Kortteli linkittyy 
sisäkatunsa avulla osaksi 
ympäröivää naapurustoa.
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Positiivisesta julkisuudesta huolimatta Donnybrookin kehitysprosessi ei ole ollut pelk-
kää voittokulkua, sillä korttelin ympäröivään kaupunkirakenteeseen integroiva sisä-
kadun läpikuljettavuus oli jäädä toteutumatta, kun kiinteistökonsultit pitivät aidattua 
yhteisöä asuntomyynnin kannalta välttämättömänä – epäilyksistä huolimatta kaikki 
asunnot saivat silti asukkaansa. Sosiaalisen asumisen osuus jäi lisäksi aiottua pienem-
mäksi, kun kohonneet rakennuskustannukset rasitteenaan kunkin kaksikerroksisen 
asunnon neljä ulkoseinää johtivat suuntaamaan lisää asuntoja vapaille markkinoille. 

Asuntojen ja katuelämän intensiivinen suhde ei myöskään ole täysin toteutunut asumi-
sen arkitodellisuudessa, sillä monien asuntojen ikkunat on peitetty pysyvästi valover-
hoin. Asukaspalaute on ollut kuitenkin kokonaisuudessaan positiivista: valkoisista sei-
näpinnoista ei ole tullut pelättyä graffitimaalareiden temmellyskenttää eikä katutilan 
sosiaalista kontrollia ole pidetty tungettelevana vaan kiitetty siitä, että kanssa-asukkaat 
tuntuvat naapureilta eivätkä vierailta. Asukkaat ovatkin ottaneet korttelin vähitellen 
haltuunsa, mistä kertovat erkkeri-ikkunoista sisäkadulle kurkistelevat teddykarhut ja 
esille laitetut kukka-asetelmat sekä terassien grillit ja asuntopihojen vajarakennelmat. 

Keskitehokkaan asumisen kannalta kiinnostavaa Donnybrookissa on katuelämän ohel-
la korttelin tiivis kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa urbaanin katutilan muodostuksen 
rinnalla rivitaloasumiseen kuuluvat yksityiset ulkotilat. Maantason laatoitettuja pihoja 
voisi negatiivisesti kutsua karsinamaisiksi tai positiivisesti helppohoitoisiksi kaupun-
kipihoiksi, mutta joka tapauksessa erityisesti vastakkain kahden talon väliin sijoittuvat 
ja raskaasti aidatut asuntopihat voivat silti suomalaisista tuntua klaustrofobiaa herät-
täviltä. Toisaalta tuijottelua ylemmistä asunnoista alas pihoille on estetty jättämällä 
pihajulkisivut sulkeutuneiksi niukan aukotuksen ja terassien umpiseinäkkeiden avulla.

Kuvat 33-34. Asumisen todellisuutta 
esittelykuvien takana eli Donnybrook 
talvisena päivänä: sisäkatu näyttäytyy 
miellyttävänä, pihat jopa liian tiiviinä. 

Kuva 35. Korttelin päärakenneosana 
toistuvat asuinyksiköt, joissa on kadun 
tasossa yksitasoinen asunto ja sen 
yläpuolella ulkoportaalla saavutettava 
kaksikerroksinen koti terasseineen.

Kuvat 36-38. Korttelin tyypilliset asuntopohjat.

1. krs 2. krs 3. krs
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3.2 Kulmakauppa

Keskitehokkaita asemanseutuja on tärkeää suunnitella paitsi asumisen ja liikenteen, 
myös niihin kytkeytyvien sekoittuneiden toimintojen näkökulmasta: asuinalueille in-
tegroituvat julkiset, kaupalliset tai yhteisölliset palvelut tukevat ja monipuolistavat 
asumisen mahdollisuuksia sekä vähentävät osaltaan oman auton käyttötarvetta. Eri-
laisten palvelujen potentiaali liittyy laajempiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tren-
deihin, joiden katveesta voidaan tunnistaa toivoa antavia heikkoja kehityssignaaleja:

Päivittäistavarakaupassa suuret markettiyksiköt ovat kasvattaneet markkinaosuut-
taan ja niiden merkityksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessakin. Toisaalta viime 
vuosina suurimmilla kaupunkiseuduilla on alettu perustaa myös uusia pienmyymälöitä. 
Kaupan edustajien mukaan myymälätyyppien innovoinnin ja konseptien kehittämisen 
kohteena ovat erityisesti pienet lähikaupat – niitä asemanseudutkin kaipaavat.18

Erikoistavarakauppa on ketjuuntunut ja alkanut keskittyä kauppakeskuksiin. Silti suu-
rin osa erikoiskaupoista on yhä yhden myymälän itsenäisiä yrityksiä, jotka aloittavat 
pieninä liikkeinä. Tulevaisuudessa lisääntyvät kapeaan segmenttiin erikoistuneet ja 
myös verkossa toimivat myymälät, joille asemanseudut voivat tarjota kompakteja liike-
tiloja lähellä yrittäjien koteja helpottaen työn ja perheen yhteensovittamista.19

Julkisten palvelujen perinne on ollut Suomessa vahva, mutta haasteita hyvinvointi-
valtiolle asettaa muun muassa ikääntyvä väestö. Kuntien oheneva palvelutuotanto on 
kuitenkin saanut rinnalleen uutta pienipiirteistä palvelutoimintaa, johon liittyvät koti-
talousvähennyksen ja palvelusetelin kaltaiset sosiaaliset innovaatiot sekä kolmannen 
sektorin mukaantulo. Muualla maailmassa hoiva- ja hyvinvointipalvelut ovat toimineet 
uusien asumiskonseptien aineksina – sama voi tapahtua myös asemanseuduilla.20

Etätyötä on tähän asti tehty lähinnä asunnoissa, mutta tulevaisuudessa etätyön paik-
kojen kirjo laajenee. Eräs ratkaisu ovat useamman työntekijän etätyökeskukset tai yh-
teisölliset työtilat eli hubit, jotka mahdollistavat sosiaaliset kontaktit ja ovat lähempä-
nä ”virallisen” työnteon mallia. Erityisesti on tarvetta ekohallitulle etätyölle eli etätyön 
systemaattiselle toteuttamiselle ympäristöystävällisessä muodossa. Asemanseudut 
voivat olla tällaisen aidosti kestävän ja arkea helpottavan uuden työn näyttämöjä.21 

Toimintojen sekoittaminen asumiseen on joka tapauksessa haastava prosessi, jota ha-
vainnollistaa kysymys lähikaupan saamisesta alueelle: kauppaketjut toteuttavat myy-
mäläverkkoaan liiketoiminnan lähtökohdista ehtoinaan kauppapaikan riittävä väestö-
pohja, aukko kilpailutilanteessa ja kohtuullinen investointitaso, joten kaavoituksella 
voidaan ohjata kaupan sijoittumista, mutta ei turvata toteutumista tai kannattavuutta.22

Hitaiksi täyttymään ovat osoittautuneet myös uusien asuinalueiden katutilaa elävöit-
tämään tarkoitetut maantasoliiketilat, koska vuokrat voivat olla korkeita keskustoihin 
verrattuna ja omistavat asunto-osakeyhtiöt yritysten kannalta haastavia vuokranan-
tajia.23 Samantyyppiset talouteen ja tilan hallintaan liittyvät ristiriidat pätevät asumi-
sen ja sitä tukevien palvelujen yhteensovittamiseen ylipäänsä, jolloin keskitehokkaan 
asuinrakentamisen kannalta huomio kiinnittyy kahteen keskeiseen mahdollisuuteen:

• Asumisen palvelukonseptien kehittely: uudenlaiset asumisen tukipalvelut sekä nii-
hin elimellisesti liittyvät laadukkaat yhteistilat ja innovatiiviset rakennustyypit

• Palvelun koettu saavutettavuus: jos palvelun hankkiminen aiheuttaa vaivaa, on saa-
vutettavuus huono, jos palvelu helpottaa sujuvaa arkea, on saavutettavuus hyvä24
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Hyvin saavutettavat uudenlaiset lähipalvelut voivat toimia asemanseutujen elävöittäji-
nä ja asumisen arjen tukiverkostoina, jotka osaltaan ohjaavat keskitehokkaiden asuin-
ympäristöjen muodostumista monipuolisiksi kaupunkialueiksi yksitoikkoisen esikau-
pungin sijaan. Tästä näkökulmasta on seuraavassa esitelty kolme asumisen ja palvelut 
yhdistävää konseptia – James, hybriditalo ja yhteisöllinen kaupunkikortteli – joi-
den hyviä käytäntöjä voidaan soveltaa keskitehokkaan asuinrakentamisen kohteisiin.

James – portieeri palveluksessanne!

James on vuosina 2004–2009 Zürichissä toteutettu sekoittuneiden asuin- ja liiketilo-
jen projekti,25 jonka nimi viittaa asumisen arkea tukevaan portieeripalveluun. Kohde 
sijaitsee Albsriedenin rauhallisessa kaupunginosassa entisellä teollisuustontilla noin 
kolmen kilometrin päässä keskustasta. Rakennuttajan tavoitteena oli toteuttaa pitkällä 
tähtäimellä kannattava sijoitus eli hyvin markkinoitavia vuokra-asuntoja, joten keskus-
teluissa kiinteistöalan konsultin kanssa syntyi ajatus uudentyyppisen kerrostalokoh-
teen kehittämisestä urbaaneille hyvin ansaitseville sinkuille esikuvanaan esimerkiksi 
Santiago Calatravan Turning Torso Malmössä. Kohteesta järjestettiin yhteistyössä 
kaupungin kanssa kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu, jossa ensin hahmoteltiin kaupun-
kirakenteellinen ratkaisu ja sitten keskityttiin tutkimaan monipuolisesti asuntopohjia. 
Kilpailun voittajaksi valikoitui paikallinen arkkitehtitoimisto Patrick Gmür Architekten.

James-projekti käsittää 282 asuntoa arkkitehtuuriltaan ja asuntopohjiltaan vaihtele-
vissa kolmessa uudisrakennuksessa, joiden erilaisuus sitoo ne heterogeeniseen ympä-
ristöönsä. Pitkä L-talo liittää korttelin lähistön osuuskuntataloihin tarjoten asuntoi-
hin yhdistettäviä ateljee-työtiloja ruhtinaallisella huonekorkeudella sekä kaksitasoisia 
suuria perheasuntoja, joihin valoa tuovat kahden kerroksen korkuiset sisäänvedetyt 
parvekkeet. Korttelin maamerkkinä toimii ympäristön toimistorakennuksiin sitoutuva 
13-kerroksinen Tornitalo, joka sisältää asuntoja lähinnä sinkuille ja pientalouksille yh-
distyen käytävää pitkin tapahtumahalliksi muutettuun vanhaan tehdasrakennukseen. 
Kokonaisuuden täydentää kuutiomainen niin sanottu Kulmatalo liikuntahalleineen.

Kohteen erikoisuus on tavoiteltua kohderyhmää palvelemaan räätälöity James-konsep-
ti: ovimies auttaa kiireisiä asukkaita arkiasioiden hoidossa, luo turvallisuuden tunnetta 
ja saattaa toimia myös ”sensorina” asukaskonfliktien tunnistamisessa. Huoneistojen 
vuokriin sisältyvät seuraavat vastaanottohenkilön ja palvelupisteen tuottamat palvelut:

• Infopisteenä toimiminen ja intranetin päivittäminen – verkko välittää taloyh-
tiön tiedotukset ja joukkoliikenteen aikataulut sekä konsertti- ja kulttuurivinkit

• Asuinkohteen maksukortin lataaminen palvelupisteen automaatilla – kortilla 
maksetaan muun muassa pyykinpesu pyykkituvassa ja portieerin erikoispalvelut

• Pakettien vastaanotto ja nettitilattujen elintarvikkeiden välisäilytys jääkaapissa

• Lamppujen, hammasmukien ja muiden arjen tarvikkeiden toimitus asuntoihin

• Asunnon oven avaaminen korjausmiehelle

• Vuokranantajan ja vuokralaisten välisenä yhteyshenkilönä toimiminen

Lueteltujen peruspalveluiden lisäksi saatavilla on erilaisia erikseen tilattavia ja maksu-
kortilla veloitettavia palveluita, kuten auton pesu ja vaatteiden pesettäminen, lyhytai-
kainen lasten- tai koiravahti, kukkien kastelu asukkaan poissaollessa ja ostosten teko.
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Portieerin rinnalla asukkaiden arkiturvallisuutta vahvistaa kohteen sisäiseen tieto-
verkkoon langattomasti yhdistyvä ja kaikenikäisille käyttäjille sopivaksi suunniteltu 
tablettitietokone, joka näyttää nykyaikaisen ovipuhelimen tapaan kuvan ovikellon soit-
tajasta ja sisältää hälytysnapin hätätilanteita varten. Intranetin tarkoituksena on hel-
pottaa asukkaiden ja lähialueen kontakteja: palvelusta löytyvät muun muassa sisäinen 
sähköposti, pesutuvan varauslista ja tietoa vapautuvista asunnoista sekä lähikauppojen 
tarjoukset. Vastapainoksi virtuaalisille kontakteille korttelin pesutuvasta haluttiin luo-
da erityisesti yksinäisten luonteva kohtauspaikka, jossa vaihtaa kuulumisia ja nauttia 
virvokkeita. Pesutupa sijaitsee tornitalon aulasta löytyvän vastaanoton läheisyydessä 
pyykkääjille tarkoitetun istuskelupaikan avautuessa lasiovien välityksellä ulkotilaan, 
minkä lisäksi pesutuvan yhteyteen sijoittuva lounge baareineen on ollut suunnitteilla.

Kohteen jokaisessa rakennuksessa on myös liike- ja toimistotiloja, joiden vuokralaisille 
James-palvelut niin ikään tarjotaan. Asumiseen lomittuvien liiketilojen sijoittuminen ja 
lähiympäristö vaikuttavat merkittävästi yritysten pitkäikäiseen menestymiseen, joten 
liiketiloja varten kehitettiin oma käyttökonseptinsa, jonka ohjaamana tilojen on tar-
koitus hyödyntää asumisen ja työn synergiaa sekä hyödyttää asukkaita tarjoamillaan 
palveluilla. Parhaiten asumisen oheen sopiviksi sekoittuneiksi toiminnoiksi todettiin 
taide- ja käsityöateljeet, fitness-studio, kampaamo ja kioski sekä muu pienliiketoiminta. 
Toivotun elintarvikemyymälän tukemiseksi kehitettiin lisäksi ajatus asukkaille suun-
natuista ostoseteleistä, jotka toimisivat maksuvälineinä korttelimyymälässä ja sisäl-
tyisivät haluttaessa vuokraan mahdollistaen kauppiaalle säännöllisen kuukausitulon.

Kohteen noin 100 erilaista asuntovariaatiota ovat yhdistelmä sovinnaisia ratkaisuja ja 
uusia ideoita lähtökohtanaan soveltuvuus myös ”tavallisille” asukkaille. Sovinnaisuutta 
toteuttavat selkeä tilojen yö- ja päiväerottelu, parvekkeet ja terassit sekä sisääntulon 
painottaminen asukkaat vastaanottavin tilavin eteishuonein. Asuntosuunnittelun uutta 
suuntausta taas edustavat käyttötarkoitukseltaan neutraalit suuret huonetilat (vähin-
tään 14 m2), asuntojen sisäinen ympärikierrettävyys ja näkymät asuntojen läpi kak-
soisovien kautta. Asuntoihin kuuluu myös kaksi pesutilaa eli kylpyhuone sekä erillinen 
suihku- ja wc-tila. Useissa asunnoissa on lisäksi omalla wc:llä varustettu niin sanottu 
hotellihuone, joka mahdollistaa vetäytymisen yksityisyyteen ja palvelee vierailijoita.

James on saavuttanut kulttimaineen ja asunnot ovat olleet kysyttyjä: korttelissa asuu 
paljon designereita ja journalisteja eli alun perinkin tavoiteltua urbaanin asumisen 
kohderyhmää. Vaikka James-asuminen sopii yhtä hyvin tavalliselle perheelle, on asuk-
kaissa vähän Sveitsille tyypillisiä ”kotirouva”-perheitä. Kohteesta syntyvästä hieman 
eksklusiivisesta mielikuvasta ja portieeripalveluista huolimatta asunnot ovat Zürichin 
mittapuulla keskihintaisia ja yhtä laadukkaisiin vastaaviin verrattuna jopa edullisia.

Kuvat 39-40. James-korttelin L-talo mataline siipineen ja taustalla kohoava Tornitalo sekä 
kaupunkiasunnon avaruutta, jossa keittiö ja ruokailutila sekä oleskelu ja ulkotila integroituvat.
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James-konsepti on kohdannut myös kritiikkiä, kun mainoskampanjan lupaamat perso-
noidut palvelut kalusteiden kasaamisesta aamun tuoreiden sämpylöiden toimittami-
seen eivät ole toteutuneet. Vastaanottohenkilökunta voi sen sijaan järjestää jonkun 
hoitamaan haluttuja tehtäviä, kunhan siitä on etukäteen sovittu ja maksettu erikseen, 
mikä on ollut osalle asukkaista pettymys. Toisaalta asukkaat olisivat tuskin hyväksy-
neet Sveitsin korkeasta palkkatasosta syntyviä laajemman palvelutarjonnan todellisia 
kustannuksia, kun taas nykytilanteessa tarjotut lisäpalvelut ovat edullisia – esimer-
kiksi paidan pesetys ja silitys maksaa 2,40 €. Portieeripalvelut tuottaa kolmihenkinen 
pieni palveluyritys ja palveluiden oletetaan muodostuvan vähitellen kannattaviksi ke-
rätyin lisäpalvelumaksuin kiinteistön omistajan alkuvaiheen subventoinnin päätyttyä.

James muuttaa Manseen

Mitä Jamesista voidaan oppia ja toimisiko kevennetyksi palveluasumiseksi luonneh-
dittava asumiskonsepti Tampereen seudun keskitehokkaissa asuinympäristöissä? Ta-
voiteltavaa James-projektissa on laajapohjainen kehitysprosessi, jossa rakennuttaja, 
kiinteistökehittäjä ja arkkitehti sekä korttelin yrittäjät ovat toimineet yhteistyössä. 
Rajatulle kohderyhmälle räätälöity konsepti myös läpäisee koko toteutuksen, sillä niin 
asumispalvelut kuin arkkitehtuurikin henkivät samaa urbaania elämäntyyliä. Kohteen 
avaraa tilallisuutta ja yksityisyyteen vetäytymistä yhdistävät asuntojen pohjaratkai-
sut26 voivat puolestaan antaa virikkeitä keskitehokkaan pienkerrostalorakentamisen 
kehittämiseen. Toteutuksessa on myös ilmeiset heikkoutensa: Jamesin brändi on luonut 
asumispalveluista liian eksklusiivisen mielikuvan eikä kohde ole houkutellut parhaalla 
mahdollisella tavalla asukaspohjaa monipuolistavia lapsiperheitä suuriin asuntoihinsa.

Tampereen seudulta ei löydy laajaa kaupunkiasumisen kosmopoliittien kohderyhmää 
toisin kuin kansainvälisestä Zürichistä, joten portieerimalli voi toteutua keskitehok-
kailla asuinalueilla korkeintaan marginaalisena yksittäiskohteena. Siksi Jamesin pe-
rusidean laajempi soveltaminen perheiden, ikääntyvien ja muiden tavallisten asukas-
ryhmien arkea helpottaviin asumisen tukipalveluihin kaipaa kotimaista konseptia, joka 
suomalaisittain voisi olla ”Reiska”. Tämäntyyppistä maanläheistä ja vähemmän mark-
kinaehtoista sosiaalista innovaatiota on visioinut asumistutkija Hilkka Lehtonen.27

Reiska-konseptissa asumispalvelujen ei tarvitse välttämättä olla voittoa tavoittelevia, 
vaan palveluntuottaja voisi olla myös sosiaalinen yritys, joka toimii esimerkiksi huol-
toyhtiön kumppanina ja alihankkijana tai asunto-osuuskunnan alaisena tarjoten eri 
asukasryhmille räätälöityjä ja palveluintensiteetiltään porrastettuja palvelupaketteja. 
Kaikille tarjottuja palveluita voisivat olla pienet tekniset talonmiestyöt, kuten patteri-
venttiilien säätö, liesituulettimen suodattimien vaihto ja digiboksin asennus. Kulujen 
kattamiseksi asukkailta perittäisiin kuukausittain erillinen maksu samaan tapaan kuin 
autopaikasta; esimerkiksi 50-60 euroa kotitaloutta kohden riippuen käyttäjämäärästä 
eli korttelin koosta ja palvelujen laajuudesta. Samankaltaista palvelumaksua käytetään 
jo nykyisellään vanhusten palvelutaloissa kattamaan sekä henkilö- että tilakulut.28

Asumisen tukipalveluiden toimivuuden kannalta keskeistä on palvelukonseptin tilalli-
nen toteutus: Reiska-yrityksen fyysiseksi kotipesäksi soveltuisi miellyttävä aulatila tai 
asukaskioski, joka toimisi hyvin saavutettavana yhden pysähdyksen palvelupisteenä 
ja sosiaalisena kohtaamispaikkana. Aulaan voisi liittyä monikäyttötila, jossa vanhuk-
set nauttisivat kotipalvelun tuoman aterian, lapset juhlisivat synttäreitään ja taloyhtiö 
pitäisi kokouksiaan. Aulan yhteydessä sijaitsisi myös kuntosali saunoineen, jonka siis-
teydestä ja varauslistasta Reiska huolehtisi. Saunatilat olisi suunniteltu viihtyisäksi ja 
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stressivapaaksi hyvinvointivyöhykkeeksi vihernäkymineen ja vilvoittelupaikkoineen, 
joiden seuraksi sopisi oman terveyden mittalaite ja fysioterapeuttiyritys. Korttelin 
työntekijät voisivat käyttää samaa saunaa ja tuoda sinne asiakasvieraitaan asuntokoh-
taisten saunojen puuttumisen myös kompensoidessa kasvaneita tilakustannuksia.29

Aulatilalle vaihtoehtoinen asukaskioski voisi toimia laajempaa asuinaluetta palveleva-
na pysähdyspaikkana ja osana sekoittuneiden toimintojen tihentymää, kun taas aula 
sijoittuisi luontevasti rauhallisen korttelin sisään. Asukaskioski voisi olla kaksoiskios-
ki, joka liittyy R-kioskin, videovuokraamon tai ekokahvilan kaltaiseen pienyritykseen. 
Aulaan ja kioskiin voisi molempiin kuulua myös esimerkiksi seuraavia palveluja:30

• Asukasinfo ja uusien tulijoiden tietoiskut jätehuollon kaltaisista käytännöistä

• Informaatiota alueen tapahtumista ja maahanmuuttajille jokamiehenoikeuksista

• Asukkaiden taide- ja valokuvanäyttelyjä yhteisöllisen tekemisen herättämiseksi

• Myynnissä vaikkapa lamppuja, aspiriinia ja putkien aukaisuainetta 

• Pihanhoito- ja remonttivälineiden lainausta

• Virvokeautomaatti ja Reiskalta tuore iltapäivälehti käteen kotiin tullessa

Keskeisintä James-konseptissa ja sen suomalaisessa Reiska-sovelluksessa on palvelujen 
limittäminen osaksi asumisen arkea: palvelut tulevat käyttäjän lähelle eli ovat helpos-
ti saavutettavissa. Konsepteissa korostuvat sekä mahdollisuus verkottua esimerkiksi 
intranetin välityksellä että henkilökohtaiset kontaktit palvelupisteen henkilökunnan 
kanssa.31 Keskitehokkaalle asuinrakentamiselle asumiseen integroituvat ja verkottuvat 
palvelut ovat siinä mielessä otollisia, etteivät ne välttämättä edellytä massiivista tila-
ohjelmaa: laadukas korttelin yhteisaula sekä siihen liittyvät monitoimi- ja hyvinvointi-
tilat edustavat täysin saavutettavissa olevaa rakentamisen tasoa, jolle palvelut antavat 
aiempaa aktiivisemman sisällön ja merkityksen. Asumisen tukipalveluiden konseptille 
lähestymistavaltaan vastakkaisen voimaperäisen vaihtoehdon asemanseutujen toimin-
nallisen sekoittuneisuuden luomiseen tarjoaa seuraavassa esiteltävä hybriditalon kon-
septi, joka perustuu puolestaan keskittymiseen ja paikkasidonnaisiin asiakasvirtoihin.32 

Kuvat 41-43. 
Jamesin tiski ja talopesula 
sekä kortteli rakenteilla.  
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Aukiojatkumolta oranssiin kortteliin

Hybriditalo, toiselta nimeltään kauppa-asuintalo, tarkoittaa suomalaisessa keskuste-
lussa ratkaisua, jossa asuinrakentamista, kaupan tiloja ja mahdollisia muita palveluja 
on yhdistetty samaan rakennukseen. Perinteinen kadunvarren kaupunkikerrostalo ki-
vijalkaliikkeineen on siten hybriditalon yksi muoto samoin kuin ostoskeskus, jos siihen 
yhdistetään asuntoja tai esimerkiksi julkisia palveluja. Kehityksen äärimuoto ovat suu-
reen kauppakeskukseen perustuvat hybridikeskittymät:33 esimerkiksi Helsingin Kam-
pissa on liikenneterminaalin ja toimistojen rinnalla kaupunkiasuntoja, joista pääsee 
sisävaatteissa ostoksille, Espoon Sellon yhteydessä taas kirjasto ja musiikkisali.34 

Kansainvälisesti hybridirakentaminen viittaa tuoreisiin kaupunkirakenteellisiin ide-
oihin, joissa pyritään eroon perinteisistä rakennustypologioista yhdistellen sisä- ja 
ulkotiloja sekä yksityistä, puolijulkista ja julkista. Käsite on arkkitehtuurivisioinnille 
tyypillisesti tarkoituksellisen monitulkintainen, vaikka viittaakin toteutuneisiin pro-
jekteihin35 – toisaalta johdantoluvussa esitellyn avaran urbanismin näkökulmasta kä-
sitteen monitulkintaisuus juuri avaa mahdollisuuksia luoviin käytännön ratkaisuihin.

Pääkaupunkiseudulla hybriditalot on nähty vanhojen ostoskeskusten ja (metro)ase-
manseutujen ympäristön täydennysrakentamisen ratkaisuksi, kun taas keskustan ul-
kopuolisilla uusilla asuinalueilla esikuvana on keskustaurbaanius, jota luonnehtivat 
selkeät korttelit, jatkuvat katutilat ja kivijalkakaupat. Kaikessa hybridirakentamisessa 
on joka tapauksessa mielekästä yhdistää asumiseen ja liiketiloihin myös muita ihmis-
virtoja synnyttäviä toimintoja, kuten kirjaston toimipiste. Hybridirakentamista han-
kaloittavia tekijöitä ovat toisistaan pitkälti eriytyneet asuntojen ja liiketilojen raken-
nuttaminen omine intresseineen sekä kauppakeskusvetoisessa mallissa toiminnalliset 
vaatimukset esimerkiksi aukioloajoista, jotka karkottavat potentiaalisia pienyrittäjiä.36

Miten sitten yhdistää toisiinsa hybriditalon toiminnallisuus ja keskitehokkuuden ihan-
ne kaupunkimaisesta tilallisuudesta? Erään ratkaisumallin tarjoaa hollantilaisessa 
Delftin kaupungissa sijaitseva Zuidpoortin rakennuskokonaisuus, jossa liiketilat sijoit-
tuvat kahteen alimpaan kerrokseen avautuen korttelin rajaamalle aukiolle ja asunnot 
niiden päälle. Samalla aukiojatkumolla ovat myös ihmisvirtoja luovat kirjasto, teatteri 
ja multimediakeskus muodostaen asumista, kauppaa ja kulttuuria lomittavaa julkista 
tilaa, joka tuo mieleen kaupunkikeskustan kivijalkakauppoineen. Zuidpoortin asunto-
tarjonta on sekin monipuolista ulottuen kerrostaloasunnoista kattohuoneistoihin sekä 
kaksi- tai kolmekerroksisiin urbaaneihin residensseihin (stadswoningen) ja neliker-
roksisiin taloihin (herenhuizen). Sekoittamalla kauppa ja asuminen korostetaan paitsi 
kaupunkikulttuuria, myös hillitään ekologisesti haitallista kaupan hajakeskittymistä.37

Kuva 44. Zuidpoort yhdistää asumisen, kulutuksen ja kulttuurin tilat urbaaniksi keskittymäksi.
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Zuidpoortin urbaanin ja kaupallishenkisen hybriditalokonseptin rakennustypologinen 
perusratkaisu – julkista tilaa aktivoivia sekoittuneita toimintoja maantasossa ja asumis-
ta niiden päällä – on muokattavissa laajan keskitehokkaan asuinalueen keskuskorttelik-
si ympäristössä, josta puuttuu julkinen kokoava tila, kunhan rakentamisen mittakaava 
ja sekoittuneiden toimintojen valikoima sovitetaan realistiseksi urbaanista kontekstista 
käsin. Haittapuolenaan tällaisen hybriditalon lähes ainoaksi mahdollisuudeksi tuottaa 
palveluja näyttäytyy toimiminen päivittäistavarakaupan ja jakelulogistiikan ehdoilla.38  

Voisiko hybriditaloon yhdistää Jamesista tuttuja asumiseen limittyneitä toimintoja ja 
sosiaalisia merkityksiä, joita tuotettaisiin ensisijaisesti yhteistoiminnalla kaupallisuu-
den sijaan? Tällainen välimuotoratkaisu voisi olla urbaania monimuotoisuutta koros-
tava yhteisöllinen kaupunkikortteli, joka sisältäisi sekä kohtuuhintaisia työtiloja että 
erikokoisia kaupunkiasuntoja. Asumisen reviiriä täydentäisivät katutason palvelut 
ja yhteistilat sekä puistomainen sisäpiha. Konsepti mahdollistaa myös kodin hajaut-
tamisen esimerkiksi eri paikoissa sijaitseviin makuu-, työ- ja olohuoneisiin. Pienessä 
asunnossa asuva voisi vuokrata osuutta samassa korttelissa sijaitsevasta työhuoneesta 
ja käyttää yhteistiloja tai vaikka kortteliravintolaa olohuoneenaan. Konsepti joustaisi 
näin erilaisten elämäntyylien ja yksilöiden muuttuvien elämäntilanteiden mukaan.39

Kuvat 45-47. Zuidpoort muodostaa hyvin saavutettavan pysähdyspaikan keskellä urbaania 
sykettä viihtyisälle yhteispihalle avautuvien asuntojen sijoittuessa suojaisasti liiketilojen katolle.

Kuvat 48-49. Zuidpoortissa kytkeytyvät toisiinsa liiketilat, elokuvateatteri ja sisäpiha-asunnot.
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Yhteisöllisen korttelin ideaa toteuttaa käytännössä oranssista ulkoarkkitehtuuristaan 
tunnettu Wienin Sargfabrik, joka toimii ikään kuin asuntola: rakennus kuuluu sen ra-
kennuttaneelle asukasyhdistykselle, jonka jäsenet käyttävät asuntoja kuin huoneita 
suuremmassa kotiyksikössä, mutta eivät varsinaisesti omista kotiaan. Sargfabrikin yh-
teistilat kattavat 20 % rakennuksen alasta, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin Itäval-
lassa yleensä. Koska kyseessä on virallisesti asuntola eikä asuinkerrostalo, ei yhteisön 
tarvinnut rakentaa normaalisti vaadittua määrää autopaikkoja ja näin säästyneeseen 
tilaan tehtiin muun muassa yhteinen uima-allas. Rakennuksen tilaohjelmassa yksityis-
ten ja julkisten toimintojen vyöhykkeet yhdistyvätkin poikkeuksellisella tavalla.40 Kes-
kitehokkaan asuinrakentamisen kannalta keskeistä on, että yhteisöllisyydestään huo-
limatta rakennus toimii ympäröivää kaupunginosaa rikastuttavana dynamona, minkä 
voi havaita Sargfabrikin verkkosivun jatkuvasti päivittyvistä tapahtumailmoituksista.41  

Julkisuusasteeltaan ja sekoittuneiden toimintojen intensiivisyydeltään Sargfabrik si-
joittuu luontevasti Reiska- ja hybriditalokonseptien välimaastoon keskitehokkaaseen 
asuinrakentamiseen sopivalla tavalla. Sargfabrikin yhteisöllisen konseptin suoraa so-
veltamista vaikeuttaa kuitenkin suunnittelu- ja toteutusprosessin parhaan mahdollisen 
onnistumisen edellyttämä tulevien asukkaiden mukanaolo, joka voi toteutua vaikkapa 
ryhmärakentamisessa, mutta ei vielä nykyisellään tavallisessa asuntotuotannossa.

Toiminnot

Kuva 50. Toimintojen sekoittamisen konseptien soveltaminen keskitehokkaassa asumisessa.

Keskitehokkaan alueen kes-
kusrakennus; sekoittuneet 
toiminnot maantasossa ja 
asuminen ylemmissä ker-
roksissa alueen kokoavan 
kaupunkitilan muodostaen.

Asumista tukevat palve-
lut limitetään asumiseen 
asuintalon, taloryhmän tai 
korttelin tasolla riippuen 
palvelujen jatkuvuuden vaa-
timasta asukaspohjasta.

Sekoittuneet toiminnot, 
kuten kauppa tai julkiset 
palvelut, sijoittuvat liiken-
teen keskittymiin erottuen 
selvästi saman rakennuk-
sen asumisvyöhykkeestä.

Yhteisölliset toiminnot 
limitetään asumiseen 
kortteli- ja rakennustasolla, 
monikäyttöiset ja vyöhykkei-
set tilat palvelevat sovitusti 
myös ympäröivää aluetta.

Korttelin yhteisaula Reis-
kan palvelupisteineen ja vir-
kistystiloineen tai asukaski-
oski, joka voi palvella myös 
laajemman alueen yhden 
pysähdyksen paikkana.

Tilallisesti rikas tiivis kort-
teli; palvelut pohjakerrok-
sissa ja viihtyisä sisäpiha 
maantasossa ympärillään 
erikokoisia kaupunkikoteja 
ja vuokrattavia työtiloja.

Asuinrakentamisen yhteis- 
ja monikäyttötilojen sekä 
palvelukonseptien kehittä-
minen yhdistettynä sähköis-
ten kontaktien rinnakkai-
seen hyödyntämiseen.

Kumppanuuskaavoituksen 
käytäntöjen kehittäminen 
asuin-, liike- ja palveluraken-
tamisen intressejä yhdistä-
vällä sekä kiinteistöinves-
tointeja edistävällä tavalla.

Ohjatun ryhmärakentami-
sen, yhteisöasumisen ja 
muiden asukkaiden vaiku-
tusmahdollisuuksia lisäävi-
en  asumismallien edistämi-
nen pilottiprojekteina.

Kuva 51. Sargfabrik integroituu naapurustoonsa.

Toteutus

Muutos

JAMES/REISKA HYBRIDITALO YHTEISÖKORTTELI
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Kuvat 52-56. Sargfabrikissa avarat asunnot sekä julkisuusasteeltaan erilaiset sisä-, ulko- ja 
yhteistilat lomittuvat toisiinsa monimuotoiseksi ja paikoin jopa veistokselliseksi tilakudokseksi.
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3.3 Konteksti-konfl ikti

Konteksti-konflikti-näkökulmalla viitataan siihen, että asemanseutujen suunnittelu on 
erityisen haastava tehtävä, koska keskitehokas asuinrakentaminen tapahtuu olemassa 
olevaa kaupunkirakennetta tiivistäen – siis urbaanissa kontekstissa rajoitteineen ja 
reunaehtoineen – mikä väistämättä tuo suunnitteluprosessiin myös mahdollisen kon-
fliktin elementin kaupunkiympäristöön kytkeytyvän lukuisten toimijoiden joukon 
myötä. Toisaalta kehityksen esteet voidaan myös kääntää voitoksi kahdella tasolla:

• Konteksti: Asumisen sijoituspaikat tulevat yhä haastavimmiksi. Kaupunkirakenteen 
tiivistäminen ja eheyttäminen tarkoittavat vähemmän optimaalisia rakennuspaikkoja, 
mikä korostaa uudenlaisten innovatiivisten asumisen konseptien ja rakentamisen ty-
pologioiden kehittelyn tärkeyttä. Perusratkaisuista poikkeaminen on mahdollista oh-
jaamalla riittävästi ajallisia ja taloudellisia resursseja uutta luovaan suunnitteluun.42 

• Konflikti: Kaupunkisuunnitteluprosessissa piilee väistämättä sisäänrakennettu kon-
fliktien mahdollisuus. Ristiriitoja kannattaa purkaa neuvottelemalla ja etsimällä uusia 
ratkaisuja itse konfliktista, jolloin ”toivottomasta tilanteesta” voi parhaimmillaan syntyä 
ennakkoluuloja ja rutiineita haastava positiivinen kierre. Voidaan puhua uudenlaisesta 
luovasta ja tulevaisuuteen katsovasta suunnitteluasenteesta – urban design manage-
mentista – jonka piirteitä ovat innovatiivisuus ja vakioratkaisujen välttäminen.43

Jatka
suunnittelua

Jatka
neuvottelua

Uusien ratkaisujen
löytäminen

Uudelleenohjelmointi
(reprogramming)

Konflikti

Konteksti

Toivoton
tilanne

Ympäristön
rajoitteet

Kuva 57. Suunnitteluprosessin konfliktien sovittelu ja olemassa olevan ympäristön kontekstin 
huomioiminen ovat keskeisiä piirteitä keskitehokkaiden asuinympäristöjen kehittämistyössä.

Keskitehokkaan asuinrakentamisen kontekstiin sopeutumisen ja konfliktien ratkaise-
misen keskeinen väline voisi olla esteiden kääntäminen voitoksi luovan tilasuunnit-
telun avulla. Tällaista luovaa kyseenalaistamista arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnit-
telussa edustaa Rem Koolhaasin OMA-toimiston tapa typistää arkkitehdille annettu 
hankkeen tilaohjelma ydinteemaansa ja rakentaa projektin ohjelma uudelleen tähän 
pohjautuen (reprogramming). Suunnittelun rajoituksia voimavarana hyödyntävästä 
filosofiasta esimerkkinä on toimiston suunnittelemana vuonna 2001 valmistunut Hol-
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lannin suurlähetystö Berliinin keskustassa, jossa asemakaava pakotti sijoittamaan ra-
kennuksen kiinni tontin rajoihin. OMA halusi koetella määräyksen rajoja hajottamalla 
rakennuksen kuutiomaisen hahmon kävelysiltojen yhdistämiksi ja tontin vastakkaisiin 
reunoihin asettuviksi massoiksi, joiden väliin on koverrettu avointa tilaa. Tavanomai-
sen kortteliratkaisun sijaan lopputulos on uudenlaista rakennustypologiaa edustava.44

Samanhenkistä lähestymistapaa asuinrakentamisen piirissä edustaa OMA:n tapaan 
hollantilaislähtöisen ja sittemmin kansainvälistyneen MVRDV-toimiston vuonna 1997 
valmistunut ensimmäinen suuri projekti eli seniorikerrostalo Wozocos45 Amsterdamin 
laidalla. Asiakkaana toimiva asuntosäätiö oli selvittänyt 100 asunnon sijoittamista ton-
tille sivukäytäväratkaisuna, mutta ei ollut onnistunut tyydyttävästi ja kutsui toimiston 
ratkaisemaan ongelmaa. Ensitapaamisella puolivakavissaan esitetty konsepti, jossa osa 
asunnoista oli ripustettu ulokkeina sivukäytävän vastakkaiselle puolelle, varasti asi-
akkaan huomion ja arkkitehdit saivat kolme viikkoa aikaa sovittaa ratkaisu budjettiin.

Ulokkeiden inspiraationa olivat alueen kaavamääräykset, joita tutkittuaan toimisto tuli 
siihen tulokseen, että 100 asunnosta voitiin rakentaa vain 87 peittämättä naapurita-
loilta auringonvaloa. Muualle tontilla sijoitettuna asunnot söisivät avoimen tilan eikä 
syvempi runko kapein asunnoin ollut mielekäs, joten mihin loput 13 sijoitettaisiin? 
Arkkitehdit päättivät ripustaa ne sananmukaisesti ilmaan pohjoiselle julkisivulle. Käy-
tännössä ulokeratkaisun kustannuksia kompensoivat rationaalinen pohjasuunnittelu 
ja äänieristyssyistä paksummat huoneistojen väliset seinät, joihin ulokepalkit liitty-
vät kustannustehokkaaksi kantavaksi rakenteeksi. Projektin päätyttyä toimisto saikin 
kuulla toteuttaneensa Amsterdamin siihen asti rakennuskustannuksiltaan edullisim-
man sosiaalisen asumisen kohteen. Leikillisesti arkkitehdit toteavat, että syynä oli nuo-
ruuden kokemattomuus ja nykyään he kehottaisivat asiakasta kasvattamaan budjettia.

Hollannin suurlähetystö ja Wozocos ovat esimerkkejä sekä suunnittelun esteiden 
kääntämisestä arkkitehtuurin erityispiirteiksi että tällaisten esteiden käyttämisestä 
inspiraationa konteksteja ja konflikteja hyödyntävälle suunnitteluotteelle. Erityisesti 
Wozocosin tapauksessa kaavamääräykset ovat tuskin olleet niin ulokeratkaisuun pa-
kottavia kuin arkkitehdit antavat ymmärtää, vaan kyseessä on pikemminkin ”tarpeeksi 
tosi tarina”, joka on innoittanut luovaa suunnittelua. Keskitehokkaassa rakentamisessa 
kuvatun kaltaista konteksti-konflikti-näkökulman mukaista tilallista ohjelmointia voi-
taisiin soveltaa paitsi yhteen asuinrakennukseen, myös laajempaan aluerakentamiseen 
eri mittakaavatasoilla korttelista kokonaisen kaupunginosan suunnitteluun, mistä ker-
too seuraava selostus Amsterdamin entisten satama-alueiden luovasta uusiokäytöstä.

Kuvat 58-59.
Wozocos ja lähetystö.
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Asuntojen meri

Amsterdamin sataman itäpuolisten alueiden uudisrakentaminen monipuolisiksi asuin-
alueiksi valmistui vuonna 2003. Entiset satamat nostureineen, altaineen ja varastoi-
neen korvattiin yli 8 000 uudella asunnolla, jotka sijoittuvat neljälle niemekkeelle. 
Ensin valmistuivat Java-Island ja KNSM-Island, joille rakennettiin 6-8 kerroksisia 
megakortteleita merinäkymin sekä suljetuin ja tuulilta suojatuin sisäpihoin. Kunnian-
himoista yli 30 vuoden urakkaa helpotti kaupungin vuosisatainen kokemus satamien 
siirtämisestä ja hylättyjen alueiden muuttamisesta asumista ja kauppaa palveleviksi. 

Suunnittelun edetessä Borneo-Sporenburgin46 kaksoisniemelle aluerakentajat huoles-
tuivat asukastutkimuksen paljastamasta lapsiperheiden vähäisestä kiinnostuksesta jo 
valmistuneisiin satama-asumisen kohteisiin ja kokivat kerrostalotuotannon vanhentu-
neeksi lähtökohdaksi. Perheet suosivat sen sijaan asuntoja, joista on suora yhteys ka-
dulle ja pihalle eikä hissejä tai puolijulkisia portaikkoja julkisen ja yksityisen maailman 
välissä, mutta unohtamatta perheasumiseen kuuluvien lastenrattaiden ja polkupyörien 
tilantarvetta sisäänkäynnin ja autopaikan lähellä. Rakentajat saivatkin neuvoteltua läpi 
suunnitteluratkaisun, jossa asunnoilla on aina etuovi kadulle, mutta viranomaiset eivät 
silti tinkineet tavoitellusta kaupunkimaisesta tiiviydestä. Seurauksena oli kahden toi-
mijan edustamien näkemysten välinen konflikti – esikaupunkimaiset asunnot piti saa-
da sijoitettua urbaaniin kontekstiin – joka käännettiin voitoksi luomalla uudenlaista 
esikaupunkiurbaaniutta tilallisesti innovatiivisten asumisen typologioiden avulla.

Koska tavoiteltu rakennustehokkuus ei olisi toteutunut perinteisillä rivitaloratkaisuil-
la, alueen yleissuunnittelijaksi valikoitunut Adriaan Geuze ja hänen toimistonsa West 8 
kehittivät konfliktin ratkaisuksi ”Asuntojen mereksi” nimetyn uudenlaisen asuntotyy-
pistön ja kaupunkirakenteen, jossa jokaisella asunnolla on suora yhteys kadulle. Syvät 
ja kapeat asunnot kytkeytyvät toisiinsa lomittain, peräkkäin, päällekkäin, seläkkäin 
liukuen ja polveillen muodostaen väleihinsä erilaisia terasseja, parvekkeita ja patioita. 

Vaikka tiivis asuntojen meri määriteltiin 3-4-kerroksiseksi, reilun 2 000 asunnon ta-
voitetehokkuus 100 asuntoa/hehtaari ei olisi toteutunut. Siksi asuntomeren vastapai-
noksi suunniteltiin kolme ”meteoriittia”, joista kaksi on rakennettu. Meteoriitit ovat 
maamerkkeinä toimivia noin 300 asunnon megakortteleita, jotka nousevat matalan 
kattomaiseman yläpuolelle ja rikkovat diagonaalisella koordinaatistollaan asuntome-
ren mahdollisen monotonisuuden. Borneo-Sporenburgin esimerkki osoittaakin, että 
matalahko keskitehokkaan mittakaavan asuinrakentaminen voi liittyä yhteen hyvin ur-
baanin kerrostaloasumisen kanssa, kun tavoitellaan korkeampaa rakennustehokkuutta.

Kuva 60. Korttelirakennetta luonnehtivat pitkät suorat kadut ja niitä katkaisevat diagonaalit.
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Tiiviydestään huolimatta 15 minuutin pyöräilyn päässä keskustasta sijaitsevasta Bor-
neo-Sporenburgista on tullut yksi kaupungin suosituimpia asuinalueita: lapsiperheitä 
on huomattavasti enemmän kuin naapuriniemillä ja koulutiloista on ollut pulaa. Aluet-
ta monipuolistavat myös 30 % asuntokannasta edustava sosiaalinen asuminen ja se-
koittuneet toiminnot, kuten liiketilat, toimistot ja ravintolat sekä urheilukeskus ja pur-
jehdusklubi. Alueen ulkotilat on myös suunnitellut kaavoituksesta vastannut toimisto. 

Keskeinen Borneo-Sporenburgin menestystekijä on ollut asumisen meren monimuo-
toisen tilapelin tuottanut ja alueen yleissuunnitelmaan kiinteästi liittyvä suunnitte-
lukoodi, jonka puitteissa korttelien lukuisat talosuunnittelijat ovat toimineet. Suun-
nittelukoodi määritteli alueelle kekseliäät suuntaviivat, jotka sekä ohjasivat tiukasti 
tonttikoon ja kerrosluvun kaltaisia määrällisiä tavoitteita että asettivat seuraavat kaksi 
hienovireisempää laadullista lähtökohtaa asumisen arkkitehtuurin tilallisuudelle:

• Maantasokerroksissa vaadittiin pääsääntöisesti 3.5 metrin kerroskorkeutta stan-
dardin 2.4 metrin sisäkorkeuden sijaan. Suurempi kerroskorkeus paitsi parantaa sy-
värunkoisten asuntojen luonnonvalon saantia ja siten elämisen laatua, myös antaa 
asuntokaduille urbaanin mittakaavan. Pitkällä aikavälillä pysyy lisäksi avoimena mah-
dollisuus käyttötarkoitusten muutoksiin sijoittamalla maantasoon esimerkiksi myymä-
löitä, studioita, toimistoja ja kahviloita toiminnallisen sekoittuneisuuden luomiseksi.

• Kunkin yksittäisen kanavatalon tai suuremman asuntokokonaisuuden tontille sijoit-
tuvasta rakennusvolyymista 30-50 % tuli ”kovertaa” tyhjäksi tilaksi (void) asumiseen 
integroitujen pysäköintiratkaisujen ja yksityisten ulkotilojen tuottamiseksi. Tyhjän tilan 
säännön tuloksena syntyi tiiviin selät-vastakkain-asumisen uusia typologioita, joissa pa-
tiot palvelevat avarien pohjakerrosten tapaan päivänvalon saantia toimien käytännös-
sä usein ainoina asuntojen ulkotiloina. Karkeassa ja avoimessa satamamaisemassa 
patiot tarjoavat yksityisyyteen vetäytymiselle ja itseilmaisulle suojaisan reviirin.

Mainitut laatutavoitteet heijastelevat keskitehokkaaseen asuinrakentamiseen erin-
omaisesti soveltuvaa pientalomaisten ominaisuuksien, kuten sisätilojen avaruuden ja 
joustavuuden sekä asumiseen lomitettujen yksityisten ulkotilojen ja autopaikkojen, yh-
distämistä tiiviiseen asuinympäristöön, joka Borneo-Sporenburgissa on hyvin omal-
la tavallaan esikaupunkiurbaani. Pysäköinnin toteutuessa ensisijaisesti tonteilla joko 
drive-in-autotalleina, korttelin keskellä kulkevana pysäköintikatuna tai puolikellarissa 
sekä patioiden korvatessa perinteiset etu- ja takapuutarhat syntyy rakennusten ja ka-
tujen välille hyvin suora ja kaupunkimainen suhde ilman puolijulkisia välivyöhykkeitä. 

Kuvat 61-62. Asuntojen meren yksinkertaiseen perusrakenteeseen kätkeytyy monimuotoista 
asumista; yhtiömuotoisia patiotaloja, kerrostalokomplekseja ja omatonttisia kanavarivitaloja.

Kuva 63. 
Borneo-Sporenburgin
tilalliset konseptit.

30-50%

3.5m
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Pitkät ja suorat kadut ovat yksisuuntaisia, tiukasti mitoitettuja ja yhtenäisin materi-
aalein päällystettyjä, mutta jatkuvan urbaanin katutilan elävyyden sijaan katumiljöön 
tunnelma on paikoin luotaantyöntävä ja monotoninen asumisen sulkeutuessa autotal-
lien rautaporttien taakse. Aluetta on lisäksi arvosteltu viheralueiden puutteesta, jota 
tosin korvaa vesielementin voimakas läsnäolo. Kaupungin asettama normi yhdestä 
autopaikasta asuntoa kohti on puolestaan osoittautunut riittämättömäksi asukkaiden 
muuttaessa autotallejaan työhuoneiksi ja liittyessä jonotuslistalle saadakseen tavoi-
tellun kadunvarsipaikan, jotka lopulta muodostavat merkittävän osan pysäköintika-
pasiteetista heikentäen entisestään katujen viihtyisyyttä. Konteksti-konflikti-näkökul-
masta tiiviin asumisen sisäinen tilallinen rikkaus ja yksityisyys on siis saavutettu osin 
katutilan kustannuksella suunnittelun esteiden osoittautuessa joskus ylivoimaisiksi.

Kritiikistä huolimatta Borneo-Sporenburgista löytyy kuitenkin useita asuinrakennus-
kohteita, jotka toteuttavat alueen suunnittelukoodia luovalla tavalla saavuttaen saman-
aikaisesti yksityisen asumismukavuuden ja miellyttävän suhteen julkiseen katutilaan. 
Hyvä esimerkki on lähes arkkitehtuuri-ikoniksi noussut kytkettyjen yhden perheen ka-
navatalojen kirjava rivistö, mutta keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta kiinnos-
tavampia ovat suunnittelun ja rakentamisen resursseihin synergiaa tuovat yhtiömuo-
toiset patiotalot, joista kenties onnistuneinta on tarkasteltu seuraavassa lähemmin.

Kuvat 64-67. Asuntojen meren tiiviydestä johtuen rakennuksilla on aina hyvin suora suhde 
katuun – tuloksena rajattu katutila, jota paikoin vaivaavat monotoniset julkisivut ja hämäryys.
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Asuntoristeilijä ankkurissa
Espanjalaisen MAP Arquitectos -toimiston suunnittelemana vuonna 2000 valmistunut 
pohjaltaan selkeän suorakaiteen muotoinen patiotalo47 Borneo-Sporenpurgin niemen-
kärjessä luo mielleyhtymän laiturin kylkeen ankkuroituneesta risteilylaivasta. Patiota-
lossa on yhteensä 26 asuntoa; selät-vastakkain-asuntoja kahdessa 11 asunnon rivissä 
sekä niemenkärjen puoleisessa päädyssä neljä asuntoa rungon poikki kulkevan käytä-
vän varressa. Eri ilmansuuntiin aukeavia asuntovariaatioita on 11 erilaista asuntokoon 
vaihdellessa 110 ja 180 m2 välillä. Tontti on rakennettu umpeen, joten ratkaisu on 
hyvin tehokas toteuttaen silti suunnittelukoodissa kehiteltyä tyhjän tilan konseptia.

Tiiviyden mahdollistaa monimutkainen tilapeli, jossa kahta ylintä kerrosta on kover-
rettu tuottaen vaihtelevia patioita ja kattoterasseja rikastamaan asuntojen tilallisuutta. 
Tilapeli kulkee vertikaalisesti myös läpi koko talon: noin metrin verran maahan upo-
tettu ja viereisen asuinrakennuksen kanssa yhteinen pysäköintikellari nostaa etelään 
avautuvat asunnot etuterasseineen viihtyisästi 1.35 metriä katutason yläpuolelle, mut-
ta ulottuu syvyyssuunnassa vain pohjoispuolen asuntojen puoliväliin, jolloin kadun 
varren asuintiloissa taas toteutuu alueella tavoiteltu suurempi kerroskorkeus. Pysä-
köintiratkaisu poikkeaa edukseen monista alueen patiotaloista, joissa avaran katutason 
kerroksen potentiaali on osin hukattu sijoittamalla autopaikat maantasoon. Onnistu-
neita ovat erityisesti ratkaisun mahdollistamat etelänpuoleiset etuterassit, jotka luovat 
kaivatun puolijulkisen siirtymävyöhykkeen yksityisten asuintilojen ja kadun väliin.

Patiotalon kaikilla asunnoilla on oma sisäänkäynti puolikellarin autotalleistaan por-
rasta pitkin ja päätyasuntoja lukuunottamatta myös katutilasta, kuten suunnittelukoo-
dissa ohjeistettiin. Yksityisten ulkotilojen ohjelmointi on asuntojen merelle tyypilli-
seen tapaan rikasta ja vaihtelevaa: etelään avautuvilla asunnoilla on etuterassin lisäksi 
toisen kerroksen patio ja kattoterassi, pohjoiseen suuntautuvat asunnot vain sisäisine 
patioineen taas edustavat sisäänpäinkääntynyttä asuntotyyppiä itäpäädyn asuntojen 
auetessa puolestaan erikokoisille kattoterasseille. Ulkotilojen sijoittelun lisäksi vaih-
televat niiden pintamateriaalit: patioiden ja terassien pintoina on tilojen luonteesta ja 
sijainnista riippuen joko kiveys, sora, puukansi, alapuolisiin asuintiloihin päivänvaloa 
antava lasitiililattia tai puutarhamaiset istutukset mahdollistava viherkattorakenne.

Keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta kohteessa on kiinnostavaa yksityisten 
ulkotilojen monimuotoisen kudelman toteuttaminen kompaktissa hahmossa, joka so-
veltuu paitsi veden äärelle, myös reunustamaan kaupunkimaista katutilaa kuivallakin 
maalla. Tehokasta patiotaloa voisi helposti väljentää keskitehokkaaksi konseptiksi pois-
tamalla upotetun pysäköintitason, kasvattamalla yksityisten ulkotilojen alaa ja sijoitta-
malla osaan maantasokerrosta asumisen yhteistiloja ja muita sekoittuneita toimintoja.

Kuvat 68-69. Patiotalon vielä viimeistelyä vaille olevissa kalustamattomissa huoneissa näkyy 
puhtaimmillaan tavoiteltu tilallisuus valon tulviessa sisään läpikuultavien patiokansien kautta.
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Kuvat 70-73. Kompakti patiotalo sijoittuu Borneo-Sporenburgin toisen niemen kärkeen aivan 
veden äärelle. Rakennusmassa kätkee sisäänsä monimuotoisen asuntokohtaisten ulkotilojen 
kudelman, joka tarjoaa yllättävää yksityisyyttä tiiviissä korttelirakenteessa. Asunnoista aukeaa 
myös avarat näkymät maisemaan terassien luodessa kaivattua välitilaa asuntojen edustoille.

Konteksti-konflikti-näkökulmasta keskeistä ei kuitenkaan ole patiotalokonseptin pakot-
taminen suomalaisiin olosuhteisiin vaan ympäristön rajoitusten ja suunnittelukoodin 
kirjausten asumisen arkkitehtuuria rikastuttanut vaikutus. Sijainti katujen rajaamal-
la tiukalla tontilla sekä vaatimukset kadulle avautuvista sisäänkäynneistä, korkeasta 
pohjakerroksesta ja koverretuista tyhjistä tiloista ovat ohjanneet monimuotoiseen ti-
lasuunnitteluun tavoitellun kaupunkimaisen tiiviyden ja sen kanssa osin ristiriitaisten 
laadullisten ominaisuuksien, kuten perheasumisen yksityisyyden, saavuttamiseksi. 

Patiotalosta voisi väittää tulleen enemmän kuin osiensa summa, sillä syntynyt uusi 
asumisen typologia tuntuu kompromissin sijasta kokonaisvaltaiselta ja loogiselta esi-
kaupunkiurbaanilta asumiskonseptilta. Samaa mieltä olisivat todennäköisesti myös ta-
lon asukkaat, jotka ovat kiitelleet asuntojen valoisuutta ja korotetun pohjakerroksen 
tuomaa yksityisyyttä, vaikka moniin sisäportaisiin tottuminen onkin vienyt aikaa. 

Borneo-Sporenburgin suunnittelukoodin ja sitä luovasti tulkitsevan patiotalon innoit-
tamana voitaisiin Tampereen seudun keskitehokkailla asuinalueilla soveltaa aluekoh-
taisesti samantapaisia ”tilallisia rakennustapaohjeita”, joilla ohjataan esimerkiksi yk-
sityisten ulkotilojen riittävää toteutumista ja asuintilojen muuntojoustavuutta tulevia 
käyttötarkoitusten muutoksia silmälläpitäen. Edellytyksenä tällaisen tilakehittelyn on-
nistumiselle on riittävä panostus luovan arkkitehtuurisuunnittelun resursseihin.
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Selät-vastakkain-asunnot

Kuva 77. Patiotalon leikkaus näyttää sopeutumisen urbaaniin kontekstiin ja suunnittelukoodiin: 
asunnot saavat nauttia joko pienestä etuterassista tai normaalia avarammasta huonetilasta. 

Kuvat 74-76. Asumisen lähimittakaava toteutuu patiotalossa vaihtelevin tavoin: etuterassit 
lasikaiteineen avautuvat suoraan kadulle muodostaen asunnon sisäänkäyntivyöhykkeen, kun 
taas rakennusmassaan koverretuista ulkotiloista näkyy vain häivähdys puuverhouksen takana.
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Aiemmissa luvuissa on ensin kerrattu keskitehokkaan asuinrakentamisen temaattinen 
tausta, sitten pyritty löytämään niin määrällisiä rajauksia kuin laadullisia ohjenuoria 
uudenlaiselle, tiiviille ja eheyttävälle keskitehokkuudelle sekä lopuksi pohdittu keski-
tehokkaiden asuinympäristöjen kehittämismahdollisuuksia kolmesta valitusta näkö-
kulmasta. Tämän teoreettisen käsittelyn vastapainoksi viimeinen neljäs luku on hy-
vin käytännönläheinen: siinä esitellään yhteensä 24 eurooppalaista esimerkkikohdetta 
jakautuen pareittain seuraavalla aukeamalla lyhyesti luonnehdittuihin 12 konseptiin, 
joista kukin korostaa omalla tavallaan keskitehokkaan asumisen tavoiteltavia piirteitä.

Konseptit ovat valikoituneet käymällä läpi lukuisia viime vuosina ilmestyneitä arkki-
tehtuurilehtiä ja -kirjoja sekä verkkomateriaalia, joista on etsitty kerrosluvultaan ja 
muulta mittakaavaaltaan keskitehokkuuden aiemmin määriteltyihin rajoihin osuvia in-
novatiivisia asuntokohteita. Paitsi edustavat omaa konseptiaan, useimmat esimerkeistä 
tarjoavat ylipäänsä hyvät mahdollisuudet myös johdantoluvussa mainittujen pienta-
lomaisten kvaliteettien, kuten asumisen yksityisyyden, itseilmaisun ja joustavuuden, 
toteuttamiselle – erityisesti avarat sisätilat ja niihin liittyvät yksityiset ulkotilat ovat 
usein toistuvia piirteitä. Peilattaessa esittelyjä Tampereen seudun kontekstiin on syytä 
muistaa, että osa esimerkkikohteista on hyvinkin tehokkaita mahdollistaen tarvitta-
essa myös kerrostalomaisen rakentamistiheyden, koska valintakriteerinä on käytetty 
ensisijaisesti kohteiden konseptuaalisia ideoita jäykkien tehokkuuslukujen sijaan.

Kukin konsepti on esitelty aina yhdellä aukeamalla, joka koostuu teksti- ja kuvasivusta. 
Esittelyteksti jakautuu kolmeen osaan, jotka esittelevät projektin taustan ja rakennus-
konseptin ydinsisällön sekä arvioivat kohteen ratkaisujen potentiaalia ja mahdollisia 
ongelmakohtia keskitehokkaan asuinrakentamisen näkökulmasta. Paikoin on nostettu 
esiin myös pieniä ja merkitseviä arkkitehtuurin yksityiskohtia, jotka tuntuvat kaipaa-
van selitystä, vaikka eivät välttämättä ole konseptien perusidean soveltamisen kannal-
ta olennaisia. Kuvitus muodostuu puolestaan mahdollisimman kertovista valokuvista 
sekä joko selvityksen tekijän tai kohteiden suunnittelijoiden laatimista havainnollista-
vista aksonometrioista, joita on tarvittaessa täydennetty esimerkiksi pohjapiirroksin.

4
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Kuvat 1-3. Konseptikehittelyn luovuutta Bilbaossa (katso sivut 126–127).

Miten keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittäjien sitten kannattaisi soveltaa seu-
raavassa esiteltäviä konsepteja? Kärjistävän, mutta silti valaisevan näkökulman sovel-
tamisen problematiikkaan tarjoaa asumisen konsepteja ja typologista joustavuutta tut-
kineen arkkitehti Karin Krokforsin artikkelissaan1 esittämä kahtiajako, jonka mukaan 
suunnittelukonseptit voidaan tulkita joko kiinteiksi malleiksi tai joustaviksi ideoiksi. 
Konseptien käsittäminen jäykiksi malliratkaisuiksi johtaa helposti niiden ideoiden suo-
raviivaiseen ja sisällöttömään sekä pahimmillaan Tampereen seudun urbaaneille kon-
teksteille vieraaseen kopiointiin. Tästä näkökulmasta monet esimerkkikohteista voivat 
tuntua myös täysin suomalaisiin oloihin sopimattomilta huomion kiinnittyessä koko-
naisuuden kannalta merkityksettömiin detaljeihin. Sen sijaan hedelmällisempi lähtö-
kohta on konseptien ymmärtäminen enemmän abstrakteina ideoina, joita voidaan voi-
makkaasti muokata ja kehittää edelleen. Tämän asennoitumisen mukaisesti olennaista 
konsepteissa ovat rakentamisen arkisista yksityiskohdista riippumattomat ydinteemat, 
kuten vaikkapa ajatus asuntojen ja niiden yksityisten ulkotilojen monipuolisesta lomit-
tamisesta toisiinsa Tilapelit-otsikon alla tai pyrkimys luontonäkymien hyödyntämi-
seen asumiskokemuksen osana Näköalataloiksi nimetyn kohdeparin tapauksessa.

Huom. Kohde-esittelyissä ei ole lähdeviitenumeroita, vaan niiden lähteet 
löytyvät viitteistä koottuina esittelyjä vastaavien otsikoiden alle.

Kuva 4. Keskitehokkaiden konseptien tulkitseminen kiinteinä malleina tai joustavina 
ideoina – jälkimmäinen näkökulma tarjoaa mahdollisuuden uutta luovalle kehittelylle.
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1. Yhden avautumissuunnan asumista
Sijoittuessaan vaativiin urbaaneihin konteksteihin, kuten melulle ja muille häiriöille 
alttiille alueille, keskitehokkaan asumisen kohteet kaipaavat mahdollisuuksia suojautua 
haastavan lähiympäristönsä asumisviihtyisyyttä haittaavilta tekijöiltä. Yksinkertainen 
suojautumisen tapa on toteuttaa asumista, joka avautuu ensisijaisesti yhteen suuntaan 
kääntäen selkänsä ympäristön häiriöille tai huonommalle ilmansuunnalle. Esimerkkei-
nä esitellään kaksi lamellimaista asuinrakennusta, joiden asuntoihin kuljetaan parveke-
vyöhykkeen kautta, mikä mahdollistaa sekundäärisen pitkän julkisivun sulkeutumisen.

2. Palvelevat tilat puskurina
Suojautuminen ympäristön häiriöiltä voi toteutua paitsi kulkutilajärjestelyjen ja jul-
kisivuratkaisujen avulla, myös ulottuen asuntojen sisäiseen tilallisuuteen. Melumuu-
ritalon konseptia soveltaen keittiöiden, saniteettitilojen ja varastojen kaltaiset melua 
sietävät asumistoiminnot voidaan sijoittaa puskuriksi urbaanin ympäristön häiriöitä 
vastaan. Esimerkkeinä esitellään kaksi rivitalomaista pienkerrostaloa, joissa palvele-
vat tilat yhdessä asuntojen sisäportaiden kanssa on keskitetty rakennusten julkiselle 
sisäänkäyntipuolelle avarien oleskelutilojen avautuessa maantasopihoille ja terasseille.

3. Rivitalot ideavarkaissa
Keskitehokkaan asuinrakentamisen ihanteellisena kehityssuuntana voi pitää aivan uu-
denlaisten ja nykyisistä poikkeavien asumisen typologioiden kehittelyä, mutta myös 
tuttujen talotyyppien tulkitseminen luovalla tavalla voi tuottaa hedelmällisiä tuloksia. 
Eräs tällainen talotyyppi on eurooppalaisesta kaupunkirakentamisesta tuttu townhou-
se, joka mahdollistaa parhaimmillaan pientalomaisen asumisen hyvin kompaktilla ton-
tilla. Esimerkkeinä rivirakentamisen uudelleentulkinnoista esitellään naapuriasuntojen 
tiloja keskenään lomittava kaupunkitalo ja patioasumisen piirteitä sisältävä ratkaisu.

4. Muurien suojassa
Kaupunkimainen rivirakentaminen on asumisen laadun näkökulmasta erinomainen 
keskitehokas ratkaisu asuintilojen jakautuessa useampaan tasoon ja avautuessa yksi-
tyiseen ulkotilaan, kuten pihalle tai kattoterassille. Rivirakentamisen heikkoutena on 
kuitenkin usein hierarkialtaan vaillinaiseksi jäävä talojen välisen tilan rajautuminen. 
Esimerkkeinä päinvastoin inspiroivasta ja tiiviistä tilallisuudesta esitellään kaksi mit-
takaavaltaan vaihtelevaa riviratkaisujen korttelia, joita yhdistää pyrkimys ulkotilojen 
selkeään rajaamiseen rakennusten päätyjulkisivuihin liittyvien muuriaiheiden avulla.

 5. Auto kotioven eteen
Autottoman asumisen kokeilut ovat keskitehokkuuden piirissä mahdollisia, mutta var-
sinkin perheellisen arjen pyörittäminen vaatii käytännössä omaa autoa erityisesti Tam-
pereen kaupunkiseudun muissa kunnissa, joiden joukkoliikenne ei ole keskuskaupungin 
tasoa. Miten siis integroida autojen säilytys  asumisen luonnolliseksi jatkeeksi poiketen 
positiivisella tavalla tiivis-matalalle tyypillisistä autokatoksista ja pysäköintitaskuista? 
Esimerkkeinä esitellään kaksi drive-in-asumiskonseptia, jotka vastaavat parkkeeraa-
misen helppoudeltaan pientaloa autotalleineen tuodessaan auton asukkaan kotiovelle.

6. Tiiviit tilapelit
Keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittämiseen soveltuvat erityisesti innovatiiviset 
”demonstraatioprojektit”, joissa luodaan tavanomaisista asuinrakennusten kategoriois-
ta poikkeavia ja typologisia määrittelyja pakenevia tulevaisuuden tiiviin asumisen rat-
kaisumalleja. Esimerkkeinä tällaisesta ajattelusta esitellään kaksi monipuolisesti asun-
toja ja  yksityisiä ulkotiloja lomittavaa projektia, jotka huolimatta eriluonteisuudestaan 
– toinen edustaa sosiaalista asumista korttelissa ja toinen luksusasumista yksittäisessä 
rakennuksessa – sulkevat molemmat sisäänsä omalla tavallaan intiimin pihatilan.
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7. Villat pilareilla
Pientalomaisten kvaliteettien edistäminen on jo useasti mainittu keskitehokkuuden 
potentiaalinen menestystekijä. Pientalomaisuutta voidaan toteuttaa paitsi avarien 
asuntojen ja niiden viihtyisien ulkotilojen, myös kokonaisten asuinrakennusten tasolla 
suunnittelemalla mittakaavaltaan maltillisia ja vehreässä ympäristössä vapaasti seiso-
via kaupunkivilloja. Esimerkkeinä esitellään tilapelien tapaan kaksi erilaista kohdetta 
– toinen kompaktia ja kohtuuhintaista sekä toinen tilavaa luksustyyppistä asumista – 
joiden pysäköinti sijoittuu osittain pilareilla seisovien rakennusmassojen alle.

8. Loftmaiset moduulit
Asuntomarkkinoilla haluttujen esikaupunkien erillispientalojen etuna on tavanomai-
sesta kerrostaloasumisesta puuttuva tietynlainen tilallinen joustavuus: omakotiasukas 
voi esimerkiksi ottaa käyttöönsä lisätilaa talonsa ullakolta tai kellarista ja muuten-
kin vapaasti vaikuttaa asuntonsa remontointiin ja pintamateriaaleihin. Joustavuuden 
lisäämiseksi kaupunkiasumisessa Suomeenkin on toteutettu ensimmäinen niin sanottu 
uusloft-kerrostalo Helsingin Arabianrantaan. Esimerkkeinä loft-ajattelun mahdolli-
suuksista esitellään pinoon ja riviin sijoittuvien avarien tilojen sveitsiläiset konseptit.

9. Näköalatalot
Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa osoitetut merkittävät uudis- ja 
täydennysrakentamisalueet sijoittuvat olemassa olevien tai tulevaisuudessa kehitettä-
vien vihervyöhykkeiden, rantareittien tai laajemmille viheralueille linkittyvien puis-
tomaisten yhteyksien välittömään läheisyyteen.2 Tästä näkökulmasta keskitehokasta 
asuinrakentamista voidaan kehittää paikoin hieman eksklusiivisemman luonnonlähei-
sen asumisen suuntaan. Esimerkkeinä välittömästä luontoyhteydestä esitellään kaksi 
kohdetta, joissa olohuoneista avautuva maisema on olennainen osa asumiskokemusta.

10. Tilaa rajaavat rinneratkaisut
Keskitehokas täydennysrakentaminen voi joustavasti toteutettuna sijoittua myös haas-
taville rakennuspaikoille, jotka eivät ole suunnittelijalle helppoa tasamaata. Terassoi-
dusta rakentamisesta puuttuvat kuitenkin usein julkiset ulkotilat näkymien korvatessa 
olemattomia pihoja. Haastavissa urbaaneissa konteksteissa, joissa luontonäkymiä ei ole 
tarjolla, ulkotilojen tarve korostuu entisestään. Rinnerakentamista voidaan soveltaa 
myös ulkotilaa rajaten, mistä esimerkkeinä esitellään kaksi maastonmuotoja mukaile-
vaa ratkaisua, joista toinen asettuu korkeuskäyrien suuntaisesti ja toinen niitä vastaan.

11. Tiivis-matalasta tornitaloon
Keskitehokkuuden tavoiteltuja ominaisuuksia etsivässä toisessa luvussa soveltamisen  
arvoiseksi piirteeksi mainittiin mittakaavan vaihtelu: keskitehokkailla asuinalueilla tii-
vis-matala rakennustapa ja Suomen oloissa verrattain urbaani kerrostalorakentaminen 
voivat esiintyä rinnakkain, kunhan mittakaava pysyy kokonaisuudessaan inhimillisenä. 
Esimerkkeinä esitellään kolmikerroksisista drive-in-taloista korkeaan tornirakentami-
seen ulottuvat kaksi kohdetta, joissa mittakaavallinen vaihtelu tapahtuu joko korttelin 
tai rakennuksen tasolla pysäköinnin sijoittuessa elimelliseksi osaksi kokonaisuutta.

12. Brittirivarit
Eräänlaisina bonuskohteina esitellään brittiläisen rivitaloperinteen kaksi muunnelmaa 
eli ekorakentamisen esikaupunkikortteli BedZED ja osuuskunta-asumisen kaupun-
kikortteli Iroko Housing, jotka molemmat sijaitsevat Lontoon alueella. Kummankin 
korttelin toteutuksessa pientalomaisen laadukas asumismuoto yhdistyy laajempiin 
suunnittelun teemoihin eli innovatiivisiin kestävän kehityksen ratkaisuihin tai poikkea-
viin asumisen hallintamuotoihin, jotka soveltuvat laajentamaan myös keskitehokkaan 
asuinrakentamisen perspektiiviä kohti kokonaisvaltaisia asumisen arjen konsepteja.
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Sisäänkäynti kuistiparvekkeen kautta

Tausta
Riemin kylän lähellä Münchenistä itään sijaitsee moottoritien, alueellisten rautatielinjojen ja uu-
den messukeskuksen ympäröimä sosiaalisen asumisen kortteli, joka käsittää yhteensä 250 asun-
toa, lastentarhan ja monikerroksisen pysäköintitalon. Kolme arkkitehtitoimistoa työskentelivät 
yhteistyössä keskenään korttelin parissa ja yhtenäinen lähestymistapa varmistettiin määrittele-
mällä rakennusten suuntaamista ja niiden välisen ulkotilan luonnetta koskevat yleisperiaatteet, 
joita käyttävät luovalla tavalla hyödykseen müncheniläisen arkkitehtitoimisto Fink+Jocherin 
suunnittelemina vuonna 1998 valmistuneet kaksi nelikerroksista lamellia kuistiparvekkeineen.

Konsepti
Korttelin ytimen muodostavat loivasti mutkittelevan pitkän kerrostalon ja pysäköintilaitoksen 
kehystämät viisi yhdensuuntaista pienkerrostalolamellia, joiden väliset verrattain tiiviit ulkoti-
lat ovat joko viheraluetta tai kivettyä aukiovyöhykettä kaupunkisuunnittelun näin määrätessä 
rakennusten sisäänkäyntipuolen. Erikoisessa asemassa ovat tällöin müncheniläistoimiston suun-
nittelemat kaksi lamellia, joiden sisäänkäynnit sijoittuvat etelän puolelle. Houkuttelevamman 
eteläsivun hyödyntämiseksi sekä asuntojen sisäisessä tilallisuudessa että suhteessa ulkotilaan 
käynti huoneistoihin tapahtuu poikkeuksellisesti ulkoportaisiin kytkeytyvien ja kuistin tapaan 
toimivien lasitettujen parvekkeiden kautta. Sisä- ja ulkotilan luontevaa yhteyttä edistävät myös 
parvekkeiden liittyminen pariovin läpitalon oleskelutiloihin sekä keittiöiden avautuminen ulko-
portaisiin ikkunoilla, joista kurkistamalla asukkaat näkevät aina kotiovilleen saapuvat vieraat.

Kahden lamellin julkisivut ovat punaiseksi rapattua massiivista seinäpintaa keventäjinään etelän-
puoleiset parvekelasitukset ja ulkoportaiden puuritilät, jotka tekevät rakennuskonseptin selke-
ästi näkyväksi ulkoarkkitehtuurissa. Asumisen monipuolisuutta muuten suoraviivaiseen lamelli-
ratkaisuun tuovat kolmannen kerroksen kattoterassein varustetut kaksikerroksiset asunnot sekä 
niiden sisäportaiden paikalle alakerrosten asunnoissa sijoittuvat lisähuoneet (”switch room”), 
jotka tarjoavat ylimääräistä tilaa aina toiselle porrastason kahdesta vierekkäisestä asunnosta. 

Soveltaminen
Ainutlaatuisista asemakaavallisista olosuhteista alkunsa saanut, mutta helposti yleispätevästi 
sovellettava lamelliratkaisu on ennen kaikkea esimerkki siitä, miten huolellisella suunnittelulla 
tuttukin talotyyppi voidaan määritellä monin tavoin uudelleen keskitehokkaaseen asuinraken-
tamiseen sopivien laatutekijöiden toteuttamiseksi realistisella ja kustannustehokkaalla tavalla. 
Konseptin keskiössä olevat sisäänkäyntiparvekkeet ja ulkoportaisiin avautuvat keittiöiden ik-
kunat luovat parhaimmillaan pientaloasumiseen liitettyä itsemääräämisen tunnetta ja tuottavat 
omaan kotiin saapumisen kokemuksen. Samalla syntyy myös sosiaalista kontrollia talojen välei-
hin, jotka todistavat uudenlaisen rajatun kaupunkitilan muodostamisen olevan mahdollista myös 
väljään lähiörakenteeseen assosioituvissa lamellikortteleissa. Pensasistutusten kasvaessa on kor-
jaantunut myös maantasoasuntojen pienten pihavyöhykkeiden akuutein yksityisyyden puute.

Yksityisyyden ja yhteisöllisyyden kannalta toinen merkitsevä yksityiskohta on kaksikerroksis-
ten asuntojen kattokerrosten avautuminen pienin seinäkkein jaetulle terassille, joka voi positiivi-
sessa mielessä toimia naapurisosiaalisuuden näyttämönä, mutta myös negatiivisesti uhata riittä-
vän yksityisyyden kokemista. Asuntojen sisäportaat nousevat kattokerrokseen siten, että kunkin 
kaksitasoisen asunnon ylempi kerros on aina ristikkäin viereisen huoneiston päällä eikä suoraan 
oman asunnon yläpuolella – ratkaisu tuo asumiseen uutta ulottuvuutta hieman erilaisten näky-
mien avautuessa omalta terassiosuudelta ja parvekkeelta. Keskitehokkaaseen asumiseen sovel-
tuvaa muuntojoustavuutta rationaalisiin pohjaratkaisuihin tuovat lisähuoneet jäävät käytännön 
toimivuudeltaan kysymyksiä herättäväksi yksityiskohdaksi, koska käytännössä lisätilan ”vaih-
taminen” asunnosta toiseen vaatii vanhan oviaukon sulkemista umpeen ja uuden puhkaisemista.

1. Yhden avautumissuunnan asumista
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Kuvat 7-9. Ulkoporrashuoneet, parvekkeet ja terassi tuovat tavalliseen lamelliin tilallisuutta.

Kuvat 5-6. Kuistimaiset parvekkeet kaipaisivat kenties yksityisyyden säätelyn mahdollisuuksia. 
Maantason viihtyisyyttä lisäävät valmistumisvaiheen kuvasta vielä puuttuvat pensasistutukset.

Kuva 10. Kahden alimman kerroksen 
asunnot ovat yksitasoisia välissään 
asumisjoustoa tuovat lisähuoneet. 
Kaksitasoisissa asunnoissa ”switch 
room” -huoneiden tilalla on portaat, 
jotka johtavat yläkertaan. Asuintilat 
limittyvät siten, että yläkerta on aina 
naapuriasunnon päällä portaiden 
kulkiessa ristiin. Kaikkien asuntojen 
sisäänkäynti on kuistiparvekkeen ja 
ulkoporrashuoneen kautta suoraan 
oleskelutilaan, mitä voisi luonnehtia 
pientalomaiseksi kulkujärjestelyksi. 

Yksitasoiset asunnot

Lisähuoneet
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Lasitetut portaat parvekevyöhykkeellä

Tausta
Tallinnalaisen 3+1 Architects -toimiston suunnittelemana vuonna 2005 valmistunut 10 asun-
non lamellityyppinen rakennus sijoittuu Koidula-nimisen kadun varteen viiden minuutin rai-
tiovaunumatkan päähän Tallinnan keskustasta erikoisuutenaan harvinaisen innovatiivinen por-
rasratkaisu. Tiiviin kaupunkirakenteen, vehreiden takapihojen ja historiallisten puurakennusten 
luonnehtima ympäröivä alue on viime vuosina kokenut viihtyisyytensä takia poikkeuksellisen 
urbaanin asumisen renessanssin tilanteessa, jossa Viron markkinoiden vapautuminen on johta-
nut villiksi yltyneeseen ja kaupunkia hajauttavaan esikaupunkiomakotitalojen rakennusbuumiin.

Konsepti
Koidulan katumaisemaa voisi kuvailla kaoottiseksi rakennuskannan ulottuessa 1800-luvun lo-
pulta tähän päivään, joten arkkitehtien tavoitteena ei ollut niinkään sopeuttaa rakennusta ym-
päristöönsä vaan uudelleentulkita olemassa olevan naapuruston peruselementtejä ja perinteistä 
materiaalinkäyttöä. Rakennuskokonaisuus koostuu kahdesta osasta; saneeratusta historismin ai-
kakauden huvilasta Koidulan varressa sekä siihen siltamaisin terassein liittyvästä varsinaisesta 
uudiskohteesta, jonka metalliverhoillut taitteiset päätyjulkisivut jatkavat koko rakennuksen lä-
päisevää vaihtelevaa kattolinjaa ja imitoivat suurilla ulokeikkunoillaan huvilamaista mittakaavaa. 
Molemmat rakennukset suuntautuvat puukantisen kävelyalueen ja omenapuiden hallitsemaan 
puutarhaan, jonka on suunnitellut berliiniläinen maisema-arkkitehtitoimisto Atelier le Balto.

Olennaista kohteessa ei kuitenkaan ole sen viehättävä konteksti vaan ennakkoluulotonta ajat-
telua asuinrakennusten kulkutilojen suhteen inspiroiva uudentyyppinen porrasratkaisu: kulku 
asuntoihin on järjestetty puutarhaan avautuvalle parvekevyöhykkeelle rohkeasti puhkaistuilla 
lasitetuilla portailla, joiden väli- ja ylätasanteilta pääsee aina poikittain suhteessa rakennusrun-
koon sijoittuvaan ja kahden asunnon sisäänkäyntiä palvelevaan pieneen käytävään. Tuloksena 
on pohjaratkaisuiltaan vaihtelevia yksi- ja kaksikerroksisia asuntoja sekä julkisivumaailma, joka 
parvekkeille lämmintä tunnelmaa luovine lehtikuusiverhoiluineen on avoin ja ilmeikäs, mutta sa-
malla viihtyisä rakennuksen toisen pitkän sivun jäädessä pääosin umpinaiseksi metallipinnaksi.

Innovatiivisen porrasratkaisun ohella rakennuksen tärkeä konseptuaalinen idea on lamellin suh-
teellisen kapeasta runkosyvyydestä johtuen asuntopohjissa toistuva selkeä tilajako: keittiöt, sau-
nat ja muut märkätilat sekä eteiset ja kaksikerroksisten kotien sisäportaat on työnnetty omaksi 
vyöhykkeekseen vasten viereisen tontin rajaan linjattua suljettua julkisivua, kun taas oleskelu- ja 
makuutilat saavat nauttia runsaasta luonnonvalosta ja pihanäkymistä. Pysäköinti on järjestetty 
pilareille nostetun rakennusmassan alle kellariin ajoluiskan sijoittuessa kadun puolen päätyyn.

Soveltaminen
Konseptin soveltaminen keskitehokkaan asumisen piirissä voisi tiivistyä seuraavaan ohjeeseen: 
irrotetaan rakennus historiallisesta huvilasta ja pudotetaan pois pilareiltaan sekä poistetaan kel-
laripysäköinti. Lisäämällä vielä maltillisesti aukotusta lähes suljetulle sekundääriselle julkisivul-
le saadaan muunnelma melumuuritalosta, joka saunallisine asuntoineen asettuu hyvin suoma-
laiseen kontekstiin sopivaksi. Toisaalta parvekkeisiin lomitettujen portaiden konseptin suoraa 
soveltamista haittaa merkittävästi kohteesta puuttuva ja Suomen rakentamismääräysten vaatima 
hissi, jonka sovittaminen hajautettuihin sisäänkäyntitasoihin vaatii hyvin luovia ratkaisuja.

Asuntoarkkitehtuurin kannalta vielä mainittava piirre ovat porrasratkaisun tuottamat diago-
naaliset linjat, jotka rajaavat parvekkeille kiinnostavaa lähitilaa ja luovat ikkunoiden yläreunoja 
viistäessään eräänlaista ullakkoasumisen tunnetta kuitenkin ilman sisätilojen käyttökelpoisuutta 
haittaavaa huonekorkeuden madaltumista. Verrattuna edellä esiteltyyn sisäänkäyntiparvekkei-
den konseptiin korostuvat entisestään vastakkaisten julkisivujen avoimuus ja sulkeutuneisuus.

1. Yhden avautumissuunnan asumista
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shelter

servant zone

stairs + terraces

living zone

Kuva 11. Porrasvyöhyke suuntautuu viihtyisälle sisäpihalle omenapuineen ja terassikansineen.

Kuvat 12-13. Rakennus on konseptiltaan yleispätevä, vaikka kiinnittyy historialliseen huvilaan.

Kuvat 14-15. Kerrospohja ja räjäytyskuva paljastavat rakennuksen tilakonseptin vyöhykkeet.
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Melumuuritalo puiston siimeksessä

Tausta
Saksalaiseen Waldkraiburgin pikkukaupunkiin vuonna 1996 valmistunut melusuojarakennus on 
syntynyt osana tuolloin pidettyä Natur in der Stadt -näyttelyä, jonka puitteissa kaupungin asuin- 
ja viheralueita sekä julkisia tiloja kohennettiin yhdessä pienimittakaavaisen uudis- ja täyden-
nysrakentamisen kanssa – vastaava tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi jossakin Baijerin 
osavaltion kaupungissa. Laadukkaasta asuntosuunnittelustaan tunnetun müncheniläisen Meck 
Architekten -toimiston suunnittelema melumuuritalo sisältää 11 asuntoa ja kahvilaliiketilan.

Konsepti
Lamellityyppinen pienkerrostalo sijoittuu puistoalueen laidalle vilkkaasti liikennöidyn tien var-
teen ja on siksi suunniteltu suojaamaan vehreään maisemaan avautuvia asuntojaan. Pääosan la-
mellista muodostavat kahdeksan kaksikerroksista asuntoa, jotka on pinottu vierekkäin ja pääl-
lekkäin ulkosivukäytävän ja kahden portaikon palvellessa ylempiä asuntoja. Pienemmät asunnot 
keskittyvät kahvilatilan yläpuolelle rakennuksen päätyyn pysäköinnin piiloutuessa maan alle.

Melulta suojautumisen konseptuaalinen idea ei kuitenkaan piile rakennuksen yksinkertaisessa 
perusjärjestelyssä vaan huolellisessa yksityiskohtien suunnittelussa: maantasoasuntoihin kulje-
taan pienten katettujen sisäänkäyntien kautta, jotka 90 asteen käännöksineen toimivat siirtymä-
tiloina kohti yksityistä asumisreviiriä, kun taas ylempiä asuntoja varjelee suojaisa ulkosivukäytä-
vä, jonka kapea nauhamainen aukko tuo iltapäivän auringonpaisteen etuovien istuskelupenkeille.

Suojautumisen teema toteutuu ennen kaikkea asuntojen myöhemmät tilamuutokset mahdollis-
tavissa vapaissa ja joustavissa pohjaratkaisuissa, sillä sekä maantason kolmen että sivukäytävän 
varren kahden makuuhuoneen asuntojen oleskelu- ja makuutiloja erottavat tien melusta sisäpor-
taiden, keittiöiden ja märkätilojen muodostamat palvelevien tilojen suojavyöhykkeet. Vastaavasti 
asunnot avautuvat selkeästi länteen maantasopihoilleen ja parvekkeilleen siten, että kaikki olo- ja 
makuuhuoneet saavat nauttia hyvän ilmansuunnan luomasta asumisviihtyisyydestä. Asuntojen 
suuntaaminen vyöhykkeisesti mahdollistaa lisäksi passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen.

Huomionarvoinen asumisen arkkitehtuurin yksityiskohta ovat ylempien kaksikerroksisten asun-
tojen kattoterasseille aukeavat päätilojen massat, joiden keittiöt sisäänsä kätkevät tienpuoleiset 
umpipäädyt on hienovaraisesti viistetty julkisivua rytmittäviksi maltillisiksi ulokeaiheiksi.

Soveltaminen
Melusuojalamelli tarjoaa keskitehokkaalle asuinrakentamiselle vihjeitä siitä, miten pientalomai-
seen asumismuotoon liitettyjä asumisen yksityisyyden ja rauhallisuuden laadullisia ominaisuuk-
sia voidaan pienkerrostalorakentamisen piirissä edistää huolellisella ja yksityiskohtaisella suun-
nittelulla, joka ulottuu rakennuksen ulkovaipan käsittelystä asuntojen sisäisiin tilaratkaisuihin. 
Tien puolelta sulkeutuvan asumisen konseptia voi hyvin soveltaa Tampereen seudun urbaaneis-
sa konteksteissa niin vilkkaiden liikenneväylien tuntumassa kuin ylipäänsä sellaisissa täyden-
nysrakentamisen paikoissa, joissa asumisen suojaamisen tarve on normaalia suurempi vaikkapa 
vieressä sijaitsevan meluisan pienteollisuuden tai muun häiriötä tuottavan toiminnan takia.

Suojautumisen konseptin ytimessä on asuntojen sisätilojen vyöhykkeisyys, joka mahdollistaa 
myös loft-tyyppisen muuntojoustavuuden: palvelevien tilojen paketti sisäportaineen sekä säily-
tys- ja märkätiloineen voisi samankaltaisessa keskitehokkaan asuinrakentamisen kohteessa olla 
asunnon ainoa kiinteä elementti, kun taas oleskelu- ja makuutilojen huonejaot olisivat vapaasti 
muunneltavissa muuttuvien elämänkaaritarpeiden mukaan. Asumisen yksityisyyden kannalta 
haastava ratkaisu on sivukäytäväasuntojen kerrosjärjestely, jossa makuutilat ja kylpyhuone ovat 
aina asunnon sisäänkäyntikerroksessa päätilojen sijoittuessa ylempään terassikerrokseen.

2. Palvelevat t i lat puskurina
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Kuvat 17-18. Tien puolella melumuurirakennuksen julkisivu on suljettu ylimmän kerroksen 
päätyjä myöten asumisen avautuessa kohti puistoaluetta pihojen ja parvekkeiden välityksellä.  

Kuvat 19-21. Kapea nauhamainen aukotus tuo iltapäivän auringonpaisteen istuskelupenkeille  
sivukäytävän varrella maantasoasuntojen saadessa nauttia omista sisäänkäyntimassoistaan.

Maantasoasunnot

Terassiasunnot

Kuva 16. Palvelevien tilojen keskittäminen sisäportaiden 
yhteyteen luo asuntoihin melulta suojaavan välivyöhykkeen.

Palvelevat tilat
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Kattoasumista pilarikäytävän katveessa

Tausta
Amsterdamilaisen Van Sambeek Architects -toimiston suunnittelemina vuonna 1990 valmistuneet 
ja yhteensä 44 asuntoa käsittävät kaksi rivitalomaista pienkerrostaloa ovat osa ympäröivää ve-
sialuetta matalammalle polderimaalle rakennettua kokeellista asuinaluetta Hollannin kukkate-
ollisuusseudun keskuksessa Haarlemissa. Ansioituneita arkkitehteja kutsuttiin suunnittelemaan 
aluetta valtion rahoittamassa projektissa, joka pyrki todistamaan laatuarkkitehtuurin olevan 
saavutettavissa sosiaalisessa asumisessa ja vapautti suunnittelijat asiakkaiden esittämistä en-
nakkoluuloista uusia asumisratkaisuja kohtaan. Aluetta hallitsevat suorat kadut, joiden linjaan 
asettuu myös 250 metriä pitkä ja kaavan rajoittamana kolmikerroksinen kahden tiilitalon rivi.

Konsepti
Kahden pienkerrostalon olennaisia arkkitehtonisia elementtejä ja asumisen yksityisyyden tur-
vaajia ovat Hollannille tyypilliseen tiilirakentamiseen viittaavat, niukasti aukotetut ja luonteel-
taan suljetut katujulkisivut sekä niiden eteen kevytrakenteisin pilarikäytävin luodut siirtymä-
vyöhykkeet, jotka edustavat nykyaikaista ja urbaania tulkintaa Amsterdamin kaupunkiasumiseen 
vuosisatojen ajan kuuluneesta perinteisestä etupihasta tai -puutarhasta. Yksinkertaisissa julkisi-
vuvyöhykkeissä on myös hienovaraista vaihtelua, sillä kun pilarikäytäviä katsotaan kohtisuoraan 
edestä, taustaseinän punatiili hallitsee näkymää, mutta diagonaalisesti katsottuna sirojen teräs-
pilarien rytmi nousee visuaalisesti etualalle. Pihojen puolella julkisivut ovat taas luonteeltaan 
täysin toisenlaisia toistuvien ikkunakenttien heijastaessa alavan maan laajaa taivasmaisemaa. 

Pitkä asuntorivi toistaa samaa rationaalista perusratkaisua, jossa kolmen kaksikerroksisen ja 
noin 7 metriä leveän maantasoasunnon päällä on aina pilarivyöhykkeelle sijoittuvan ulkoportaan 
kautta saavutettava yksitasoinen ja noin 21 metriä leveä kattoasunto. Maantasoasuntojen saa-
dessa nauttia pihoistaan on kullakin kattoasunnolla aina yhden alapuolisen asunnon katto ruh-
tinaallisena terassinaan, jolloin kaikki asunnot ovat pinta-alaltaan käytännössä samankokoisia.

Edellä esitellyn Waldkraiburgin melusuojarakennuksen tapaan asuntojen sisätilat on järjestetty 
vyöhykkeisesti siten, että portaiden ja keittiöiden sekä säilytys- ja märkätilojen muodostamat 
palvelevien tilojen puskurivyöhykkeet ovat kadun puolella, olo- ja makuuhuoneet taas pihan 
puolella kapeiden käytävien kytkiessä tilat aina yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Soveltaminen
Pilarikäytäväratkaisun suositeltavuus piilee pyrkimyksessä luoda hienovarainen välitila asunto-
jen eteen, mikä käy yksiin keskitehokkaaseen asuinrakentamiseen sopivan asumisen yksityisyy-
den ja itsemääräämisen tavoittelun kanssa. Konsepti näyttää toimivan myös käytännössä, sillä 
Google Maps -karttapalvelun katunäkymistä voi nähdä asukkaiden personoineen sisäänkäyn-
tejään esimerkiksi kukkaruukuin ja köynnöskasvein tai ulkoseinävalaisinten, ovikoristeiden ja 
muun rekvisiitan avulla, vaikka autopaikat sijaitsevat hieman tylysti jalkakäytävän mitan päässä. 

Haarlemin tiilitalojen suljetut katujulkisivut ja vyöhykkeiset asuintilat tuovat mieleen edellä 
esitellyn melusuojarakennuksen, jonka suhde ympäristöönsä erillisine sisäänkäyntimassoineen 
ja nurmikaistoineen on kuitenkin vähemmän välitön. Tästä näkökulmasta pilarikäytävällä va-
rustettu pienkerrostalo soveltuu parhaiten nimenomaan hieman rauhallisemman kadun varteen 
reunustamaan verrattain urbaania ulko- ja katutilaa eikä niinkään meluisan väylän tuntumaan.

Pilarikäytävän ideaa voi helposti jatkojalostaa keskitehokkaan asumisen tarpeisiin pehmentämäl-
lä katujulkisivujen tiettyä tinkimättömyyttä: siirtymävyöhykkeen laajentaminen syvyyssuun-
nassa, sisäänkäyntien personointi esimerkiksi värikoodein sekä ylipäänsä yksiaineisen vaikutel-
man vähentäminen materiaalivaihteluin ja lisäaukotuksin ovat ilmiselviä keinoja kehitystyöhön.

2. Palvelevat t i lat puskurina
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Kuvat 22-24. Pilarikäytävät rajaavat hienovaraisesti 
rakennusten kadunpuoleisille julkisivuille etutilaa, joka 
toimii siirtymävyöhykkeenä jalkakäytävän ja asumisen 
välillä. Toisella puolella oleskelu- ja makuutilat avautuvat 
runsaiden ikkunakenttien välityksellä kohti takapihoja.

Kuvat 25-26. Rakennuksen pienoismalli kertoo kadun 
ja pihan puolen julkisivujen vastakkaisista konsepteista.

Kuva 27. Terassi- ja maantasoasunnoissa palvelevat 
tilat on koottu puskurivyöhykkeiksi rakennusten kadun 
puoleisille sivuille neljän asunnon muodostaessa aina 
toistuvan yksikön, joista syntyy pitkä rakennusrintama. 

Makuuhuoneet

Palvelevat tilat
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Käännetyt keskikerrokset

Tausta
Müncheniläisarkkitehti Otto Steidlen suunnittelema neljän asunnon kaupunkitalo on osa vuonna 
2007 pidettyä 9=12 Neues Wohnen in Wien -rakennusnäyttelyä, jonka nimi viittaa mukana ollei-
den arkkitehtien ja suunniteltujen rakennusten määrään. Tapahtuman ideoi wieniläinen arkki-
tehti Adolf  Krischanitz, joka laati näyttelyalueen yleissuunnitelman ja kutsui joukon ansioitunei-
ta keskieurooppalaisia arkkitehtejä suunnittelemaan korkealaatuista, mutta tiivistä sosiaalista 
asumista. Suunnitteluvaiheen rahoitti betoniteollisuus, jonka edustajat olivat mukana projek-
tiryhmissä hiomassa luonnoksia yhdessä arkkitehtien kanssa. Yhteistyön tuloksena oli paitsi 
ilmeeltään ja asuntoratkaisuiltaan vaihtelevia betonirakennuksia, myös jaettu oppimisprosessi 
rakennuskustannusten karsinnan heijastuessa tosin valitettavalla tavalla toteutusten laatuun.

Konsepti
Erillisrakennukset, joita kustannussyistä toteutettiin lopulta kymmenen, sijoittuvat tiiviisti hie-
man etelään viettävälle tontille siirtolapuutarha- ja huvilayhdyskuntien ympäröimällä Wienin 
rauhallisella ulkolaidalla. Tontille muodostuu kaksi aavistuksen epäsäännöllistä rakennusriviä 
välissään maisema-arkkitehdin suunnittelema vehreä ulkotila, jonka mutkittelevaa polkua pitkin 
asukkaat pääsevät kulkemaan kohti puolikellariin upotettua pysäköintitaloa alueen päädyssä.

Otto Steidlen suunnitteleman neljän asunnon kaupunkitalon konseptuaalisena inspiraationa on 
toiminut townhouse-tyyppisissä asuntopohjissa tavallinen ongelmatilanne, jossa kaksi vierek-
käin sijaitsevaa makuuhuonetta muodostuvat helposti hyvin kapeiksi tai ainakin kylpyhuone jää 
syvän asuntorungon keskelle ilman luonnonvaloa. Ratkaisuksi ongelmaan arkkitehti on kehitel-
lyt rivitalotyypin, jossa keskikerroksen asuintilojen suuntaa vaihtamalla on kaksi naapuriasuntoa 
limitetty toisiinsa: asuntojen pohja- ja kattokerrokset ovat rakennuksen pitkään sivuun nähden 
poikittain, mutta toiset kerrokset selät-vastakkain-typologian mukaisesti pitkittäin porraskier-
ron johtaessa siihen, että poikittaiset alin ja ylin kerros lomittuvat nekin naapuriasunnon kanssa.

Kerrosjärjestelyn seurauksena käännettyjen keskikerrosten käytävien varteen on voitu sijoittaa 
aina kaksi tilavaa makuuhuonetta ja ikkunallinen kylpyhuone – käytävä pelkkänä kulkutilana ei 
kaipaa luonnonvaloa yhtä paljon. Asuntojen vapaan plaanin kattokerrokset muodostuvat puoles-
taan avariksi monikäyttötiloiksi avautuen yksityisille ja tuulilta suojatuille terasseille. Asumisen 
piilotettu tilallinen monimuotoisuus ja rungon rakenteellinen logiikka näyttäytyvät vaivihkaa 
myös julkisivupintoja rytmittävissä puhdasvalubetonisten seinäelementtien saumoissa ja kor-
keissa ikkuna-aukoissa rakennuksen säilyttäessä silti yhtenäisen kaupunkihuvilan ilmeensä.

Soveltaminen
Arkkitehdin tavoitteena on ollut samanaikaisesti kaupunkimainen ja ei-kaupunkimainen asu-
mismuoto. Pientalosta muistuttavat asumisen väljyys avarine huonetiloineen ja reunimmaisten 
asuntojen avautuminen kolmeen suuntaan päätyjulkisivujen aukotusten avustuksella, kun taas 
pohja- ja kattokerrokset tuovat mieleen kaupunkirivitalon sekä välikerrokset kadunvarren kau-
punkikerrostaloasumisen – kyseessä on siis keskitehokkuutta inspiroiva typologioiden risteytys.

Käännettyjen keskikerrosten konseptin eräs mainittava etu keskitehokkaalle asuinrakentamisel-
le piilee siinä, että ratkaisulla pystytään toteuttamaan paitsi tavanomaiselle kaupunkirivitalolle 
vaihtoehtoista rivirakentamista, myös ennen kaikkea kompakteja kaupunkivilloja, jotka voivat 
olla osa kuvatun näyttelyalueen kaltaista tiivistä korttelia yhteisen viheralueen ja kattoterassien 
korvatessa jopa kokonaan asuntopihojen tarpeen. Tällaisissa luontevasti enintään neljän asun-
non huvilamaisissa kaupunkitaloissa ei kannata sijoittaa kylpyhuoneita rakennuksen ulkokul-
miin vaan Steidlen ratkaisusta poiketen muodostaa maksimimäärä kulmamakuuhuoneita, jotka 
edistävät erityisesti huonon ilmansuunnan puolelle sijoittuvan keskikerroksen asuttavuutta.

3. Rivitalot ideavarkaissa
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Kuvat 28-29. Kapeat ikkunat ja yläkerroksen terassit rytmittävät karkeaa ulkoarkkitehtuuria.

Kuvat 30-31. Käännettyjen keskikerrosten järjestely porraskiertoineen kätkeytyy kompaktiin 
rakennusmassaan, joka sisäänkäyntien puolella ei anna vihjettäkään asuntojen lomittumisesta.

Kuva 32. Käännetyn keskikerroksen 
konseptin ansiosta makuuhuoneet 
ovat tilavia ja kylpyhuone ikkunallinen 
monista kaupunkirivitaloista poiketen. 
Ratkaisun haittapuolena asuntoparin 
toisen osapuolen keskikerros avautuu 
aina kohti huonompaa ilmansuuntaa.

Lomittuva asuntopari

Porraskierto



100

Patiot kaarevan muurin takana

Tausta
Amsterdamilaisen Tangram Architekten -toimiston suunnittelemina vuonna 2004 valmistuneet 
47 yhden perheen kotia on rakennettu vilkkaasti liikennöidyn tien varteen osana hollantilaisit-
tain tyypillistä tiivis-matalaa asuinaluetta, joka sijaitsee vedeltä vallatulle maalle 1970-luvulta 
lähtien kohonneessa Almeren nuoressa puutarhakaupungissa. Kaavoittajat olivat osoittaneet 
paikalle rivitalotyyppistä asumista, jonka toteuttamisen esteeksi näytti kuitenkin nousevan 
asumisviihtyisyyttä heikentävä liikenteen melutaso. Urbaanista kontekstista lähteneen luovan 
konseptikehittelyn tuloksena syntyi kaupunkirivitalon ja patioasumisen piirteitä innovatiivisesti 
risteyttävä melumuuriasumisen typologia vastaamaan vaikean rakennuspaikan haasteeseen.

Konsepti
Rivitaloasunnot jakautuvat kahteen tiivis-matalia kortteleita tiestä erottavaan ja päädyistään 
kaarevaan rakennukseen, jotka ovat identtisiä lukuun ottamatta toiseen niistä kevyen liikenteen 
väylää varten puhkaistua porttikongimaista aukkoa. Rakennusten jokaiseen asuntoon astutaan 
sisään etelänpuoleiselta maantasopihalta eteisen ja wc:n sekä pienen keittiön ja harrastehuoneen 
muodostaman palvelevien tilojen yksikerroksisen rakennusosan kautta, jota olohuoneesta erot-
taa atrium-tyyppinen lasiseinäinen patio. Oleskelutilan yläpuolelle sijoittuvat kaupunkirivitalon 
tapaan erilliset makuu- ja kylpyhuoneiden kerrokset, joiden ansiosta rakennusmassat porrastu-
vat ylöspäin pohjoisella tien puolella ja muodostavat näin suojaavan muurin melua vastaan.
  
Rakennusten muurimainen luonne ilmenee voimakkaasti ulkoarkkitehtuurissa: pohjoisjulkisivut 
ovat niukasti aukotettuja punatiiliseiniä, joita rytmittävät kapeat ja korkeat ikkunat tuovat päi-
vänvaloa asuntojen sisäportaisiin kaarevien tiilipäätyjen tuottaessa puolestaan poikkeavia asun-
toratkaisuja kolmeen tasoon ulottuvine porrastuksineen. Tiivis-matalan asuinalueen puolella 
rivitalot ovat sen sijaan ilmeeltään erilaisia: kulmikas massoittelu ja puuverhoiltuja julkisivuja 
hallitseva pystyrimojen vahva toisto luovat kollektiivisen näyttämön, jota vasten kukoistavat pi-
hakalusteiden kaltaiset asumisen yksilöllisyyden ilmaukset. Tarkoituksena on vastata ristiriita-
tilanteeseen, jossa tarvitaan sekä visuaalista yhtenäisyyttä astetta suuremman mittakaavan saa-
vuttamiseksi että esikaupunkilaisten kaipaamia asuinympäristön personoinnin mahdollisuuksia.

Soveltaminen
Muurimaiset patiorivitalot ovat keskitehokkaalle asuinrakentamiselle inspiroiva esimerkki siitä, 
miten vaikealle rakennuspaikalle sijoittuva asuminen voi olla luonteeltaan yhtä aikaa sekä avaraa 
ja pientalomaista että yksityistä ja rauhallista. Patioille avautuvia verrattain valoisia oleskelu-
tiloja suojaavat pohjoisessa umpiseinä ja etelässä palvelevat tilat, minkä lisäksi asuntojen pihat 
jakautuvat vielä kahteen erilliseen puskurivyöhykkeeseen eli kevytrakenteisella autokatoksella 
varustettuun esipihaan ja aidalla erotettuun varsinaiseen etupuutarhaan. Tuloksena on vaiheit-
tainen saapuminen asuntoon, joka voi luoda pientalomaisuutta henkivän kotiintulon tunteen.

Keskitehokkaan asuinrakentamisen piirissä muurimaisen patiorivitalon konsepti sopii esimerk-
kikohteensa tapaan sovellettavaksi juuri vilkasliikenteisten väylien tuntumassa, kun yksityis-
ten ulkotilojen ja asumisviihtyisyyden turvaamiseksi kaivataan perinteisestä poikkeavia keino-
ja. Huomiota täytyy kuitenkin kiinnittää siihen, millaista suhdetta katumaisemaan tavoitellaan, 
sillä suoraan kopioituna konsepti ei sovellu tilanteeseen, jossa kadun kävelypainotteisuutta ja 
elävyyttä pyritään korostamaan katutilaa rajaavilla ja maantasoltaan aktiivisilla rakennuksilla.

Käännettyjen keskikerrosten edellä esitellyn konseptin tapaan patiorivitalot ovat rakennustypo-
loginen hybridi, joka inspiroi ajattelemaan keskitehokkuudelle potentiaalista kaupunkimaista ri-
virakentamista uusin silmin: yhdistämällä townhouse-tyyppiseen asumiseen luovasti uusia piir-
teitä voidaan vastata asumisen kasvaviin laatuvaatimuksiin haastavissa kaupunkikonteksteissa.

3. Rivitalot ideavarkaissa



101

Kuvat 33-34. Tieltä päin katsottuna patiorivitalot ovat 
kuin suljettuja muureja kapeine ja korkeine ikkunoineen, 
kun taas tiivis-matalalle asuinalueelle aukeavilla pihoilla 
kukoistavat esikaupunkiasujien yksilöllisyyden ilmaukset.

Kuvat 35-36. Asumisen lähimittakaavaa; autokatokset 
etupihoilla ja valoisa patiopiha oleskelutilan yhteydessä. 

Kuva 37. Asuntoihin astutaan kahteen osaan jaetun 
sisäänkäyntipihan ja palvelevien tilojen vyöhykkeen läpi. 
Olohuone asunnon perällä saa luonnonvaloa patiolta ja 
sisäportaita valaisevan korkean ikkuna-aukon kautta.
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Yhteispiha kaupunkikorttelin keskellä

Tausta
Lukas Areal on vuonna 2004 valmistunut rivi- ja kerrostaloasumista sekä maantasoliiketiloja 
sekoittava tiivis kortteli, joka elävöittää toisen maailmansodan pommituksissa pahasti tuhoutu-
neen saksalaisen Dresdenin rauhallista kaupunkialuetta 10 minuutin kävelymatkan päässä kes-
kustasta. Korttelin suunnitelleiden berliiniläisarkkitehtien Thomas Müllerin ja Ivan Reimannin 
toimiston tavoitteena oli tarjota niin laadullaan kuin hinnallaan esikaupungin omakotitalojen 
kanssa kilpailevaa sekä asukaspakoa kaupungista hillitsevää kohderyhmäneutraalia asumista. 

Konsepti
Kortteli muodostuu kahdesta rakennustyypistä käsittäen yhteensä 39 nelikerroksista rivitaloko-
tia, jotka suuntautuvat asuntopihoineen korttelin sisälle sekä neljä toisiinsa kytkettyä pistetaloa, 
jotka edustavat astetta kaupunkimaisempaa asumismuotoa reunustaen suuremmilla massoillaan 
aktiivista katutilaa. Punertavien detaljien terävöittämän yhtenäisen ulkoarkkitehtuurinsa turvin 
muurien kytkemät erilaiset asuinrakennukset muodostavat harmonisen korttelikokonaisuuden. 

Etelään avautuvat rivitalot on järjestetty puolijulkisen korttelipihan ympärille väleissään asun-
tokadut ja -pihat. Yksityisyyden turvaamiseksi tiiviissä korttelirakenteessa asuntopihat on nos-
tettu reilun metrin verran asuntokatujen tasosta ja erotettu yhtenäisin istutuksin, jotka muun 
maisemoinnin tapaan suunnitteli zürichiläinen maisema-arkkitehtitoimisto Kienast Vogt Partner. 
Asuntokaduilta on kulku asuntokohtaiset drive-in-autotallit sisäänsä kätkeviin pohjakerroksiin, 
jotka pihojen puolella uppoavat kellariin asuntojen sisäisen muutaman askelman  porrastuksen 
ansiosta. Tasonvaihdon tuloksena kunkin asunnon toiseen kerrokseen syntyy pientalomaisen 
avara, 3.5 metriä korkea ja lasiliukuovin maantasopihalle aukeava olohuone. Asuntojen kaksi 
ylempää kerrosta rationaalisesti ratkaistuine makuu- ja kylpyhuoneineen sekä suurine suojaisine 
kattoterasseineen edustavat nykyajan tyypillistä esikaupunkiurbaania townhouse-rakentamista.

Korttelin eteläpäätyä täydentävät kahvimyllytaloiksi kutsuttujen 1900-luvun alun Dresdenin 
kaupunkivillojen inspiroimat neljä ryhdikästä ja kuutiomaista pistetaloa, joiden asuntovalikoima 
ulottuu studiotyyppisistä yksiöistä jopa kolmikerroksisiin kattoterassiasuntoihin. Pistetalot on 
kytketty toisiinsa rakennusmassojen välisillä kevytrakenteisilla terassiparvekkeilla sekä pienlii-
ketilojen muodostamalla jalustakerroksella kellaripysäköinnin laajentuessa pihakannen alle. 

Soveltaminen
Lukas-Areal on keskitehokkaalle asuinrakentamiselle esikuvallinen esimerkki siitä, miten hyvin 
realistisesti Tampereen seudullakin toteutettavissa olevat kaupunkimaiset rivi- ja pistetalot voi-
daan kytkeä koherentiksi kokonaisuudeksi rajaavien muurien ja yhtenäisen ulkoarkkitehtuurin 
avulla. Tällaisenaan tehokas kortteliratkaisu pistetalojen maanalaisine pysäköinteineen ja katu-
tason liiketiloineen on suoraan sovellettavissa korkeintaan keskitehokkaan täydennysrakenta-
misen keskustamaisissa yksittäiskohteissa, mutta miettimällä pistetalojen paikoitus uusiksi sekä 
korvaamalla pohjakerroksen liikehuoneistoja yhteistiloilla ja maantasoasumisella tulee kortteli-
konseptista varsin yleispätevä. Rivitalojen eritasoratkaisu maastonmuotoiluineen on hienostu-
nut, muttei sekään välttämätön korttelin tilallisten perusideoiden onnistuneelle soveltamiselle.

Korttelikonseptissa keskeisintä on oivallus siitä, että muureilla voidaan rajata puolijulkisen kort-
telipihan kaltaisia uudella tavalla esikaupunkiurbaaneja ulkotiloja ja saavuttaa selkeä suhde kort-
telia reunustaviin katuihin. Tällöin vältetään lamelliratkaisuihin helposti liittyvä tilallinen jäsen-
tymättömyys, mutta saadaan samalla lamellien merkittävin etu eli voidaan suunnata talorivien 
kaikki asunnot oleskelutiloineen viihtyisästi hyvään ilmansuuntaan. Konseptin yleispätevyyttä 
lisää sen potentiaalinen sisäänpäinkääntyneisyys, sillä muurien ulkopuolella voi avautua hyvin 
vaihteleva ympäristö urbaanin uudisalueen ruutukaavan järjestyksestä esikaupungin kaaokseen. 

4. Muurien suojassa
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Kuvat 38-39. Korttelin sivuja rajaava muuri jatkuu yhtenäisenä kiinnittyen myös pistetaloihin.

Kuvat 40-41. Korttelin keskelle muodostuu selvärajainen sisäpiha ryhdikkäine puuriveineen.

Kuva 42. Hienovarainen maastonmuotoilu mahdollistaa rivitalojen asuntokohtaiset autotallit.

Kuva 43. Rakennukset muodostavat saumattoman kokonaisuuden korttelipihan ympärille.
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Yksityispihat pienkorttelin keskellä

Tausta
Eskun vuonna 2004 valmistunut 12 esikaupunkiasunnon pienkortteli sijoittuu samannimisen 
kadunpätkän varteen Tallinnan vihervyöllä tärkeän paikallistien kulkiessa tontin sivuitse. Koh-
teen on suunnitellut ja toteuttanut arkkitehtien Emil Urbelin ja Indrek Ermin sekä yksityisen ra-
kennusyhtiön muodostama tiimi, jonka käsialaa on myös värikkäistä taloistaan tunnetuksi tullut 
Aavikun tiivis-matala asuinkohde. Eskun ympäristö on muodostunut suosituksi rakennusalu-
eeksi ja maan hinta on noussut, joten arkkitehdit päätyivät kerrostalorakentamisen tehokkuutta 
lähestyvään ratkaisuun, jossa rivi- ja pienkerrostalo sijoittuvat asuntopihoiksi jaetun ulkotilan 
molemmin puolin haastaen perinteiset käsitykset asumisen yksityisyydestä ja omasta reviiristä.
 
Konsepti
Pienkortteli koostuu päätyjulkisivuihinsa integroituvilla muureilla vastakkain kytketyistä kak-
si- ja kolmikerroksisesta asuinrakennuksesta. Matalampi rakennus sisältää neljä kaksikerroksis-
ta rivitaloasuntoa, joilla on autosyvennys rakennusrungossa, ilta-aurinkoa saava terassi kadun 
puolella ja takapiha. Korkeampi rakennus sisältää samoin neljä takapihoin varustettua, mutta yk-
sitasoista asuntoa yläpuolellaan neljä kaksikerroksista kotia, joiden pihojen puutetta korvaavat 
ruhtinaalliset kattoterassit pysäköinnin sijoittuessa kadun varteen. Terassiasuntoihin kuljetaan 
asuntokohtaisten porrastilojen kautta, joten kaikkiin asuntoihin on oma sisäänkäynti ulkoa.

Pienkorttelin perusrakenne, jossa erilaisia asuntoja on sijoitettu päällekkäin ja sisäänkäynnit 
ovat katutasossa, tuo mieleen aiemmin esitellyn Donnybrook Quarterin, sillä lontoolaisen kau-
punkikorttelin tapaan haasteena on asumisen yksityisyyden turvaaminen ja ahtauden tunteen 
välttäminen tiiviissä pihat-vastakkain-asumisessa. Asunnosta toiseen avautuvia näkymiä onkin 
pyritty ehkäisemään aukotuksen sijoittelulla: yksitasoisten asuntojen makuusiivet aukeavat at-
rium-tyylisesti pihoille, mutta niiden naapuriin suuntautuvat päädyt ovat umpinaisia. Kattote-
rasseilta avautuvat sen sijaan kyseenalaisesti esteettömät näkymät alakerran naapurien pihoille.

Suhteessa viereisiin katualueisiin rivitalot ovat päätymuurejaan lukuun ottamatta hyvin avoimia: 
välittäjinä toimivat istutusaltaiden ja etuterassien näytillä olevat vyöhykkeet, joiden esikuvaksi 
pienkorttelin arkkitehti Urbel mainitsee amerikkalaiseen siirtomatyyliin kuuluvan ja uusurba-
nistisesta ajattelusta tutun kuistin. Pyrkimyksenä on edistää asuinrakennusten ja ympäristön 
vuorovaikutusta Viron nykyrakentamiselle tyypillisistä aidatuista asuntokohteista poiketen. 

Soveltaminen
Yhteispihan puuttuessa Eskun esikaupunkitalot saavuttavat kerrostalomaisen tehokkuuden 
maantasopysäköinnillä ja maltillisella kerrosluvulla ratkaistuna, joten pienkorttelin konsepti 
asettuu tiivis-matalaa muistuttavaksi keskitehokkaan asuinrakentamisen realistiseksi ratkaisu-
malliksi, joka soveltuu voimakkaamman yhdyskuntarakenteen tiivistämisen työkaluksi myös 
Tampereen seudun vähemmän kaupungistuneissa kunnissa. Pienkorttelin haasteena on erityi-
sesti rakennusten avoin suhde ympäristöönsä, joka tarkoituksellisuudestaan huolimatta kaipaa 
keskitehokkaassa sovelluksessa yksityisyyttä lisäävää artikulointia. Pysäköintiä ei myöskään voi 
sijoittaa yhtä lähelle asuntoja Suomen rakentamismääräysten vaatiessa 8 metrin etäisyyttä ikku-
noihin. Aidattujen asuntopihojen viihtyisyyden varmistamiseen täytyy myös kiinnittää erityistä 
huomiota, koska talojen välinen tila on väistämättä rakennusmassojen jonkin verran varjostama.

Pienkorttelin konsepti on eräällä tavalla sukua edellä esitellylle Dresdenin Lukas-Arealille raja-
tessaan myös muurein ulkotilaa, joka tässä tapauksessa on kuitenkin täysin yksityisiksi asunto-
pihoiksi jaettua vyöhykettä. Muurein rajaaminen palvelee tällä kertaa erityisesti suojautumista 
vilkasliikenteisen paikallistien häiriöiltä, joten Eskun kaltainen katusisäänkäynteihin perustuva 
pienkortteli voi sekin sopivasti suunnattuna sijoittua haastavampiin urbaaneihin konteksteihin.

4. Muurien suojassa
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Kuvat 44-45. Kaksi rakennusmassaa on kytketty kokonaisuudeksi päätyjulkisivujen muureilla, 
jotka sulkevat sisäänsä tiiviin pihojen maailman koodivärityksen erottaessa asuntoja toisistaan.

Kuvat 46-48. Terasseilta alas pihoille avautuvat näkymät uhkaavat yksityisyyden tunnetta, jota 
aukotuksen suuntaus, maantason aidat ja kadun puolen siirtymävyöhyke pyrkivät edistämään. 

Kuva 49. Pienkorttelin 2-kerroksinen rivitalo on tavanomainen, 
kun taas 3-kerroksisen pienkerrostalomaisen rakennuksen 
asunnot sijoittuvat yksi- ja kaksitasoisina tiiviisti päällekkäin 
haastaen perinteiset käsitykset yksityisestä asumisreviiristä.
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Autotallit pihan puolella

Tausta
Rotterdamilaisen arkkitehtitoimisto Atelier Kempe Thillin suunnittelemana vuonna 2008 val-
mistunut 23 drive-in-asunnon kaupunkimainen rivitalo on osa väljän lamellirakenteen, pienten 
asuntojen ja ränsistyneiden ulkotilojen luonnehtiman Amsterdamin Zuidwestkvadrantin laajaa 
saneerausta yksitoimintaisesta lähiöstä eläväksi kaupunkialueeksi. Tiivistävän täydennysraken-
tamisen ohella alueen yksipuolista asuntokantaa on pyritty monipuolistamaan kohtuuhintaisella 
perheasumisella, jonka toteuttaminen oli myös drive-in-rivitalokonseptin ytimessä. Rakennut-
tavan asuntosäätiön tavoitteena oli tarjota työmatkojensa liikenneruuhkiin kyllästyneille keski-
luokkaisille ostajille järkevästi hinnoiteltuja esikaupunkiasuntoja, minkä vuoksi Hollannin kor-
kean pohjaveden tason takia erityisen kallis maanalainen pysäköinti ei ollut realistinen ratkaisu.

Konsepti
Drive-in-kotien kohtuuhintaiset asuinneliöt on saatu aikaan optimoimalla julkisivupinnan määrä 
suhteessa rakennuksen alaan, sillä asunnot ovat vain 4.8 metriä leveitä, mutta 12.3 metriä syviä, 
jolloin niitä mahtuu tontille mahdollisimman monta vierekkäin. Kirjahyllyrungon muodostavien 
huoneistojen välisten kantavien seinien jakama katujulkisivu on kauttaaltaan lasia ja asuntojen 
sisäseinät ovat uusloft-tyyppisesti vapaasti järjesteltävissä toteuttaen kaupungin kanavatalojen 
inspiroimaa ”tyhjän talon” joustavaa konseptia. Samalla konstailemattomuudella rakennus toimii 
rivi- ja kerrostalot yhdistävän puoliavoimen hevosenkenkäkorttelinsa toisena sivusakarana. 

Käynti asuntoihin on kadun puolelta, jossa 6 metriä syvät etupuutarhat pyrkivät luomaan  suoja-
vyöhykkeen suhteessa jalankulkualueeseen ja autopaikkariviin. Sisään asuntoihin astutaan tilaa 
säästävän liukuoven kautta kahden kerroksen korkuisen ruokailutilan auetessa suoraan edessä. 
Kerroksesta toiseen kuljetaan avoportaita, jotka paitsi edesauttavat avaraa tilallisuutta, myös 
ovat kustannustehokas ratkaisu eliminoidessaan erillisten kulkutilojen tarpeen. Pihan puolella 
toisen kerroksen olohuoneet avautuvat puolijulkiselle korttelipihalle sirojen teräsrakenteiden 
kannattaman puisen terassikannen välityksellä, jonka alla kulkee ajoväylä asuntokohtaisiin auto-
talleihin. Terasseja erottavat toisistaan niin ikään kevytrakenteiset ja edulliset näkösuojat.

Rivitalon asunnot myytiin puolivalmiina lofteina, joten ostajilla oli tilaisuus jakaa raakatila ha-
luamallaan tavalla ja optiona saada asuntonsa katolle lisähuone vaikkapa kotitoimistoa varten. 
Asumisjoustoa pyrkii palvelemaan myös yhtenäisiin pihaportteihin asti ulottuva minimalistisen 
valkoinen ulkoarkkitehtuuri, joka luo neutraalin näyttämön asukkaiden itseilmaisun kukoistaes-
sa terasseilla ja suurten lasipintojen takana. Asukasyhdistys huolehtii kuitenkin siitä, että pen-
sasaidat pysyvät sopivan korkuisina eikä julkisivuun lisätä esteettisesti häiritseviä markiiseja.

Soveltaminen
Keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta drive-in-rivitalon positiivisia piirteitä ovat loftmai-
sen perheasumisen itsemääräämisoikeus ja arkkitehtuurin rohkean urbaani ote. Katujulkisivun 
läpinäkyvyys herättää ilmiselviä epäilyksiä yksityisyyden toteutumisesta, mutta toisaalta avaria 
näkymiä ulos voi käyttää pientalomaisen asumiskokemuksen tavoittelun välineenä. Suomalaises-
sa sovelluksessa lasin määrä vähenisi joka tapauksessa luonnollisesti lämpöolosuhteiden takia.

Drive-in-ratkaisu itsessään edustaa laajempaa hollantilaista trendiä, sillä samantapaisia asu-
misen ja autot integroivia rivitalokohteita on toteutettu maassa lukuisia. Tämä kohde erottuu 
edukseen monesta muusta siinä, että asuntokohtaiset autotallit eivät ole sisäänkäyntien yhtey-
dessä, mikä tuottaa kävelylle pyhitetyn jalankulkuvyöhykkeen rakennuksen eteen. Valitettavasti 
kohteen kevyen rakennustavan takia pihan puolen ajoväylä on tosin erotettu tylysti verkkosei-
nällä. Keskitehokkaassa drive-in-talossa eräs vaihtoehtoinen ratkaisu voisi olla porrastettu mai-
semointi, jossa väylää peittävät istutusaltaat ja alemmille maantasopihoille johtavat ulkoportaat.

5. Auto kotioven eteen



107

Kuvat 50-51. Drive-in-talo esikaupunkikontekstissaan rakenteilla olevan korttelin sakarana. 
Pensasaitojen odottaessa vielä kasvuaan etupihavyöhyke näyttää avoimelta ja suojattomalta.

Kuvat 52-54. Korttelipihalle avautuvat  asuntojen terassit ovat myös hyvin avoimia tarjoten 
näköalan pihamaisemaan, kun taas suojaisat autotallit toimivat monen kodin harrastustilana.

Kuva 55. Loft-tyyppiset asunnot toteuttavat 
avaraa tilallisuutta avoportaiden ja sisääntulon 
kahden kerroksen korkuisen huonetilan avulla.
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Autotallit kadun puolella

Tausta
Lontoolaisen S333-arkkitehtitoimiston suunnittelemana vuonna 2008 valmistunut 10 drive-
in-kotia, 21 kerrostaloasuntoa ja 150 m2 liiketilan käsittävä hybridirakennus sijoittuu runsaan 
maahanmuuttajaväestön kansoittamaan köyhään kaupunginosaan aivan Lontoon keskustan itä-
puolella. Toteutuksen lähtökohtana on vuonna 2000 ratkennut arkkitehtikilpailu, jossa etsit-
tiin ratkaisuja huonokuntoisten sodanjälkeisten asuinkerrostalojen korvaamiseksi modernilla 
sosiaalisella asumisella. Kumppanitoimistonsa keskittyessä muuhun tonttiin S333:n arkkitehdit 
saivat suunniteltavakseen uuden asuintalon kapealle maakaistaleelle rakennuspaikan reunalla.

Konsepti
Brittiläisen rivitalorakentamisen uustulkintaa edustava drive-in-asuntojen konsepti pyrkii vas-
taamaan kaupunkiasumisen keskeiseen haasteeseen eli sijoittamaan suuret perheasunnot nykyai-
kaisen asumismukavuuden vaatimine tiloineen urbaaniin kontekstiinsa tavalla, joka luo samanai-
kaisesti turvallista yksityistä asuinympäristöä ja rajattua julkista katutilaa. Tuloksena on hieman 
sisäänpäinkääntynyt hybridirakennus, joka kietoo autopaikat ja yksityiset ulkotilat massaansa.

Hybridirakennus koostuu kahdesta pienasuntojen pistetalo-osasta sekä niiden välisestä rivistä 
drive-in-koteja, joiden sisäänkäynnit pysäköintisyvennyksineen ja varastoineen avautuvat pa-
reittain kadulle. Katutasossa sijaitsevat aina olohuone ja ruokailutila sekä niitä yhdistävä käytä-
vämäinen keittiö, jotka rajaavat sisäänsä suojatun patiomaisen maantasopihan. Toinen ja kolmas 
kerros kadulle suuntautuvine parvekkeineen on varattu makuuhuoneille, joita mahtuu perhe-
asuntoon enimmillään kuusi majoittaen jopa kymmenen henkeä. Yksityisten ulkotilojen kudel-
man täydentävät patiolle antava toisen kerroksen terassi ja neljännen kerroksen kattoterassi.

Drive-in-konseptin logiikkaa voi kuvata yksinkertaistaen seuraavasti: viktoriaaninen rivitalo on 
siirretty kadun varteen ilman etupuutarhaa ja nostettu kerroksen verran maasta, talon alle on 
sujautettu pysäköintipaikka sekä lopuksi lisätty julkisuusasteeltaan vaihtelevia asuntokohtaisia 
ulkotiloja, joissa asukkaat voivat olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa tai yksityisyyteensä 
vetäytyneinä. Ulkotilat palvelevat myös muuntojoustavuutta, sillä portaiden ja kylpyhuoneiden 
strategisen sijoittelun ansiosta kukin monikerroksinen koti voidaan myöhemmin jakaa useiksi 
asunnoiksi. Asumisviihtyisyyden kannalta kyseenalaisia ovat sen sijaan julkisivut, joissa vuorot-
televat kirkkaankeltaiset levytykset ja alueen nahkateollisuudesta muistuttavat kuviopaneelit.

Soveltaminen
Lontoon drive-in-asunnot pyrkivät edellä esitellyn Amsterdamin esikaupunkirivitalon tapaan 
uudenlaiseen perheasumiseen, mutta toteuttavat pientalomaisia kvaliteetteja omalla tavallaan, 
sillä hollantilaisessa esimerkissä pientalomaisuus toteutuu ensisijaisesti asuintilojen avaruutena, 
lontoolaisessa hybridissä taas kiitettävänä asumisen yksityisyyden tasona. Yhteistä esimerkki-
kohteille on silti keskitehokkuuteen sopiva pyrkimys asuintilojen joustavuuteen ja muunteluun.

Asuntoratkaisujen eroavaisuuksien jäljet johtavat asumisen vaihtuviin kohderyhmiin ja sijoi-
tuspaikkoihin: hollantilaiset drive-in-asunnot on kohtuuhintaisuudestaan huolimatta suunnattu 
käytännössä hyvinvoivalle esikaupungin keskiluokalle, Lontoon ränsistyneen ja urbaanin kau-
punginosan sosiaalisiin asuntoihin taas voi kärjistäen kuvitella arkeaan elämään maahanmuutta-
jien suurperheen. Keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta vertailu tiivistyy joka tapaukses-
sa siihen, että Tampereen seudulle sopivat drive-in-asumisen ratkaisut löytyvät aina tilanteesta 
riippuen kohteiden edustamista ääripäistä tai niiden välimaastosta. Huomattava seikka on ennen 
kaikkea tietysti drive-in-konseptien toimivuus niiden peruserosta huolimatta: rakennusrunkoon 
integroitua pysäköintiä voidaan toteuttaa onnistuneesti sijoittamalla asuntokohtaiset autopaikat 
sekä talleihin että syvennyksiin niin pihan kuin kadun puolelle kortteliratkaisusta riippuen.
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Kuvat 56-58. Drive-in-asuntojen autosyvennykset avautuvat pareittain käytännössä suoraan 
jalkakäytävälle silmiinpistävien julkisivupanelointien hallitessa rakennuksen ulkoarkkitehtuuria.

1m 5m

House type 1

1. krs 2. krs

Kuvat 59-61. Mittakaavaltaan urbaanin rakennuksen sisällä kukoistaa yksityisten ulkotilojen 
kudelma: toisen kerroksen terasseilta on välitön näköyhteys maantason valoisille patiopihoille.

Kuvat 62-64. Drive-in-asunnot ovat konseptiltaan 
townhouse-koteja, joiden pihan puolelle on lisätty 
keittiön ja ruokailutilan sisältävä siipiosa rajaamaan 
patiota yksityisten ulkotilojen tuottamiseksi keskelle 
hyvin urbaania ympäristöä. Ikkuna autosyvennyksen 
päädyssä on sen sijaan kyseenalainen yksityiskohta.
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Sosiaalista asumista sisäpihan ympärillä

Tausta
Rotterdamilaisen Neutelings Riedijk Architecten -toimiston suunnittelemana vuonna 1998 valmis-
tunut Hollainhof  on yhteensä 129 asuntoa ja 14 erilaista asuntotyyppiä käsittävä innovatiivisen 
sosiaalisen asumisen kokonaisuus, joka sijoittuu belgialaisen Itä-Flanderin läänin pääkaupungin 
Gentin keskustaan. Suunnittelun tavoitteena on ollut yhdistää urbaanius ja tiiviys sekä rauhalli-
nen asuinympäristö siirtämällä nykypäivään historiallisista luostariyhdyskunnista tuttu typolo-
gia, jossa asuminen ryhmittyy suojaisan sisäpihan ympärille. Tuloksena on julkista ja yksityistä, 
avointa ja suljettua sekä suurta ja pientä mittakaavaa kiehtovalla tavalla lomittava kokonaisuus.

Konsepti
Asunnot on järjestetty avaran nurmipintaisen sisäpihan laidoille kahteen riviin, joista toinen ra-
jaa vaatimatonta julkista joenpenkkaa ja toinen urbaania katua kiinnittyen naapurirakennuksiin. 
Sisäpihan päätyä täydentää päiväkoti ja pysäköinti sijoittuu joenpuoleisen asuntorivin alle puo-
likellariin mahdollistaen pohjakerroksen asunnoille maanpinnasta korotetut viihtyisät terassit.

Asuntorivit koostuvat lohkottuja kuutioita muistuttavista rakennusmassoista, joille toisiinsa 
limittyvien asuntotyyppien erilaiset yhdistelmät antavat vaihtelevan veistoksellisen muodon. 
Joenpuoleisten rakennusmassojen maantasossa on aina vierekkäin neljä syvärunkoista ja kak-
sikerroksista asuntoa, jotka saavat nauttia sekä korotetuista terasseista että aidatuista yksityis-
pihoista toisen kerroksen oleskelutilojen suunnatessa ikkunansa sisäpihalle. Rakennusmassojen 
väleihin sijoittuvat ulkoportaat, joita pitkin kuljetaan keskenään lomittuviin kolmannen ja nel-
jännen kerroksen asuntoihin. Sisäänkäynnit asuntoihin ovat suoraan ylimmältä porrastasanteel-
ta tai edelleen rakennusmassoihin integroitujen asuntokohtaisten sisäportaiden kautta. Mas-
soittelun sisäänvetojen ansiosta asunnot saavat nauttia huonemaisista ja suojaisista terasseista.

Katua rajaavan rakennusrintaman maantasossa toistuvat neljän yksitasoisen selät-vastakkain-
asunnon ryhmät, joiden kadun puolen asunnot ovat vailla yksityistä ulkotilaa. Toisen kerroksen 
myös yksitasoisiin läpitalon asuntoihin kuljetaan pitkin asuntokohtaisten etuterassien reunus-
tamaa ulkosivukäytävää, joka kätkeytyy huomiota herättävän oranssin valejulkisivun taakse.
Kolmannen kerroksen asuntoja palvelee niin ikään sivukäytävä, joka on sisäänvedetty näkymän 
avautuessa alemmalle käytävälle. Kulku ylimpiin asuntoihin on taas rakennusmassoihin integ-
roituja portaita pitkin, jotka sijoittuvat tällä kertaa asuntokohtaisten varastojen vyöhykkeelle. 
Monimutkaisen tilapelin vastapainoksi rakennusten materiaalit ovat yksinkertaisen brutaaleja 
oranssin betonin piristäessä harmaantuvaa puuverhousta. Asunnot itsessään ovat kooltaan mal-
tillisia (54-92 m2) ja pohjiltaan sosiaaliseen asumiseen sopivalla tavalla neutraalin tehokkaita. 

Soveltaminen
Keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta kiinnostavaa Hollainhofissa on asuntojen ja niiden 
yksityisten ulkotilojen taloudellinen tilapeli, jonka tuloksena syntynyt rivi- ja pienkerrostalo-
asumisen hybridikonsepti voi inspiroida sekä lamellimaista rakentamista että suljettua korttelin-
muodostusta urbaanista kontekstista ja tavoitellusta rakennustiheydestä riippuen. Tiiviillä tila-
pelillä päästään keskitehokkaan ylärajalle ja reilusti ylikin, vaikka pysäköinti olisi maantasossa. 

Tiiviydestä huolimatta epäilyksiä asumisviihtyisyyden suhteen herättävät lähinnä vain kadun 
varren asunnot, jotka keskitehokkaassa sovelluksessa voi korvata drive-in-autotallien tai yhteis-
tilojen kaltaisilla vähemmän herkillä toiminnoilla. Kadun puolen urbaaniuden ohella olennaista 
on sisäpihan rauhallisuus: uudenlainen avara kaupunkitila säilyttää intiimiytensä kiitos mietitty-
jen yksityiskohtien, kuten maantasopihojen yksityisyyttä turvaavien seinäkkeiden ja sosiaalista 
kontrollia edistävien oleskelutilojen suurten ikkunoiden, jotka yhdessä luovat miellyttävän tun-
tuisen julkisuusasteen. Kehittämistä sen sijaan vaatisi korttelipihan puuttuva toiminnallisuus.
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Kuvat 65-66. Hollainhof kytkeytyy välittömästi kaupunkirakenteeseen rajaten urbaania katua.

Kuvat 67-68. Avaraa sisäpihaa reunustavat oranssein väribetoniseinin rajatut asuntopihat.

Kuvat 69-72. Kadunpuoleisen rakennusrivin asuntoja palvelevat kaksi ulkosivukäytävää, joista 
alempaa rytmittävät huoneistokohtaiset etuterassit. Joen rannassa kaksikerroksiset asunnot 
ryhmittyvät neljän riveihin yläpuolellaan terassoitujen kotien monipuolisesti lohkottu maailma.

Maantasoasunnot

Terassiasunnot
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Luksusasumista atriumpihan ympärillä

Tausta
Condominium Trnovski Pristan on mieleenpainuvista asuntokohteistaan kansainvälisessä ark-
kitehtuurilehdistössä tunnetuksi tulleen ljubljanalaisen arkkitehtitoimisto Sadar+Vugan ko-
tikaupunkinsa keskustan tuntumaan suunnittelema, vuonna 2004 valmistunut asuinrakennus, 
joka käsittää pienen atriumpihan ympärille ryhmittyvät 15 yksilöllistä huoneistoa sekä yhdis-
tetyn aulatilan ja talvipuutarhan. Rakennus on saanut nimensä viereisestä vehreästä joenranta-
alueesta, joka kävelyreitteineen ja istuskeluportaineen on kuntoilijoiden ja nuorten suosiossa.
 
Konsepti
Trnovski Pristanin kompakti massoittelu valtaa tehokkaasti sekalaisen rakentamisen ja runsai-
den lehtipuiden vihreyden luonnehtimalla tiiviillä kaupunkialueella sijaitsevan aidatun tonttinsa. 
Maantasokerroksen avoimin terassivyöhykkein varustetut asunnot ryhmittyvät ympäröimään 
talon yhteistä sisäänkäyntiaulaa, josta nousee kaksi hissillistä porrasta kohti ylempiä kerrok-
sia pysäköinnin sijoittuessa pääosin kellariin. Aulaan kuuluu lisäksi lasikatteinen talvipuutarha-
alue, joka kaarevine istuskeluryhmineen toimii välittävänä tilana kohti pientä atriumpihaa. 

Toisessa ja kolmannessa kerroksessa rakennusmassa rikkoontuu näennäisen sattumanvaraisesti 
yksityisten ulkotilojen työntyessä syvennyksinä asuntojen väleihin ja kurottaessa ulokeparvek-
keina kohti ympäröivää vehreyttä. Lohkomisen tavoitteena on turvata asuntojen luonnonvalon 
saanti sekä saavuttaa suora yhteys sisä- ja ulkotilojen välille. Asuntojen yksilöllisille pohjarat-
kaisuille, joista kaksi on kahdessa tasossa, ei sinänsä löydy merkittävää yhteistä nimittäjää.

Sisä- ja ulkotilan lomitttamiseen pyrkivät myös rakennuksen huomiota herättävät julkisivut, 
joiden valkoisen, keltaisen, harmaan ja mustan sävyjä tietokoneen ruudun pikselikuvioina tois-
tavat keraamiset laatat yrittävät tarkoituksellisesti hämärtää katsojan käsitystä rakennusmassan 
dimensioista sulautumalla ympäristön lehtipuiden tekstuuriin. Asumisfunktioon silti hieman ky-
seenalaisesti sopivat seinäpinnat ovat yleisön suussa synnyttäneet lempinimen Salamanteritalo. 

Soveltaminen
Trnovski Pristanissa on edellä esitellyn Hollainhofin tapaan esikuvallista asumisen ja yksityis-
ten ulkotilojen kudelma, joka yhdistettynä yksilöllisiin pohjaratkaisuihin luo pientalomaisen 
asumisen tunnelmaa. Slovenialaisen luksuskohteen konsepti soveltuu keskitehokkaaseen asuin-
rakentamiseen ensisijaisesti hyvin abstraktilla ideatasolla, mutta on järkeistettävissä myös konk-
reettisesti: asuntopohjia rationalisoimalla ja osin toistamalla sekä luopumalla kalliista kahden 
hissin järjestelystä ja kellaripysäköinnistä voidaan päästä pienkerrostalorakentamisen kehittämi-
sen kannalta täysin realistiseen ratkaisuun. Samalla täytyy pohtia maantason aulan roolia: voiko 
siitä luopua kokonaan tai toteuttaa sen laajemman korttelin yhteisöllisyyttä palvelevana tilana? 
Kohteen perusratkaisu on joka tapauksessa toteutettavissa taloudellisesti edullisemmalla tavalla 
esimerkiksi pistetalomaisena yhden portaan ratkaisuna tai kahdella ulkoportaalla varustettuna.

Ruhtinaallisista aulatiloistaan huolimatta Trnovski Pristanissa on tiettyä keskitehokkuuteen so-
pivaa tilankäytön taloudellisuutta, sillä pientalomainen asumismuoto toteutuu rakennuksen ko-
koon nähden varsin vaatimattomalla tontilla ja lähellä naapurirakennuksia. Kiittäminen tästä on 
toisen ja kolmannen kerroksen parvekevyöhykkeitä, jotka työntyvät pääjulkisivuilta asuntomas-
sojen väliin ja synnyttävät näin sekä luonteeltaan avoimempaa että suljetumpaa asuntokohtaista 
ulkotilaa mahdollistaen yksityisyyden säätelyn. Tämä näkökulma huomioon ottaen huvilamai-
sen atrium-pienkerrostalon typologiaa voi soveltaa paitsi yksittäiskohteena, myös suhteellisen 
tiiviin kaupunkivillojen alueen rakenneosana, jolloin parvekevyöhykkeiden suuntauksella ja 
maantasopihoja rajaavien rakenteiden lisäämisellä voitaisiin taata asumisen riittävä yksityisyys 
tilanteessa, jossa talojen väliset ulkotilat olisivat asukkaiden yhteistä puutarhamaista aluetta.
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Kuvat 78-79. Atriumpihan äärellä ja maantasossa asumiskokemus on hyvin pientalomainen.

Kuvat 76-77. Monimuotoinen rakennus rajaa atriumpihaa, jolle aukeaa lasikatteinen aulatila.

Kuvat 73-75. Asunnot ryhmittyvät aulan ja atriumin ympärille parvekkeiden piiloutuessa osin 
asuntojen väliin – tuloksena monimuotoinen tilakudelma, jossa on kuitenkin yksityistä reviiriä.

1. krs 2. krs

Asunnot

Aula ja portaat

Autotalleja

Palvelevia tiloja
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Luonnonläheisesti loivassa rinteessä

Tausta
Amsterdamilaisen Meyer en Van Schooten Architecten -toimiston suunnittelemina vuonna 2001 
valmistuneet ja yhteensä 42 luksusasuntoa käsittävät kuusi huvilakerrostaloa sijaitsevat Monni-
kenhuizenin vehreällä esikaupunkialueella paikallisen jalkapalloseuran entisellä stadiontontilla, 
jonka itähollantilainen Arnhemin kaupunki päätti ottaa asumiskäyttöön. Roomalaisen myto-
logian jumalattaren mukaan Minervaksi nimetty luhti- ja porraskäytäväasuntoja yhdistävien 
kerrostalojen ryhmä asettuu maastoa myötäillen paikallisena ekologisena käytävänä toimivan 
kukkulan loivaan rinteeseen ja liittyy samalla löyhästi viereiseen tiivis-matalaan kortteliin.

Konsepti
Vapaasti seisovien ja näennäisen sattumanvaraiselta vaikuttavalla tavalla diagonaalisesti sijoi-
teltujen huvilakerrostalojen suuntaamisen lähtökohtana on tosiasiassa rakennuspaikan rinne-
maasto, sillä rakennusmassat on aseteltu viistosti korkeuskäyriä vasten viehättävästi polveilevan 
topografian korostamiseksi. Huvilamaisen kerrostaloasumisen konseptin keskeinen piirre on 
pysäköinnin sijoittaminen pois näkyvistä osin pilareilla lepäävien rakennusmassojen alle siten, 
että sisäänajo rinteeseen piiloutuviin puolikellareihin tapahtuu maantasosta ilman tarvetta pit-
kiin ajoluiskiin. Samalla rakennusmassoista syntyy leijuva vaikutelma, joka korostaa entisestään 
korkeuseroja sekä kontrastia rakennetun ja luonnollisen ympäristön välillä. Rakennusten kap-
palemaista ja maisemaa kehystävää luonnetta edistävät osaltaan myös sisäänvedetyt parvekkeet.

Pohjaratkaisuiltaan esikaupunkivillat ovat tavanomaisesta kerrostalorakentamisesta tuttujen 
kulkutilaratkaisujen typologisesti kiinnostavia risteytyksiä: kussakin rakennuksessa on kolmessa 
asuinkerroksessa yhteensä seitsemän asuntoa, joista porrashuoneen yhteyteen sijoittuvat kolme 
päätyasuntoa ovat yksitasoisia ja sivukäytävän varren neljä asuntoa kaksikerroksisia. Sivukäytä-
vä sijaitsee aina toisessa asuinkerroksessa ja palvelee tehokkaasti kaikkia kaksitasoisia asuntoja, 
joiden sisääntulokerroksista kuljetaan oleskelutilojen pääkerroksiin huoneistojen sisäisiä por-
taita pitkin joko ylös tai alas. Kerrosjärjestely mahdollistaa asuntojen tehokkaan lomittamisen 
toisiinsa kompaktin rakennusmassan sisällä, mutta makuutilojen kerroksesta tapahtuvaa sisään-
käyntiä voi pitää yksityisyyden toteutumisen kannalta haasteellisena ratkaisuna sivukäytävää 
reunustavien makuuhuoneiden aukotuksen jäädessä käytävälle antavan sisäikkunan varaan.

Kohteen asunnot ovat pinta-alaltaan noin 120 tai 150 m2 ja oleskelutiloiltaan avaria aueten miel-
lyttävästi kahden kerroksen korkuisille tai pergolatyyppisin rakentein kattoterassimaisesti raja-
tuille parvekkeille. Rakennusten julkisivut ovat sen sijaan asumisfunktioon jokseenkin epäsopi-
via lasilevyistä muodostuvan verhouksen paljastaessa seinien sisäiset lämpöeristekerrokset.

Soveltaminen
Loivan rinteen huvilakerrostalojen konseptissa on keskitehokkaan asumisen kannalta sovelta-
misen arvoista paitsi pysäköinnin piilottaminen sekä luhti- ja porraskäytäväratkaisujen yhdis-
täminen uudella tavalla, myös ulkotilan hienovarainen rajaaminen. Sijoittamalla rakennukset 
vaihteleviin kulmiin suhteessa toisiinsa niiden väliin on luotu vihertiloja, jotka vaatimattomista 
dimensioistaan huolimatta voivat tuoda asuntoihin luonnonläheisyyttä. Talojen välisiin tiloihin 
on sen sijaan vaikea kuvitella aktiivisia pihatoimintoja, mitä voi pitää konseptin heikkoutena.

Suuntaamalla päätynsä kohti mutkittelevaa katua huvilakerrostalot puolestaan kurottavat osaksi 
katutilaa ja muodostavat hengittävän rajauksen viereiselle tiivis-matalalle rakentamiselle. Kes-
kitehokkaan asuinrakentamisen näkökulmasta hollantilaiset esikaupunkivillat ovatkin ennen 
kaikkea luontevasti ja suhteellisen tiiviisti haastavaan rajakohtaan toteutettu kokonaisuus, joka 
avointa ja suljettua tilallisuutta yhdistellessään poikkeaa edukseen lähiökauden lamelleista muis-
tuttaen tässä mielessä jäljempänä esiteltyä Bilbaon mutkittelevien sivukäytävätalojen korttelia. 
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Kuvat 81-82. Pilareille nostetut rakennusmassat kurottavat kohti katua. Lähitilan käsittelyllä 
matalien muurien ja valaistuksen avulla on suuri vaikutus puolikellaripysäköinnin viihtyisyyteen.

Kuva 80. Yksitasoiset asunnot sijoittuvat rakennusten päätyyn ja kaksikerroksiset kodit käytävän 
varteen. Sisäänkäynti asuntoon makuuhuoneiden kerroksesta on yksityisyyttä heikentävä ratkaisu.

Kuvat 83-85. Rakennukset asettuvat rinteeseen tilaa rajaavina selkeinä kappaleina, mutta 
seinien rakennekerrokset paljastava lasiverhoilu on asumisen arkkitehtuurille vieras ratkaisu.

2-kerroksiset asunnot

Yksitasoiset asunnot

Kulkutilat

Pysäköinti
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Pikkukaupungin kohtuuhintaiset kuutiot

Tausta
Prahalaisen Chmelar Architekti -toimiston suunnittelemina vuonna 2005 valmistuneet kaksi yh-
teensä 18 asunnon pientä pistetaloa sijaitsevat tšekkiläisen Police nad Metujín pikkukaupungin 
ulkolaidalla sekalaisina naapureinaan monotonisia betonikerrostaloja, rauhallista pientaloaluet-
ta ja avointa peltomaisemaa sekä pienteollisuutta. Kaupunkivillan typologiaan sopivat kuutio-
maiset talot nousevat arkisesta ympäristöstään maltillisen pikkukaupunkiurbaaniuden raikkaa-
na tuulahduksena lähestyen mittakaavalliselta vaikutelmaltaan suurta yksityistä omakotitaloa.

Konsepti
Kadunvarsitontille vierekkäin sijoittuvat pienkerrostalot muodostavat selkeän parin ja ovat 
myös pohjaratkaisuiltaan identtisiä: kummassakin on pohjakerroksessa asukasvarastoja ja muita 
yhteistiloja sekä niiden päällä kolmessa asuinkerroksessa 9 pienehköä noin 60 m2 kokoista yh-
den makuuhuoneen ensiasuntoa, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kahdelle, mutta korkeintaan 
neljälle asukkaalle. Asunnot on järjestetty pistetalotyyppisen tehokkaasti yhden porrashuoneen 
ympärille ja vielä porrastettu kerroksia niin, että osaan asunnoista kuljetaan portaan välitasan-
teiden tasolta. Porrastuksen tuloksena välitasanneasuntojen alapuolella sijaitsevat asukasvaras-
tot painuvat puolikellariin ja asuntojen päälle muodostuu avara, mutta suojaisa yhteisterassi, 
jonka olemassaolosta rakennuksen hahmossa vihjaa ylimmän kerroksen vinokattoinen massa.

Kerrosten eritasojärjestely ei paljastu rakennusten hillityin värein rapatuissa julkisivuissa, joi-
ta rytmittävät ikkunat on sommiteltu näennäisen sattumanvaraisesti. Sommittelun tuloksena 
on visuaalinen vaikutelma, joka korostaa rakennuksia huvilamaisina erillistaloina yksittäisten 
asuntojen erottumisen sijaan. Vaikutusta vahvistavat entisestään oleskelutiloihin epäsäännölli-
sesti liittyvät ja kevyesti ripustetut ulokeparvekkeet, joiden asennuksesta tulevat asukkaat saivat 
halutessaan kieltäytyä tyytyen lasiliukuovin varustettuun ranskalaiseen parvekeratkaisuun. 

Pienpistetalojen pysäköinti on edellä esiteltyjen hollantilaisten huvilakerrostalojen tapaan jär-
jestetty osin rakennusten pohjakerroksiin täydentävän autopaikkarivin sijoittuessa kadun var-
teen. Hollantilaisessa esimerkissä tosin autohalliin saatiin sovitettua 8 autopaikkaa 7 asuntoa 
kohti, kun taas kummankin pistetalokuution alle mahtuu vain 3 autopaikkaa 9 asuntoa kohti.

Soveltaminen
Hollantilaisiin luksustaloihin verrattuna pikkukaupungin pienkerrostalot ensiasuntoineen tarjo-
avat arkirealistisemman esimerkin asumista ja pysäköintiä integroivasta kaupunkivillarakenta-
misesta huolimatta ilmiselvästä heikkoudestaan eli autopaikkojen levittäytymisestä myös kadun 
varteen. Keskitehokkaan asuinrakentamisen piirissä pienpistetalon konseptia voisi soveltaa täy-
dentävänä rakennusrivinä, joka pienimittakaavaisuutensa ansiosta asettuu luontevasti esimer-
kiksi keskitehokkaan asuinalueen ja olemassa olevan pientaloasutuksen välittäväksi elementiksi.

Pienpistetalon konseptia voisi jatkojalostaa myös kaupunkimaisempaan ympäristöön sopivaksi 
lisäämällä asumisen yksityisyyttä sisäänvedetyin ja näkösuojatuin parvekkein. Konsepti toimisi 
myös tasamaaratkaisuna, jolloin koko maantasokerrokseen pystyisi sijoittamaan asukasvaras-
toja aktiivisempia yhteistiloja tai asunnon. Suuntaamalla pienasuntoja erityisesti vanhuksille, 
opiskelijoille ja muille potentiaalisesti autottomille kohderyhmille tai toteuttamalla päinvastoin 
suurempia perheasuntoja voitaisiin puolestaan vähentää rakennuskohtaista autopaikkatarvetta.

Pienimittakaavaisuus on paitsi konseptin vahvuus, myös sen heikkous: haasteeksi nousee riit-
tävän kannattavan rakennustehokkuuden saavuttaminen vapaasti seisovilla ja kerrosluvultaan 
rajallisilla pienkerrostaloilla ilman, että tingitään asumisviihtyisyydestä muodostaen liian tiivis-
tä korttelirakennetta, jossa yksityisyys on talosta toiseen avautuvien näkymien takia uhattuna.
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Kuvat 86-87. Pistetalot sijoittuvat kadun varren loivaan rinteeseen peltomaiseman reunalle.

1. krs 2. krs

Kuvat 88-90. Sattumanvarainen aukotus hämärtää kerrosjärjestelyn viistokaton vihjatessa 
terassin olemassaolosta. Värien vaihtelu luo tunnelmaa maantason kompakteihin aputiloihin.

Kuvat 91-93. Pienasunnot on ryhmitelty pistetalon tapaan yhden portaan ympärille sekä 
porrastettu tehokkaasti pää- ja välitasanteille. Pyöräsäilytys ja pesula kuivaushuoneineen ovat 
maantasossa varastojen upotessa kellariin. Parkkitilaa on kolmelle autolle pilarien katveessa.

Asunnot

Yhteistilat

Porras
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Pinotut pientalot

Tausta
Modulaaristen asuntoyksiköiden konseptin suunnitteluideologisena tavoitteena on tarjota pien-
talon avaraa tilallisuutta toteuttavaa kilpailukykyistä kerrostaloasumista vaihtoehdoksi kaupun-
kirakennetta hajauttavalle ja maaseutumiljöiden eheyttä uhkaavalle omakotirakentamiselle, joka 
johtaa pitkiin työmatkoihin ja yksityisautoilun kasvaviin päästöihin. Uusloft-tyyppisen asunto-
moduulin ajatuksen kehittänyt sveitsiläinen arkkitehti Hans Zwimpfer on toisaalta pyrkinyt te-
kemään ideastaan kannattavaa liiketoimintaa: vuodesta 2002 nykyhetkeen asti hiottu konsepti on 
saanut suojatuksi tuotenimekseen Pile Up, jonka asuntoyksiköt pinoavalle järjestelylle on haettu 
myös patentti Yhdysvalloissa. Konseptin jatkojalostuksesta vastaa arkkitehdin aikoinaan ulko-
maanprojekteja varten perustama Zapco-niminen kehitysyhtiö, jonka ohjauksessa Sveitsiin on 
tähän mennessä rakennettu neljä Pile Up -asuntokohdetta sisältäen yhteensä 88 asuntoyksikköä.

Konsepti
Pile Up -konseptin perusyksikkönä toistuu leikkausmuodoltaan 90 astetta vastapäivään käänne-
tyn L-kirjaimen muotoinen asuntomoduuli, jonka pystysakaran sisään muodostuu  ruhtinaalli-
sesti 5.6 metriä korkea ja niin ikään samankorkuiselle 20 m2 sisäänvedetylle parvekkeelle avau-
tuva oleskelutila. Tuloksena on pientaloasumisen laatuominaisuuksiin yleensä liitetty sisä- ja 
ulkotilan saumaton yhteys auringonvalon päästessä paistamaan syvälle asuntorungon uumeniin.

Pinta-alaltaan noin 80-300 m2 välillä vaihtelevat asuntomoduulit lomittuvat Tetris-pelin pali-
koiden tapaan päällekkäin ja vierekkäin siten, että muodostuu lamelli, jossa on perustapaukses-
saan pienkerrostalomaisesti vain kaksi asuntoa porrastasoa kohden. Asuntoyksiköiden kiinteitä 
rakenteita ovat joustavan loft-ajattelun mukaisesti lähinnä kantavat huoneistojen väliset seinät, 
joten elinkaariasumisen mahdollistava pohjaratkaisun myöhempi muuntelu on hyvin vapaata 
lukuun ottamatta tiettyjä ilmiselviä teknisiä rajoituksia vettä ja viemäröintiä tarvitsevien keit-
tiöiden ja märkätilojen sijoittelussa. Toteutettuja moduuleita on otettu myös studio- ja toimis-
tokäyttöön, mikä kertoo konseptin tarjoaman raakatilan neutraaliudesta ja yleispätevyydestä.

Soveltaminen
Pinottavat asuntomoduulit edustavat pitkälle kehiteltyä esivalmisteista rakennusjärjestelmää, 
johon kytketty edistyksellinen LVIS-tekniikka vastaa myös kestävän kehityksen vaatimuksiin 
rakennuskustannusten pysyessä kuitenkin kohtuullisina: arkkitehtitoimiston arvion mukaan Pile 
Up -kerrostalon rakentaminen maksaa vain noin 6 prosenttia enemmän kuin vastaavan kokoisen 
ja tasoisen tavallisen asuntokohteen ilman joustavan tilallisuuden tuomia lisämahdollisuuksia.

Konseptin olennainen anti keskitehokkaalle asuinrakentamiselle ei kuitenkaan löydy rakennus-
teknisistä yksityiskohdista tai varsinkaan liiketaloudellisesta logiikasta patentoida tilaratkaisu ja 
monistaa sitä muuttumattomana projektista toiseen. Keskeistä on sen sijaan ylipäänsä oivallus 
osaksi tiiviimpää ja kestävämpää kokonaisrakennetta pinoutuvien pientalomaisten yksiköiden 
potentiaalista. Tämäntyyppiset avarat asunnot tiiviissä ympäristössä voivat vastata johdanto-
luvussa esitettyihin joustavuuden ja itseilmaisun tarpeisiin rakennustekniikastaan riippumatta. 

Pientalomoduulien keskitehokkaan soveltamisen haasteena on ennen kaikkea yksityisyyden tur-
vaaminen, sillä sisä- ja ulkotilan välittömän vuorovaikutuksen edellytyksenä olevat lasipinnat 
voivat haittapuolenaan saada asukkaat tuntemaan itsensä näytillä oleviksi katseiden kohteiksi.  
Omalla tavallaan esikuvallista on pientalomaisen väljyyden toteutuminen ruhtinaallisen huone-
korkeuden muodossa, mikä luo kenties karsittaviksi sopivia ”hukkakuutioita”, mutta merkitsee 
myös asumisen esteettömyyttä asuintilojen sijoittuessa hissillä saavutettavaan yhteen tasoon. 
Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, kuinka monta asuntoa tapauskohtaisesti pinotaan pääl-
lekkäin, jotta säilyy pientalomaiselle asumiskokemukselle elintärkeä inhimillinen mittakaava.

8. Loftmaiset moduulit
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Kuvat 94-95. Avoin parvekevyöhyke tuo asumiseen pientalomaisen avaraa tilantuntua, mutta 
suuret lasipinnat on usein peitetty katseilta suojaavin valoverhoin yksityisyyden turvaamiseksi.

Kuvat 99-101. Pile Up -konsepti perustuu nimensä mukaisesti pinottaviin asuntomoduuleihin, 
joiden lähtökohtana on kahden kerroksen korkuinen oleskelutilan ja parvekkeen yhdistelmä. 

Kuvat 96-98. Korkeat oleskelutilat ja huonemaiset parvekkeet liittyvät välittömästi toisiinsa.
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HAUS C
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PILE UP AM RHEIN
HABICH-DIETSCHY STRASSE, RHEINFELDEN

ZWIMPFER
PILE UP    ®

 

VERKAUF
Brigitte Hasler Innenarchitektur Telefon 0041 (0)61 681 63 55
Unterer Rheinweg 86 Mobile 0041 (0)79 342 19 90
Ch-4057 Basel e-mail pileup-am-rhein@zpa.ch

ARCHITEKTEN
ZWIMPFER PARTNER
Architekten SIA 
St. Alban-Anlage 66 
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BAUHERRSCHAFT
ZAPCO RHEINFELDEN AG
Rothusweg 12
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1. Obergeschoss Grundausbau 1:500

 5 15 25

Wohnung C11
Wohnfläche:    175.00 m2
Aussenraum:   20.00 m2

Wohnung C12
Wohnfläche:    176.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2

Wohnung B11
Wohnfläche:    131.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2

Wohnung B12
Wohnfläche:    134.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2

Wohnung A12
Wohnfläche:    111.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2

Wohnung A11
Wohnfläche:    176.00 m2
Aussenraum:   20.00 m2
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Wohnung C21
Wohnfläche:    176.00 m2
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Wohnung C22
Wohnfläche:    175.00 m2
Aussenraum:   20.00 m2
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Wohnfläche:    132.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2
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Wohnfläche:    112.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2
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Wohnfläche:    176.50 m2
Aussenraum:   20.00 m2

Lomittuvat asuntomoduulit
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Yrittämisen ja asumisen laatikkoleikki

Tausta
Asuin- ja liiketilaa yhdistävistä kuutiomaisista tilayksiköistä muodostuva rivirakentamisen kon-
septi on saanut markkinointinimekseen KMU-Boxen, jonka kirjaimet viittaavat saksan kielen 
pk-yrityksiä tarkoittavaan lyhenteeseen. Konseptin on ideoinut sveitsiläinen rakennusalan yrit-
täjä Roger Riedener inspiraationaan keskiajalta asti periytyvä kaupunkitalon ratkaisumalli, jossa 
pohjakerrokseen on sijoittunut kauppa tai käsityöläisverstas ja sen yläpuolelle perheen asunto. 

Arkkitehtonisen ilmeen kuutioille on antanut zürichiläinen arkkitehti Hans Andres, jonka suun-
nittelemana valmistui vuonna 2007 yhteensä 26 KMU-yksikön esikaupunkimainen liikekort-
teli KMU-Park Usterin pikkukaupunkiin noin 13 kilometrin päähän Zürichistä. Tontti saatiin 
hankittua edullisesti päättäjien uskoessa projektin työpaikkoja luovaan vaikutukseen, mutta 
haasteiksi muodostuivat toimintojen sekoittamisen edellyttämät tilojen hallinnan ja rahoituksen 
luovat ratkaisut sekä alueelle pelkkää yritystoimintaa osoittaneen asemakaavan muuttaminen.

Konsepti
KMU-kuutioiden loft-konseptin lähtökohtana on yksinkertainen pilari-laattarakenne, joka esi-
merkkiratkaisussa tuottaa pohjamitoiltaan noin 15x15 metrisen kuution maantasoon korkean 
hallitilan ja toiseen kerrokseen galleriamaisen parven sekä niiden yläpuolelle kolmanteen ja nel-
jänteen kerrokseen kaksitasoisen loft-asunnon ruhtinaallisine kattoterasseineen. Porrashuone 
sijaitsee joustavasti aina kuution kulmassa, joten sekä persoonallisuutta tavoittelevat tilojen tu-
levat käyttäjät että myös helposti kaupaksi käyviä neutraaleja neliöitä tarvitseva rakennuttaja 
ovat voineet muokata avointa tilakonseptia mieleisekseen. Kuutioiden sisältä löytyykin esimer-
kiksi niin lähes seinättömiä loft-huoneistoja kuin rakentamistaloudellisesti tehostettuja ratkai-
suja, joissa tavanomaisia toimistokerroksia on useita päällekkäin ja korkeista tiloista on luovuttu.

Soveltaminen
KMU-konseptin toteutusta voi pitää menestyksenä, sillä kohteen valmistuttua tilat löysivät os-
tajansa tai vuokralaisensa ja niihin majoittuu kattava yritysten kirjo luovien alojen palveluista 
autokorjaamoon; erikoisimpina toimijoina aikido-sali ja musiikkistudio. Kaiken kaikkiaan KMU-
Parkin 26 kuutiossa pitää majaansa reilut 30 yritystä työllistäen yli 100 ihmistä. Korttelin 29 
asunnosta osa on puolestaan vuokrattu ulos, mutta enemmistö toimii yrittäjien koteina. Virey-
destä on tosin kiittäminen paitsi tilakonseptia, myös ennen kaikkea kaupunkiseudun vaurautta.

Varauksista huolimatta tilallisesti joustavien kuutioiden konsepti tarjoaa keskitehokkaalle asuin-
rakentamiselle Suomen oloissa uudenlaisen asumisen ja työn yhteensovittamisen mallin, joka so-
veltuu Tampereen kaupunkiseudun hyvin saavutettaville esikaupunkialueille. Pinottavien pien-
talojen tapaan konseptin keskiössä eivät tälläkään kertaa ole tilamoduulien yksityiskohdat vaan 
perusidea eli asumisen ja työn lomittaminen läheisesti toisiinsa niin, että ne voivat kulmaporras-
huoneen kautta tarvittaessa sekä yhdistyä että erottua. Keskitehokkaan soveltamisen ensimmäi-
senä askeleena voisi olla samoin edellisen esimerkkikohteen yhteydessä sivutulla tavalla siirtää 
taka-alalle ajatus konseptin monistettavuudesta ja kutistaa ruhtinaallisten tilojen mittasuhteita.

Kritiikkiä voi esittää kuutioiden arkkitehtuurista, joka elävän ja uudella tavalla kaupunkimaisen 
korttelin sijasta tuo mieleen tavallisen esikaupunkimaisen liikerakentamisen – erityisenä haas-
teena voi pitää asumisfunktion viihtyisyyden takaamista ja selkeämpää näkyvyyttä ympäristös-
sä. Koruttomat julkisivut ovat toisaalta ymmärrettävästi osa kustannustehokkuuteen pyrkivää 
rakennuskonseptia mahdollistaen takanaan tapahtuvan eriluonteisten tilojen ja toimintojen mo-
nimuotoisen vaihtelun. Toinen arvostelun kohde ovat rakennusten väliset sisäänajokadut, joiden 
kaltaista ratkaisua tulisi keskitehokkaissa ympäristöissä käsitellä kävelypainotteisena ja kaupun-
kimaisena katutilana eikä KMU-Parkissa toteutuneella tavalla autovaltaisena asfalttiväylänä.

8. Loftmaiset moduulit
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Kuvat 106-110. Pilarirunkoon perustuva konsepti mahdollistaa erilaiset tilaratkaisut: tässä 
esimerkissä maantasossa on kauneushoitola parvellaan vaateliike ja yläpuolellaan loft-asunto.

Box 10 DG      M. 1:100     

Hans Andres     Architekt      Schaffhauserstrasse 550      8052 Zürich  
0404 KMU-Park  
23.01.2010 

Garage

Coiffeur

Gas-Heizung,
Haustechnik

Waschraum

WC

Lager

Empfang

Nagelkosmetik

Lift

GalerieLuftraum Studio

Lift

LiftWohnzimmer

Reduit
(WC/Du)

GarderobeBadezimmer

Gästezimmer Ankleide WaschenSchlafzimmerBüro

Lift

Dachgarten Vorräte

Küche

Erdgeschoss Galeriegeschoss

Obergeschoss Dachgeschoss

25.01.2010 an

KMU-Park Loren,   8610 Uster

BOX 10

BOX  13 BOX  14 BOX  15 BOX  16 BOX  17 BOX  18

BOX  20 BOX  22BOX  19 BOX  23

BOX  26

BOX  10 BOX  11 BOX  12

BOX   2 BOX   3 BOX   4 BOX   5 BOX   6BOX   1

BOX   7 BOX   8 BOX   9

BOX  21

Kopfbau

Zeile 1

Zeile 2

Zeile 3

Zeile 4

NORD

U
st

er
  W

es
t

Loren-Allee

BOX 24 BOX 25

Kuvat 102-103. KMU-rivien päädyt tuovat mieleen kerrostalon, pitkät sivut liikerakennuksen.

Kuvat 104-105. Liiketilat ja loft-asunnot edustavat molemmat valoisaa ja avaraa tilallisuutta.

3. krs 4. krs

1. krs 2. krs Loft-tyyppistä avotilaa

Kiinteä porrashuone
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Oleskelusiivet näkymän puolella

Tausta
Nimensä mukaisesti pitkänomainen asuinrakennus Langelinie sijaitsee vuonon pohjukassa 
tanskalaisessa Horsensin kaupungissa Århusista etelään. Rakennuksen kapeaa suorakulmaista 
tonttia rajaavat veden puolella venesatamaan vievä rantatie sekä mantereen puolella sekalaisten 
teollisuustoimintojen vyöhyke. Vuonna 1999 valmistunut kerrostalo sisältää yhteensä 36 kovan 
rahan näköala-asuntoa suunnittelijanaan arkkitehtitoimisto Dissing+Weitling Kööpenhaminasta.

Konsepti
Suunnittelun lähtökohtana olleen vesinäkymän hyödyntämiseksi pitkä lamelli on saanut kampa-
maisen muodon: yhtenäinen selkäranka lännen puolella sulkee sisäänsä porrashuoneiden ohella 
asuntojen makuuhuoneet, keittiöt ja saniteettitilat, kun taas avarat olohuoneet on sijoitettu suu-
rin ikkunoin ja ruhtinaallisin parvekkein varustettuihin erillisiin siipiin, jotka luovat massoillaan 
vesinäkymän puolelle toistuvan hammastuksen väleissään puutarhamaisia lähitiloja. Pohjoissi-
vuiltaan siivet ovat umpinaisia, mutta avautuvat etelään ja itään, mikä turvaa kaikille asunnoille 
yhtäläisen luonnonvalon saannin ja estää yksityisyyttä häiritsevät näkymät naapuriasunnosta 
toiseen. Kaksijakoisuuden teema toistuu myös tontin jäsentelyssä: autokatoksiin rajautuva pihan 
puoli on luonteeltaan suljettu, vuonon puoli puistomaisine nurmikaistaleineen taas hyvin avoin.

Itään kohti vuonomaisemaa suuntautuvat oleskelutilat pääparvekkeineen liittyvät länsipuolen 
sekundäärisille parvekkeille avautuviin kompakteihin keittiöihin, joten asunnot vastaanottavat 
hyvin luonnonvaloa kummastakin suunnasta. Asunnot edustavat kuutta eri tyyppiä keskikool-
taan 160 m2 sekä sijoittuvat kuuden ryhmissä hissillisten porrashuoneiden ympärille ja ovat 
yksitasoisia lukuun ottamatta kahden kaksikerroksisen kattoasunnon muodostamaa poikkeusta.

Langelinien ulkoarkkitehtuurissa valkoiseksi rapatut seinäpinnat luovat yhdessä tumman te-
räksen, lasin ja lämpimien mahonkiyksityiskohtien kanssa materiaalipaletin, jota voi luonnehtia 
skandinaavisen modernismin perinnettä jatkavaksi. Asuntojen sisällä puolestaan vaaleat lattia-
pinnat tekevät avarista oleskelutiloista entistäkin valoisampia heijastaessaan luonnonvaloa.

Soveltaminen
Keskitehokkaan asuinrakentamisen kannalta keskeistä kohteessa on oleskelutilat erillisiin siipiin 
sijoittava näköala-asumisen tilakonsepti, jota voidaan Tampereen seudulla soveltaa paitsi vesi-
näkymien ääressä, myös ylipäänsä luonnonläheisessä ympäristössä, kuten lähivirkistysalueen 
reunalla. Pientalomaista tunnetta asumiseen tuo luonnollisesti avarien sisätilojen liittyminen 
huonemaisiin oleskeluparvekkeisiin, mutta myös oleskelutilasiipien pienen mittakaavan mahdol-
listama lähitilan muodostuminen, josta saavat nauttia erityisesti maantasoasunnot terasseineen. 
Oman oleskelusiiven voi lisäksi nähdä konkreettisesti asunnon itäsivun ikkunoista, mikä saattaa 
parhaimmillaan psykologisella tasolla synnyttää tunteen asumisesta ikään kuin omassa talossa. 

Keskitehokkaaseen asumiseen sopivaa sujuvan arjen luksusta Langelinien asuntoratkaisuissa 
edustavat erilliset kylpyhuoneet suurten makuuhuoneiden yhteydessä sekä toissijaisille parvek-
keille avautuvat ja lapsiperheen vaatehuoltoa helpottavat kodinhoitohuoneet. Asuintilojen hie-
novaraista erottelua oleskelun ja ruokailun julkisempaan vyöhykkeeseen sekä makuu- ja kylpy-
huoneiden yksityisempään maailmaan voi sitäkin pitää suositeltavana ratkaisuna unohtamatta 
myöskään laadukkaan yksitasoisen asumisen mahdollisuuksia esteettömyyden edistämisessä.

Näköala-asumisen konseptin potentiaalisena heikkoutena voi paradoksaalisesti pitää juuri avaria 
asuntoja, jotka helposti ohjaavat liian eksklusiivisen asumisen suuntaan. Toisaalta tilakonsepti 
on muunnettavissa tehokkaammaksi tiivistämällä mittasuhteita: esimerkiksi ruokailu voi siirtyä 
olohuonetilasta kodinhoidon paikalle, jolloin tilasiipeä voidaan pienentää perusidean kärsimättä.

9. Näköalatalot
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Kuvat 111-112. Pitkää kerrostaloa erottavat vuonon vesirajasta rantatie ja avoin nurmialue.

Kuvat 113-115. Suurten ikkunoiden ja parvekkeiden kautta avautuu vangitseva vesinäkymä.

Kuva 116. Langelinien tyypillinen perheasunto noudattaa selkeää tilajakoa: suuri olohuone 
parvekkeineen on omassa siivessään muiden tilojen muodostaessa asumisen ”selkärangan”.

Makuuhuoneet

Kylpyhuoneet

Kodinhoito
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Makuusiivet pihan puolella

Tausta
Gooimeer-järven ranta hollantilaisessa Huizenin kaupungissa tarjoaa maisemallisesti dramaat-
tisen sijoituspaikan rotterdamilaisen Neutelings Riedijk Architecten -toimiston suunnittelemana 
vuonna 1997 valmistuneelle yhteensä 32 perheasunnon kohteelle, joka rajaa julkiseksi alueeksi 
maisemoitua rantakatua hiekkarantoineen. Rantavyöhykettä reunustavat talorivit muodostuvat 
pääosin arkkitehtien panoraamataloiksi kutsumista asuntopareista, joiden innovatiivinen asuin-
tilojen limittämisen konsepti mahdollistaa erittäin avarat oleskelutilat laajoin järvinäkymin.

Konsepti
Panoraamatalojen pyrkimyksenä on hyödyntää mahdollisimman hyvin rakennuspaikkansa mai-
semaa ja ilmansuuntia eli vesinäkymää pohjoisessa ja runsasta auringon valoa eteläisellä asun-
topihojen puolella. Asunnot liittyvät toisiinsa pareina, joiden kahta asuntoa ei erota toisistaan 
tavallinen huoneistojen välinen kantava seinä, vaan kantavana rakenteena on 6 metrin jaolla 
toistuva pilarijärjestelmä. Rakenneratkaisun ansiosta olohuoneet on voitu limittää päällekkäin 
asuntoparin koko 12 metrin leveydeltä panoraamaikkunoin järvelle katsoviksi avariksi tiloiksi.

Peilikuvamaisella logiikalla lomittuvilla kahdella asunnolla on aina varaston ja puutarhahuo-
neeksi kutsutun lisätilan muodostamat maantasokerrokset välissään yhteinen pysäköintisyven-
nys, josta on käynti asuntokohtaisiin takapuutarhoihin. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa 
asuntojen olohuoneet liittyvät eteläiselle pihan puolelle lasiseinien välityksellä avautuviin keitti-
öihin, kun taas makuuhuoneet, sisäportaat ja märkätilat on sijoitettu keittiöiden molemmin puo-
lin erillisiin siipiin mahdollistaen olohuoneiden limittämisen. Optiona on ollut vielä mahdollista 
saada keittiön eteen kevytrakenteinen terassiparveke ja katolle ylimääräinen makuuhuone.

Panoraamatalojen ulkoarkkitehtuuri on luontevasti kaksijakoista: järven puolella hillityn vaalea 
suomupanelointi, nauhaikkunat ja diagonaaliset räystäslinjat tekevät talot kokoaan vaikuttavim-
miksi, pihan puolella taas punatiiliset makuusiivet luovat massojensa väleihin intiimiä lähitilaa.

Soveltaminen
Panoraamakonsepti edustaa edellä esitellyn Langelinien tapaan näköala-asumisen teemaa, mutta 
tavallaan päinvastaisella perusratkaisulla: panoraamataloissa oleskelutilat sijoittuvat rakennuk-
sen perusmassaan sekä makuu- ja kylpyhuoneet erillisiin siipiin, tanskalaisessa esimerkissä sen 
sijaan olohuoneet ovat omissa siivissään ja muut tilat rakennuksen selkärangassa. Yhteistä mo-
lemmille kohteille on oleskelutilojen suuntautuminen ympäröivän maiseman takia ensisijaisesti 
haastavampaan ilmansuuntaan eli pohjoiseen tai itään ja tilanteen kompensoiminen liittämällä 
keittiöt olohuoneisiin luonnonvalon saamiseksi kahdesta suunnasta. Keskitehokkaan asuinra-
kentamisen kannalta panoraamatalojen erityisenä etuna on niiden kytkeytyminen asuntopiho-
jensa avulla osaksi tiivis-matalia kortteleita – ratkaisu inspiroi soveltamaan kadun puolen sa-
lityyppisen olohuoneen ideaa ilman luontonäkymääkin vaikkapa viihtyisän katutilan varressa.

Asuntopareina toistuvan asuintilojen lomittamisen konseptin voisi luovasti määritellä myös in-
novatiiviseksi muunnelmaksi paritalosta, jonka suosio perustuu pientalomaisen asumismuodon 
toteuttamiseen edullisemmin jaetuin kustannuksin. Panoraamataloissa näitä pientalomaisia omi-
naisuuksia ovat avarien olohuoneiden ja yksityisten ulkotilojen ohella selkeät omat sisäänkäyn-
nit ja niihin liittyvä drive-in-pysäköinti. Katolle optiona rakennettava lisämakuuhuone ja maan-
tasokerroksen puutarhahuoneen monikäyttöisyys puolestaan tuovat tarvittaessa varsin riittävän 
laajennusvaran suuremmankin perheen tai kotitoimiston pitäjän tarpeisiin. Haluttaessa korostaa 
erityisesti asumisen pientalomaista yksilöllisyyttä ja itseilmaisua kannattaa asuntopareista muo-
dostuvien rakennusten toteutusyksiköt pitää riittävän pieninä esimerkiksi sijoittamalla korkein-
taan tietty määrä ”paritaloja” samaan riviin liiallisen toiston ja monotonisuuden välttämiseksi.

9. Näköalatalot
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Kuvat 117-118. Järven puolelta panoraamatalot ovat linjakkaita ja asettuvat reunustamaan 
rakennettua ranta-aluetta asumisviihtyvyyden näkökulmasta jopa brutaalin välittömällä tavalla.

Kuva 121. Naapuriasunnoilla on yhteinen pysäköintisyvennys ja omat takapihat. Asunnot lomittuvat 
siten, että makuuhuoneet ovat omissa siivissään ja leveät järvelle katsovat oleskelutilat päällekkäin.

Kuvat 119-120. Intensiivisen järvinäkymän vastapainoksi aidattujen asuntopihojen puolella 
mittakaava on inhimillinen makuuhuonesiipien massojen rajatessa väleihinsä intiimiä lähitilaa.

Lomittuva asuntopari

Pysäköintisyvennys

Takapuutarhat
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Käärmetalot rinnettä vastaan

Tausta
Bilbaon keskustan ja esikaupunkien väliselle suurmaiseman kukkuloiden ja joen kehystämälle 
Mina del Morron alueelle sijoittuu 84 asuntoa käsittävä kuuden sivukäytävärinnetalon innova-
tiivinen kortteli haasteellisena rakennuspaikkanaan kaivostoiminnan jyrkkärinteiseksi ei-kenen-
kään-maaksi runtelema entinen louhos. Korttelin toteutus perustuu vuonna 1996 järjestetyn 
nuorten arkkitehtien Europan-kilpailun voittajatyöhön (Belzunce/Mauriño/Millán), jota tuoma-
risto kiitteli perinteisistä kaduista ja aukioista poikkeavista sekä naapurisosiaalisuutta edistävis-
tä ulkotiloistaan. Sosiaalisen asumisen kustannuspaineiden alla edennyt ensimmäinen rakennus-
vaihe valmistui vasta vuonna 2007 vesitettynä versiona: kilpailuehdotuksessa rinnetalojen päistä 
nousevat hoikat asuintornit oli erotettu omaksi massiiviseksi projektikseen ja talojen väliset tilat 
aidattu. Takaiskuista huolimatta rinnemaastosta ponnistava kortteli on säilyttänyt viehätystään.

Konsepti
Toteutuneessa muodossaankin korttelin konsepti on selkeästi hahmotettavissa: mutkittelevat 
rinnetalot rajautuvat selkeästi omaksi kokonaisuudekseen pysäköintilaitoksen muodostamalta 
jalustalta nousevien maamerkkimäisten asuintornien jatkaessa massoittelun linjoja. Näennäisen 
sattumanvaraisesti, mutta herkästi maastonmuotojen mukaan asetellut terassoidut talot virtaa-
vat arkkitehtien selostuksen mukaan rinnettä alas kuin purot rajaten väleihinsä ulkotilojen ja 
kävelyreittien verkoston. Tilanmuodostuksen tavoitteena on ollut säilyttää rakennuspaikan kak-
sijakoinen luonne, joka syntyy sijainnista keskustan ja esikaupunkien välisessä rajakohdassa.

Typologisesti 2-4-kerroksiset porrastetut asuinrakennukset ovat eräänlaisia hybridejä, jotka 
yhdistävät terassitalon ja tehokkaan ulkosivukäytäväratkaisun porrashuoneiden sijaitessa ra-
kennusten ylärinteen puoleisissa päädyissä. Asuntojen rationaaliset pohjaratkaisut noudattavat 
selkeää vyöhykejakoa: sivukäytävän puolella ovat aina keittiöt ja märkätilat seiniin upotettuine 
taloteknisine asennuksineen, kun taas olo- ja makuuhuoneet avautuvat parempaan ilmansuun-
taan. Asumisviihtyisyyttä tehokkuuden keskelle tuovat lisäksi rakennusmassojen porrastuksiin 
sijoittuvat suojaisat kattoterassit. Tummansinisiksi rapatut ja niukasti aukotetut rakennukset 
ovat ulkoarkkitehtuuriltaan hyvin solideja ja ulkotilaa muurimaisesti rajaavia elementtejä mini-
malistisuuden täydellistyessä viidentenä julkisivuna käsitellyissä puhtaissa kattopinnoissa.

Soveltaminen
Sivukäytävärinnetalot ja niiden väliin muodostetut virtaavat, mutta silti rajatut ulkotilat paitsi 
inspiroivat vaikean maaston täydennysrakentamista, myös poikkeavat positiivisesti sekä perin-
teisestä umpikorttelista että lähiömäisen avoimesta tilarakenteesta. Tällainen uusi kaupunkitilal-
lisuus on abstraktilla ideatasolla ymmärrettynä eräs mahdollinen keskitehokkaille asuinalueille 
laajemmin sopiva tilanmuodostuksen ratkaisu uusurbanististen kaavoitusperiaatteiden rinnalla. 

Kritiikin kohteiksi nousevat sen sijaan rakennusten niukka aukotus ja ulkotiloja aktivoivien pi-
hatoimintojen puute, joiden takia visuaalisesti kauniista välitiloista uhkaa syntyä sosiaalisesti 
ei-kenenkään-maata. Tästä näkökulmasta rakennuskonseptia voisi kehittää sijoittamalla oleske-
lutilojen puolelle ulkoympäristön sosiaalista kontrollia ja asumisviihtyisyyttä lisäävän parveke-
vyöhykkeen, joka sisäänvedettynä ei edes heikentäisi rakennusten tilaa rajaavaa luonnetta. Mai-
nitsemisen arvoisia arkea sujuvoittavia ratkaisuja muuten tehokkaissa asuntopohjissa ovat omat 
kylpyhuoneet suurten makuuhuoneiden yhteydessä sekä keittiöihin liittyvät pienet varastot.

Sivukäytäväratkaisu takaa varmasti riittävän keskitehokkaan tiiviyden, vaikka asukaspysäköinti 
toteutettaisiin maantasossa korttelin reunalla.  Tehokkuutta voitaisiin myös pienentää ja  viihtyi-
syyttä lisätä lohkomalla asuntojen väliin patioita ja terasseja monimuotoisemman massoittelun 
ja tilallisuuden tuottamiseksi personoiden samalla sivukäytävien asuntokohtaisia sisäänkäyntejä.

10. Ti laa rajaavat r inneratkaisut
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Kuvat 122-123. Mutkittelevien massojen tiivis korttelirakenne luo rajattua tilaa talojen väliin. 

Kuvat 124-125. Ylärinteen porrashuoneiden syöttämät sivukäytävät mukautuvat maastoon.

Kuva 128. Konseptiluonnos kertoo sivukäytävätalojen 
ja asuintornien yhdistymisestä massoittelun tasolla.

Kuvat 126-127. Kerrospohjassa ja aksonometriassa 
näkyvät tyypillinen perheasunto ja suojaisa päätyterassi 
rakennusmassan porrastuksen kohdalla sekä asunnon    
selkeä sisäinen tilajako palveleviin tiloihin ja oleskeluun.

Tyypillinen perheasunto

Yksitasoisia asuntoja
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Kaaritalo rinteen suunnassa

Tausta
Arkkitehtuuripanostuksistaan tunnetussa itävaltalaisessa Grazin kaupungissa metsäisen puisto-
maiseman kainalossa sijaitsee keskitehokasta mittakaavaa hyvin edustava Schießstätten viiden 
hehtaarin alue rakennuttajanaan kohtuuhintaista perheasumista tarjoava osuuskunta. Alueen 
selkärankana toimii korttelirakenteen läpi kulkeva ja kevyesti kaartuva kävelyreitti päätteenään 
vuonna 1999 valmistunut rinteeseen asettuva ja viihtyisästi etutilaa rajaava rivitalomainen pien-
kerrostalokohde, jonka on suunnitellut paikallinen arkkitehtitoimisto Szyszkowitz-Kowalski.

Konsepti
Kolmikerroksisten lasisten asuintornien luonnehtima hieman kaareva rakennusrivi sijoittuu 
alueen reunalle rajaten eteensä nurmipintaisen avoimen ulkotilan virkistyskäyttöön sopivaksi 
asuntojen yhteiseksi etupihaksi. Loivasti viettävän pihan keskellä kävelyreitti haarautuu kahdek-
si portaaksi, jotka johdattavat kulkijan rakennusrintamaan jätettyjen läpikulkujen kautta kohti 
taustalla kohoavaa metsää. Portaiden haarassa puolestaan solisee rauhoittavasti rakennustöiden 
yhteydessä löytynyttä luonnonlähdettä hyödyntävä vesiaihe. Kokonaisuudessaan rakennusrivi 
muodostaa lähes symmetrisen sommitelman allaan rinteeseen upotettu pysäköintikellari, johon 
ajetaan talorivin päädystä häiritsevän autoliikenteen pysyessä näin poissa asumisen reviiriltä.

Kulku itse asuntoihin on pitkin ulkoportaita, jotka nousevat ensin vajaan kerroksen verran yh-
teispihan reunasta myötäillen maisemoitua penkkaa ja kiipeävät sitten lasitornien välisille si-
säänkäyntitasanteille. Asunnot ovat yksi- tai kaksikerroksisia ja niiden koko vaihtelee 40-90 m2 
välillä avarien oleskelutilojen suuntautuessa aina viihtyisälle yhteispihalle ja pienten sisäeteisten 
erottamien makuuhuoneiden kätkeytyessä metsän puolelle. Asuntojärjestelyihin liittyvät por-
taat ja tasanteet lasikaiteineen ja -katoksineen ovat myös olennainen osa ulkoarkkitehtuuria, 
joka tekee rakennusrivistä sen tilaa rajaavasta luonteesta huolimatta tietyllä tavalla hengittävän 
sallimalla häivähdyksenomaiset näkymät kohti metsämaisemaa sekä rohkaisemalla vuorovaiku-
tukseen yhteispihan ja yksityisempien ulkotilojen, kuten terassien ja maantasopihojen, välillä.

Soveltaminen
Schießstätten rinnekonseptiin keskeisesti kuuluva etutilan rajaaminen on toteutettavissa myös 
toisenlaisella paikoitusratkaisulla, sillä tasonvaihtelu tapahtuu ensisijaisesti maisemoinnin ja 
siihen liittyvien ulkoportaiden avulla maahan upotetun pysäköintikellarin jäädessä alisteiseen 
asemaan. Leikillisesti kohteen rakennuskonseptia voisikin nimittää tasamaan rinneratkaisuksi.

Schießstätten rakennusrintama on julkisivyöhykkeeltään avoin ja asettuu korkeuskäyrien suun-
taisesti toisin kuin edellä esitellyt Bilbaon suljetut ja rinnettä vastaan linjatut sivukäytävätalot. 
Molemmille kohteille on kuitenkin ominaista keskitehokkaisiin asuinympäristöihin sopiva ra-
jattu, mutta virtaava tilallisuus, joka sijoittuu puutarhakaupunkimaisesti luonnon ja rakennetun 
ympäristön välimaastoon luoden potentiaalisesti merkityksellisiä ulkotiloja asumisen yhteyteen. 
Keskitehokkaan soveltamisen kannalta suurin ero rinnekohteiden välillä on siinä, että etutilaa 
muodostava rakennusrivi soveltuu ensisijaisesti haastavan korttelin reunan yksittäiskohteeksi, 
kun taas käärmetalot toimivat korttelirakennetta muodostavana rakennuskokonaisuutena.

Lasitornien mahdollisuutena ja haasteena on samanaikaisesti edistää yhteisöllistä vuorovaiku-
tusta ja turvata yksityisyyttä, joista ensin mainittu tavoite toteutuu yhteiselle etupihalle suun-
tautuvien oleskelutilojen välityksellä ja jälkimmäinen taas erillisten eteistilojen jäsentämillä 
makuuhuonevyöhykkeillä. Konseptin keskitehokkaan soveltamisen näkökulmasta tämä tilajär-
jestely vaikeuttaa toisaalta sisäänajon ja pysäköinnin sijoittamista haluttaessa ylärinteen puolel-
le, mihin ratkaisuna voi toimia vain kaksikerroksisten asuntojen sijoittaminen maantasoon, jol-
loin niiden makuuhuoneet voidaan nostaa toiseen kerrokseen autojen vähemmän häiritsemiksi.

10. Ti laa rajaavat r inneratkaisut
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Kuvat 129-130. Rakennusrivi rajaa yhteispihaa ja porrastettua etutilaa.

Kuvat 131-132. Lasitornien rajaama viheraukio toimii korttelirakenteen 
läpäisevän ja aavistuksen kaartuvan kävelyreitin visuaalisena päätteenä. 

Kuvat 133-134. Asuntoihin kuljetaan ulkoportaiden ja terassimaisten 
tasanteiden kautta pysäköintihallin integroituessa osaksi rinneratkaisua.

Yksitasoisia asuntoja



130

Mittakaavan vaihtelua korttelitasolla

Tausta
Breevaarthoek on vuonna 2001 valmistunut 25 kerrostalohuoneistoa ja 28 drive-in-rivitalokotia 
sekä pienen liiketilan sisältävä kortteli, joka sijaitsee Goudan kaupungin ulkoreunalla katso-
en kohti edessä levittäytyvää Etelä-Hollannin järvi- ja kosteikkoaluetta – korttelikokonaisuus 
muodostaa siten rajan esikaupunkiympäristön ja luonnon sekä maan ja veden välille. Korttelin 
suunnitellut rotterdamilainen arkkitehtitoimisto KCAP on ottanut juuri tämän rakennuspaikan 
reunamaisen luonteen lähtökohdaksi eri mittakaavoja yhdistelevälle rikkaalle massoittelulle.

Konsepti
Kolmiomaista tonttia reunustavat kaksi tietä ja kanaali, joiden ohjaamana kullekin korttelin reu-
nalle on sijoitettu oma rakennustyyppinsä vaihtelevine asuntoineen. Korttelin eteläsivua erot-
taa tiestä melusuojana toimiva ja korkeimmillaan seitsenkerroksiseksi kohoava kerrostalo, jonka 
kaksi tornimaista massaa nousevat kolmikerroksiselta jalustalta. Tornit rajaavat väliinsä asuk-
kaiden yhteisen kattoterassin ja porrastuvat lukuisiksi parvekkeiksi tarjoten vesinäkymät mah-
dollisimman monesta asunnosta. Kerrostaloasuntojen koot vaihtelevat 100-250 m2 välillä pysä-
köinnin sijoittuessa maantasokerroksen autotalleihin ja autopaikkariveinä rakennuksen viereen.

Korttelin kahdelle muulle sivulle toisen tien ja kanaalin varteen sijoittuvat kaupunkimaiset 
yhden perheen rivitalokodit drive-in-autotalleilla varustettuine sisäänkäynteineen. Järjestelyn 
mahdollistaa lenkkinä korttelia kiertävä ja turvallisen liikkumisympäristön luova asuntokatu, 
jonka varrella on myös täydentävää kadunvarsipaikoitusta. Korttelin sisälle muodostuu vehreä 
istutuspiha, joka toimii suojavyöhykkeenä tienpuoleisten rivitalojen maantasopihojen ja asunto-
kadun välillä toisen talorivin auetessa puolestaan vesimaisemaan terassilaitureiden välityksellä. 

Drive-in-rivitalojen noin 200 m2 kokoisten kolmikerroksisten perheasuntojen pohjaratkaisuja 
yhdistävät kompakti aina kadun puolelle sijoittuva keittiö sekä tilallista avaruutta tuottava kah-
den erillisen sisäportaan ja suuren porrasaukon ratkaisu. Erottavana tekijänä ovat puolestaan 
terassit, jotka tien puolen rivitaloissa on suunnattu suojaisasti ja porrastetusti sisäpihalle, mutta 
kanaalin puolella lohkottu eri ilmansuuntiin aukeaviksi – massoittelu ja tilallisuus reagoivat näin 
suhteessa siihen, miten rakennukset sijaitsevat haastavassa kaupungin ja luonnon rajakohdassa.

Erilaiset massat ja mittakaavat sitoo yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ulkoarkkitehtuurin rehelli-
nen materiaalintuntu, jota toteuttavat korttelissa kauttaaltaan toistuvat vaaleat tiilipinnat sekä 
puiset julkisivuverhoukset ja ikkunanpuitteet. Maaleja ja muita materiaalien värejä muuttavia 
käsittelyjä on vältetty, jotta kortteli sopeutuisi luontevaksi osaksi vieressään aukeavaa maisemaa.

Soveltaminen
Erilaisia mittakaavoja ja talotyyppejä yhdistävän korttelin konsepti on realistisesti toteutetta-
vissa Tampereen seudun keskitehokkaassa asuinrakentamisessa, koska pysäköinti voidaan jär-
jestää kokonaisuudessaan maantasoon sekä kerros- ja rivitalot erottaa omiksi yksiköikseen, mikä 
mahdollistaa kohteen rakentamisen ilman kallista kellaripysäköintiä ja tarvittaessa erillisinä 
projekteina useassa vaiheessa. Mittakaavan vaihtelun ohella korttelin esikuvallisia piirteitä ovat 
viihtyisät niin yksityiset kuin jaetut ulkotilat sekä pienimuotoinen toimintojen sekoittaminen.

Kuvatun kaltaiseen drive-in-asuntokatulenkkiin perustuvan korttelin haasteeksi muodostuu ri-
vitaloasuntojen avautuminen voimakkaasti yhteen ja samaan suuntaan, joka veden äärellä on it-
sestäänselvä valinta, mutta tiiviissä kaupunkiympäristössä asuntopihojen sijoittaminen korttelin 
ulkolaidalle ei välttämättä onnistu. Olennaisia eivät silti tälläkään kertaa ole esimerkkikohteen 
yksityiskohdat vaan ylipäänsä ajatus eri mittakaavoja ja typologioita, mutta samalla yhtenäistä 
ulkoarkkitehtuuria edustavien rakennusten yhdistämisestä merkityksellisiä ulkotiloja rajaten.

11. Ti ivis-matalasta tornitaloon
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Kuvat 137-139. Mittakaavan vaihtelua kanaalilta, korttelipihalta ja tien suunnalta katsottuna.

1. krs 2. krs

Kuvat 135-136. Liiketila ja asukkaiden omat kalusteet elävöittävät asuntokadun ympäristöä.

Kuvat 140-142. Aksonometria  kertoo kerros- ja rivirakentamisen luontevasta liitosta. Drive-
in-asunnoissa kompakti keittiö on kadun puolella ja porrasaukko luo tilantuntua oleskelutilaan.
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Mittakaavan vaihtelua rakennustasolla

Tausta
Het Kasteel on vuonna 2008 valmistunut kaupunkimaista rivitaloasumista ja tornirakentamista 
yhdistelevä 108 asunnon rakennuskompleksi suuren ratapihan reunustamalla Science Parkin ke-
hitysalueella Amsterdamissa. Alueelle on rakentumassa kansainvälinen tietotalouden keskitty-
mä, johon sisältyy toimisto-, tutkimus- ja koulutustiloja, hotelli ja konferenssikeskus, urheilu- ja 
kulttuurilaitoksia sekä asumista ja uusi rautatieasema. Kohteen suunnitellut amsterdamilainen 
HVDN Architecten -toimisto on ottanut konseptikehittelynsä lähtökohdaksi sekä tontin olemassa 
olevat rajoitteet että sijainnin alueen imagon kannalta tärkeässä sisääntuloväylän risteyksessä.

Konsepti
Rakennuksen toimiessa alueen potentiaalisena käyntikorttina keksivät arkkitehdit sijoittaa sen 
4-5-kerroksisen jalustaosan päälle 48 metriä korkean tornin maamerkiksi. Tornin ja koko raken-
nuksen ulkohahmoa hallitsevat toisiinsa nähden hieman kulmittain sijoittuvat lasipaneelit, jot-
ka saavat  rakennusmassan muistuttamaan kiiltelevää kristallia. Julkisivukonseptin taustalla on 
viereisen ratapihan takia esitetty viranomaisvaatimus melusuojauksesta, joka ulotettiin raken-
nuksen kaikille ulkosivuille painovoimaista ilmanvaihtoa avustavan kaksoisjulkisivun muodossa.

U-muotoon asettuvien rakennusmassojen rajaamalle kansipihalle kuljetaan katutasosta kävely-
siltaa pitkin yli vallihautaa muistuttavan vesiaiheen, mikä korostaa kompleksin erillisyyttä ja on 
antanut sille suomeksi linnaa tarkoittavan nimen. Käynti asuntoihin tapahtuu pihan kautta, jon-
ka korotetun tason alle sijoittuu kaupunkimaisten rivitaloasuntojen pohjakerrosten reunustama 
autohalli sekä asukasvarastoja ja teknisiä tiloja. Kadun puolella rivitaloasunnot ovat nelikerrok-
sisia, radan puolella taas kolmikerroksisia yläpuolellaan vielä kaksitasoisia sivukäytäväasuntoja.

Rakennuksen ulkokuoren tietynlaisesta monumentaalisuudesta poiketen sisäpiha on suojaisa ja 
epämuodollinen tila, joka mahdollistaa sosiaaliset kohtaamiset: rivitaloasuntojen ”etupuutarhat” 
on erotettu toisistaan tornin synnyttämiä tuulipyörteitä hillitsevin köynnösristikoin ja runsaat 
puupinnat luovat lämmintä tunnelmaa. Pysäköintitasoa varteen pihakanteen on lisäksi puhkais-
tu suuria pyöreitä valoaukkoja, joiden ansiosta autohalli ei muodostu pimeäksi pelon paikaksi.

Kohteen erityiseksi haasteeksi nousi halu tarjota jokaiselle asunnolle yksityinen ulkotila, vaikka 
tämä ei ole ollut Hollannissa pakollista vuoden 2003 jälkeen. Ratapihan puolella asuntokohtaiset 
ulkotilat on ratkaistu lasijulkisivun taakse suojautuvina terasseina ja maavallin suojaamina poh-
jakerroksen avoparvekkeina, asuintornissa kaksoisjulkisivuun integroituvina sisäparvekkeina.

Soveltaminen
Eri mittakaavoja ja talotypologioita yhdistävän rakennuskokonaisuuden urbaani konsepti voi 
olla lähes tällaisenaan toteutettavissa Tampereen keskustan läheisenä täydennyskohteena tai 
laajan asuinalueen maamerkkimäisenä keskuskorttelina, kunhan tornirakentamisen volyymi 
saadaan sovitettua sellaiseksi, että kansipysäköinnin kulujen kattaminen on mahdollista, mutta 
asuinympäristön mittakaava ei karkaa hallinnasta. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää siihen, 
mitä tapahtuu kompleksin pohjakerroksessa vesiaiheen korvautuessa katu- tai pihavyöhykkeellä.

Kaupunkimaista konseptia voidaan keventää laajemmin Tampereen seudulle sopivaksi madalta-
malla torniosaa reilusti sekä ratkaisemalla pysäköinti pihakannen sijaan toisella tavalla, jolloin 
rakennuksen siipiin voidaan helpommin sijoittaa maantasoasumista. Rohkean kaupunkimaisen 
otteen ja mittakaavan vaihtelun ohella kiinnostavaa konseptissa on ajatus siitä, miten melusta 
ja muista häiriöistä kärsivään haastavaan urbaaniin kontekstiin voidaan toteuttaa laadukasta ja 
pientalomaista asumista yksityiskohtiin paneutuvan suunnittelun avulla. Ennen kaikkea tulee 
lisäksi todistettua suurenkin mittakaavallisen vaihtelun luonteva toimivuus rakennustasolla.

11. Ti ivis-matalasta tornitaloon
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Kuvat 146-147. Rakennuksen urbaania ulkoarkkitehtuuria hallitsee elegantti kaksoisjulkisivu.

Kuvat 143-145. Rivitalotyyppinen asuminen sijoittuu kahdeksi siiveksi viihtyisän kansipihan 
reunoille allaan pysäköintihalli, jota valaisevat pihakanteen puhkaistut pyöreät kurkistusaukot.

Kuvat 148-149. Kansipihaa reunustavat nelikerroksiset 
sekä päällekkäiset kolme- ja kaksitasoiset rivitaloasunnot.
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Ekokortteli esikaupungissa

Tausta
Beddington Zero Energy Development eli BedZED on laskennallista hiilineutraaliutta tavoi-
tellut kansainvälisestikin tunnettu kestävän asuinrakentamisen kortteli, joka sijaitsee Suttonin 
kunnallishallinnollisessa kaupunginosassa – Lontoon keskus on nopeimmillaan noin 25 minuu-
tin matkan päässä lähimmälle raideliikenteen asemalle kävellen. Entiselle jätevesilaitoksen ton-
tille vuonna 2002 valmistuneet rivitalomaiset pienkerrostalot sisältävät yhteensä 82 asuntoa 
sekä noin 2500 m2 työ- ja toimistotilaa mukaan lukien 18 asumisen ja työn yhdistävää live/work 
-yksikköä naapuruston yhteisen klubitalon ja urheilukentän täydentäessä kokonaisuutta. Tiiviin 
korttelin on suunnitellut siellä itsekin majaansa pitävä ja ekoarkkitehtuuristaan tunnettu Bill 
Dunsterin Zedfactory-toimisto kumppaninaan yritysmallisesti toimiva hyväntekeväisyysjärjestö 
Bioregional, joka on monitoroinut kestävyystavoitteiden toteutumista prosessin eri vaiheissa. 

Konsepti
Asumisen ja työn tiloja lomittava sekä etäisesti brittiläiseen rivitaloperinteeseen viittaava kortte-
likonsepti toistaa kulkusiltojen kytkemiä lamelleja väleissään kapeat kujat. Typologiaa voi luon-
nehtia selät-vastakkain-ratkaisuksi, sillä korttelin rakennukset muodostuvat etelään avautuvista 
asunnoista sekä pohjoiseen suuntautuvista live/work -yksiköistä tai toimistoista. Rakennusten 
leikkausmuodon lähtökohtana on ollut yhdistää tiivis asuminen, maltillinen toimintojen sekoit-
taminen ja aurinkoenergian hyödyntäminen: työtilat saavat nauttia pohjoisen viileydestä tarjo-
ten työpaikkoja asumisen välittömässä läheisyydessä, kun taas etelänpuoleiset aurinkopaneelit 
maksimoivat kerätyn säteilyenergian ja viherhuoneet avattavine lasituksineen pyrkivät pitämään 
sisälämpötilan miellyttävänä vuodenajasta riippumatta osana painovoimaista ilmankiertoa.

Rakennusten maantasossa on tyypillisesti kaksikerroksisia perheasuntoja sekä niiden päällä 
yksitasoisia studioasuntoja, joihin kuljetaan pohjoispuolelta pitkiä ulkoportaita pitkin. Perhe-
asuntojen ulkotilat eivät sijaitse asuntojen kanssa samoissa rakennuksissa vaan aina seuraavan 
etelänpuoleisen lamellin katolla työtilojen päällä. Kattopuutarhoihin kuljetaan naapurin kanssa 
jaetun kävelysillan kautta, mikä kysyy tiiviiseen asumismuotoon väistämättä kuuluvaa kanssa-
asukkaiden läsnäolon sietämistä. Kattopuutarhat sijoittuvat aina rakennusmassojen pohjoispuo-
lelle ja työtilojen kattoikkunoiden erottamia studioasuntojen etupuutarhoja porrastetusti ker-
roksen verran alemmas – ratkaisun soveltaminen suomalaisissa ilmasto-oloissa on haasteellista. 

Soveltaminen
BedZED-konseptin ytimessä ovat ekotehokkaat passiivitalot, jotka tekevät ekolaiskurin elämän-
tavasta kestävämmän, vaikka korttelin automatisoitu pienvoimala ja ekologinen vedenpuhdistus-
järjestelmä ovat jääneet pois käytöstä tekniikan ja kannattavuuden ongelmien takia aiheuttaen 
yleistä imagohaittaa ekoasumiselle. Kestävää kehitystä on toisaalta edistetty asumisen tukitoi-
minnoilla, joihin kuuluvat esimerkiksi laadukkaat pyöräpaikat ja asukkaille kotiin toimitettu lä-
hiruokakori sekä erityisen ekoneuvojan palkkaaminen ensimmäisen asumisvuoden ajaksi. Tällai-
nen kestävän arjen konsepti sopii hyvin Tampereen seudullekin ideologisten ekokylien sijasta. 

Suomalaisissa arvioissa  BedZED-korttelin on nähty vastaavan monilta ominaisuuksiltaan Hel-
singin Eko-Viikkiä sekä tarjoavan houkuttelevan ja ekologisen vaihtoehdon pientaloasumisel-
le myös Suomen oloissa. Meilläkin sovellettavaksi voimistuvaksi trendiksi on nostettu työtila-
asunnot, joista monet tosin päätyivät pelkiksi asunnoiksi, koska korttelin esikaupunkisijainti 
ja toimistokäytön asuntolainaehtoihin aiheuttamat hankaluudet karkottivat ostajia. Erityisenä 
yksityiskohtana kannattaa huomata korttelin toteuttajien tiiviyttä puolustava argumentointi: 
maltillisella toimintojen sekoittamisella voidaan parantaa uusien asumiskonseptien taloudellis-
ta kannattavuutta, sillä työtilojen integroiminen asumisen lomaan tuo lisää kerrosalaa, jonka 
vuokra- ja myyntituloilla rahoittaa ekorakentamisen verrattain marginaaliset lisäkustannukset.

12. Britt ir ivarit
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Kuvat 150-151. Painovoimaisen ilmanvaihdon tuuletusputket ja aurinkopaneelit katoilla sekä 
lasitetut viherhuoneet ja vaikutteet tiilirakentamisen perinteestä luovat sympaattista imagoa.

Kuvat 152-153. Rivitalojen väliset kujat kävelysiltoineen, köynnöskasveineen ja terasseineen 
näyttäytyvät viihtyisänä asuinmiljöönä paitsi aurinkoisissa arkkitehtuurikuvissa, myös pilvisenä 
arkipäivänä. Naapurin läheisyys tiiviissä asumismuodossa vaatii kuitenkin oman totuttelunsa.

Studioasunto

Perheasunto

Toimisto/työtila-asunto

Kuva 154. BedZED:in selät-
vastakkain-asumiskonsepti.
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Urbaania osuuskunta-asumista

Tausta
Iroko Housing on lontoolaisen Haworth Tompkins Architects -toimiston suunnittelemana vuonna 
2001 valmistunut kaupunkikortteli, jonka avaraa sisäpihaa ympäröivät yhteensä 59 rivi- ja ker-
rostaloasuntoa tarjoavat sosiaalista osuuskunta-asumista South Bankin kaupunginosassa Lon-
toon sydämessä. Suunnittelun lähtökohtana oli tarjota kaupungissa harvinaista perheasumista 
ja asuntokohtaisia ulkotiloja unohtamatta kuitenkaan pienempiä kotitalouksia ja monipuolista 
asukaspohjaa. Korttelin muita toimintoja ovat kaksi maantasoliiketilaa, kaupallinen pysäköinti 
pihakannen alla ja myöhemmin valmistunut monitoimikeskus. Iroko on syntynyt osana ympä-
röivää kaupunkialuetta uudistaneen Coin Street Community Builders -kehitysorganisaation toimin-
taa, joka aikanaan alkoi massiivista toimistorakentamista vastustaneesta kansalaisaktivismista. 

Konsepti
Kaupunkiasumisen haasteena on kohteen arkkitehtien mukaan sovittaa yhteen kaupunkilaisten 
läsnäolo ja asumisen kaipaama yksityisyys. Vastauksena ristiriitaan Irokon asunnot on järjes-
tetty rivitalomaisesti katuja reunustaviksi rakennuksiksi turvallisen ja yhteisöllisen korttelipi-
han ympärille, joka on huolellisesti jaettu neljään vyöhykkeeseen – leikki- ja pelikenttään sekä 
nurmikkoon ja laatoitettuun istuskelualueeseen – luoden tiiviin asumisen konflikteja ehkäisevää 
tilallista järjestystä. Katu- ja pihatilojen selkeä erottelu edustaa urbaania tilanmuodostusta, ka-
tutason rivitaloasuntojen sisäänkäynnit syvennyksineen asumisen arkkitehtuurin lähimittakaa-
vaa. Ratkaisu ammentaa inspiraationsa tiiviin kaupunkiasumisen kestäväksi ja suosituksi mallik-
si osoittautuneesta kaupunkirivitalosta, jossa asunnoilla on takapuutarha ja oma etuovi kadulle.

Kortteliratkaisu heijastaa myös suoraan urbaania kontekstiaan: sivukatuja rajaavat nelikerroksi-
set rivitalot, joita keventää katujulkisivusta sisäänvedetty ja tilaville terasseille avautuva katto-
kerros, kun taas vilkkaan kadun varressa kerrosluku on nostettu viiteen sijoittamalla katutason 
kolmikerroksisten asuntojen päälle kaksitasoisia kattoasuntoja, joihin kuljetaan pihanpuoleisen 
terassikäytävän kautta. Hevosenkenkämäisen kokonaisuuden kulmat on ratkaistu sijoittamalla 
korttelin nurkkiin maantasoliiketilat ja niiden päälle asukaspohjaa monipuolistavia pieniä asun-
toja. Korttelin tyhjää sivua täydentämään valmistui vuonna 2007 paikallisyhteisöä palveleva 
monitoimikeskus, jonka pihajulkisivu sopeutuu Irokon ilmeeseen. Kriittistä kaupunkiasumisessa 
on aina pysäköinti, jonka osalta Iroko on päässyt hallintamuotonsa ja hyvän sijaintinsa ansiosta 
edulliseen asemaan asukaspysäköinnin rajoittuessa kahden sivukadun vain 21 parkkiruutuun.

Soveltaminen
Brittiläistä kaupunkimaisen rivirakentamisen perinnettä edellä esitellyn BedZED-korttelin ta-
paan uudelleentulkitseva Iroko poikkeaa verrokistaan edukseen integroitumalla saumattomam-
min ympäristöönsä: esikaupungin ekokorttelin lamellit sijoittuvat tiiviiksi, mutta tietyllä tavalla 
eristyneeksi satelliitiksi aitojen ja istutuskaistan taakse, kun taas urbaanin hevosenkenkäkortte-
lin asunnot reunustavat katuja. Tästä näkökulmasta Iroko inspiroi toteuttamaan keskitehokasta 
asuinrakentamista tarvittaessa hyvin selkeärajaisina ja keskustamaisina kaupunkikortteleina.

Jos BedZED-korttelin kestävän arjen asumiskonseptia tukipalveluineen luonnehtisi kevennetyk-
si kestäväksi asumiseksi erotuksena ympäristöaktiivien asuttamista ekokylistä, Irokon kohdalla 
voisi puolestaan puhua uudella tavalla osallistavasta osuuskunta-asumisesta. Jokainen itsehallin-
nollisen Irokon osuuskunnan jäseneksi tuleva täysi-ikäinen asukas käy nimittäin läpi  yhteensä 
33 tuntia kestävän perehdyttämiskoulutuksen, jossa opitaan paitsi osuuskunnan pyörittämiseen 
tarvittavat perustiedot, myös muun muassa viestintä- ja ryhmätyötaitoja sekä ympäröivän kau-
punginosan historiaa. Samantyyppiselle yhteisöllisyyttä edistävälle ja asukaskonflikteja ennal-
taehkäisevälle sitouttamiselle voi kuvitella olevan tilausta erityisesti uudenlaisissa keskitehok-
kaissa asuinympäristöissä, joiden tiiviys ja poikkeavat asumisen typologiat vaativat totuttelua.

12. Britt ir ivarit
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Kuvat 155-156. Urbaanin osuuskunta-asumisen todellisuutta: ennen harmaantumistaan 
puujulkisivut ikääntyvät kirjavasti ja näkymä monitoimikeskuksen terassilta paljastaa korttelin 
kulman ajoramppeineen odottavan vielä jäsentävää kehitystä, mutta sisäpiha on silti viihtyisä. 

Kuvat 157-158. Rivitalojen sisäänkäyntejä erottavat kadusta kaiteiden ja asuntokohtaisten 
roska-astioiden rajaama vyöhyke sekä luonteeltaan suljetut ovisyvennykset teräsportteineen.

Kuva 159. Irokon ”hevosenkenkäkortteli”.

Rivitaloasunnot

Kattoasunnot

Pienasunnot ja liiketilat

Porrashuone
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Kuvat 160-161. BedZED-ekokorttelin ja 
Irokon osuuskunnan urbaanit kontekstit.



139

LOPPUSANAT

Keskitehokkaan asuinrakentamisen tavoiteltavia laadullisia ominaisuuksia on edellä et-
sitty toisiinsa limittyvistä lukuisista näkökulmista. Lopuksi on aika palata perusasioi-
hin eli pohtia heti johdannossa mainittujen asumisen joustavuuden ja itsemääräämisen 
teemojen jatkokehittelyn mahdollisuutta uudenlaisessa tiiviimmässä asumismuodossa.

Keskitehokas asuminen voi toteutua niin mitatun kuin koetun tiiviyden intensiteetil-
tään eriasteisina asuinympäristöinä ulottuen tiivis-matala-tyyppistä rakennustapaa 
noudattavista luonnonläheisistä alueista Tampereen seudun kontekstissa hyvin urbaa-
neihin umpikortteleihin. Vaihteluvälin sisään mahtuvasta kirjosta huolimatta keskite-
hokkaan asumisen ydintavoitteiden voi nähdä limittyvän läheisesti Suomen oloissa uu-
denlaisen kaupunkiasumisen keskeisiin kehittämispyrkimyksiin – yhteistä on asumisen 
reviirin hahmottaminen asunnon tasoa laajemmaksi tilojen ja toimintojen kudelmaksi.

Urbaanin asumisen erityinen lisäarvo löytyy asumistutkija Hilkka Lehtosen mukaan 
asuntojen ulkoisesta käytettävyydestä, johon liittyvät julkiset tilat ovat perinteisen eu-
rooppalaisen kaupunkimaisuuden keskiössä, kuten johdantoluvussa esiteltyä avaran 
urbanismin käsitettä kehitellyt sosiologi Pasi Mäenpää puolestaan toteaa. Ulkoinen 
käytettävyys on ympäristön käyttömahdollisuuksia eri mittakaavatasoilla ja ”asuinpe-
sän” kytkeytyneisyyttä näihin käyttömahdollisuuksiin. Siihen liittyy laajemman ympä-
ristön tarjoumien kirjo ja niiden saavutettavuus aina kaupunkirakenteen tasolle asti. 
Ulkoisessa käytettävyydessä piilee kaupunkiasumisen houkuttelevuuden potentiaali.1

Kuva 1. Uudenlaisen kaupunkiasumisen äärellä; belgialaisen Hollainhofin terassimaailmaa.
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Samaa tarinaa rinnakkaisesta näkökulmasta kertoo toisessa luvussa esitetty ajatus tii-
viisti rakennetun ympäristön asumisviihtyisyyttä edistävästä tarjoumien valikoinnista 
eli yksityisyyteen vetäytymisen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumisen vuorotte-
lusta, joka toteutuu parhaimmillaan moniasteisesti terassien ja parvekkeiden kaltaisis-
sa asuntokohtaisissa ulkotiloissa sekä uudenlaisissa yhteistiloissa, kuten aulamaisissa 
porrashuoneissa. Suomalaista sovellusta tästä uudesta tila-ajattelusta edustaa esimer-
kiksi muuntojoustavia asuntoja lasikatteisen aulan ympärille ryhmittävä galleriatalon 
konsepti, jota hyödyntävä pienasuntovaltainen vuokrakerrostalo rakennetaan Helsin-
gin Kalasataman kehityskortteliin kaupunkihuviloiden ja perheasuntojen rinnalle.2

Tilallisuuden ohella kaupunkiasumisen tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota niihin 
asumisen kohderyhmiin, joille asuntojen ulkopuolinen käytettävyys on tärkeää ja jotka 
siten edistävät kaupunkimaisuuden ja ylipäänsä tiiviimmän asumismuodon kehittämis-
tä.3 Keskitehokkaalle asuinrakentamiselle näitä ryhmiä voivat olla esimerkiksi urbaa-
nin edistäjien luova luokka ja työssäkäyvät lapsiperheet, joille kolmannessa luvussa 
esitellyt James- ja Reiska-palvelut toimivat asumisen arkea täydentävänä elementtinä.

Minkälaisilla käytännön suunnitteluratkaisuilla yksityisestä julkiseen vyöhykkeittäin 
etenevä moniasteinen tilallisuus ja sekoittuneet toiminnot sitten kannattaisi kytkeä 
asunnon ja rakennuksen tasoa laajemmiksi keskitehokkaiksi kokonaisuuksiksi? Var-
teenotettavaksi ratkaisuksi asettuu keskitehokkaan asumisen suunnittelu uudella ta-
valla kaupunkimaisina kortteleina, jotka toteuttavat uusurbanistisesta yhdyskunta-
suunnittelusta tuttuja rajattujen ulkotilojen ja selkeän tilahierarkian periaatteita, mutta 
ilman perinteisten kaupunkimuotojen ja uusvanhan arkkitehtuurityylin painolastia.

Tästä näkökulmasta nousee esiin vaatimus korttelitasolle keskittyvästä innovatiivi-
sesta suunnittelusta, joka ei voi toteutua perinteisiä lamelli- ja pistetalotyyppejä mo-
nistamalla vaan vaatii typologista joustavuutta. Standardisoidun asuntotuotannon on-
gelmia analysoineen arkkitehti Karin Krokforsin mukaan keskeinen väline joustavien 
asumisratkaisujen edistämisessä on rakennussuunnittelu- ja asemakaavavaiheiden lo-
mittuminen toisiinsa. Tavoitteena on tällöin arkkitehtisuunnittelusta lähtevien ideoi-
den ja uusien talotyyppien mahdollistuminen yleisluontoisen kaavan puitteissa sekä 
kaavoittajan että rakennusvalvonnan osallistuessa aktiivisesti laadunvarmistukseen.4  

Kumppanuuskaavoitukseksi luonnehdittava lähestymistapa muistuttaa edellä kehitel-
tyä ajatusta ympäristön konteksteja ja konflikteja hyödyntävästä suunnitteluotteesta 
soveltuen erinomaisesti Tampereen seudun keskitehokkaaseen eheyttämispolitiikkaan.

Kuvat 2-3. Elemental-toimiston suunnittelemina vuonna 2004 valmistuneet tiukan budjetin 
rivitalot chileläisen aavikkokaupungin köyhiä asukkaita varten toteuttavat Lontoon Donnybrook 
Quarterin tapaan luovasti slack space -konseptia: kunkin asunnon vieressä on terassimainen 
välitila, jonka lisärakentamisella perhe voi myöhemmin kaksinkertaistaa asumisen volyyminsa.
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Asumisen typologinen joustavuus ja tiiviyden tuoma tietty kaupunkimaisuus voivat 
siis keskitehokkaiden asuinympäristöjen suunnitteluprosesseissa toteutua toisiansa 
tukien. Joustavuuden olennainen rinnakkaistekijä on pientaloasumiseen liitetty itse-
määräämisoikeuden tunne, jota toteuttavat kolmitasoisesti asukkaan mahdollisuus vai-
kuttaa asuntonsa esteettisiin ja tilallisiin ratkaisuihin suunnittelu- ja toteutusvaihees-
sa, itsenäinen määräysvalta asunnon korjaus- ja muutostöiden suhteen sekä edellisiin 
kietoutuva mahdollisuus asunnon myöhempään laajentamiseen ja lisärakentamiseen.5 

Asumisen tilaratkaisuihin ja asuinympäristön hallintaan liittyvää asukasvaikuttamista 
edistäviä sekä keskitehokkuuteen soveltuvia malleja – vaikkapa loft- ja osuuskunta-
asuminen sekä ryhmärakentaminen – leviää maailmalta meillekin, mutta keskitehok-
kaan asuinrakentamisen erityiseksi haasteeksi nousee viimeksi mainitun asuntojen laa-
jennusvaran sovittaminen tiiviiseen asumismuotoon. Eräs ratkaisu ristiriitaan on niin 
sanottu ”löysän tilan” konsepti. Slack space -termillä tarkoitetaan yleensä tilaa, joka si-
jaitsee asuinrakennuksen ulkopuolella, mutta voidaan helposti kasvattaa osaksi asuin-
tiloja. Slack space on elimellisesti kiinni asuinrakennuksessa esimerkiksi pihoina, kat-
totiloina tai terasseina.6 Konseptia edustaa erinomaisesti Kävelyetäisyys-teeman alla 
esitelty lontoolainen Donnybrookin kortteli, jonka brittiläisen rivitalorakentamisen 
perinteestä ponnistavan talotyypin ideana on tarjota mahdollisuus laajentaa asumisen 
reviiriä rakennusmassojen välisille terasseille esimerkiksi viherhuoneen muodossa.

Kunhan uusurbanismin kaavoitusperiaatteiden inspiroima korttelitason miellyttävä ti-
lallisuus ja konseptiluvun esimerkkikohteiden edustamat asumisviihtyisyyden parhaat 
laadulliset piirteet alkavat toteutua, seuraava askel keskitehokkuuden evoluutiossa on 
luontevasti juuri ulottaa asumisen joustavuuden ja itsemääräämisoikeuden tavoittelu 
yhä integroidummin osaksi korttelirakennetta slack space -konseptia mukaillen. Erin-
omaista referenssimateriaalia tähän kehittelyyn ovat vaikkapa vuonna 2010 järjeste-
tyssä yleisessä Helsinki Townhouse -arkkitehtuurikilpailussa menestyneet ehdotukset, 
sillä yhtenä arviointikriteerinä oli talotyypin kehittäminen vain suurten perheasun-
tojen tarjonnasta kohti sosiaalista monimuotoisuutta, joka voi toteutua esimerkiksi 
työtilalla tai eteenpäin vuokrattavalla sivuasunnolla varustettuina joustavina koteina.7

Aivan lopuksi on syytä muistuttaa avaran urbanismin hengessä keskitehokkaan asu-
misen käytännön suunnitteluratkaisujen avoimuudesta: parhaimmillaan keskitehokas 
asuinympäristö toteuttaa tässä selvityksessä asetetut tehokkuus- ja laatutavoitteet 
sekä tuottaa Tampereen seudun konteksteista inspiroitunutta esikaupunkiurbaaniutta 
tavalla, joka venyttää luovasti esiteltyjen kortteli- ja asuntokonseptien raja-aitoja.

Kuvat 4-5. Helsinki Townhouse -arkkitehtuurikilpailun kärkiehdotukset toteuttavat joustavaa 
tilallisuutta kompakteissa massoissa inspiroiden keskitehokkaan rakentamisen kehitystyötä.
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Lähdeviitteet

Lähteinä käytetyt teokset ja tarvittaessa yksittäiset artikkelit on yksilöity lähdekirjallisuusluetteloon 
viittaavilla kirjoittajien tai toimittajien sukunimillä ja julkaisuvuosilla. Arkkitehtuurilehtien 
projektiesittelyjen ja verkkolähteiden tiedot on merkitty suoraan viitteisiin – verkko-osoitepolkujen 
toimivuus on tarkistettu 16.1.2012. Kolmen ensimmäisen luvun tekstissä esiintyvien case-esittelyjen 
lähteet on uusurbanismiin vertailtua Puu-Linnanmaata lukuun ottamatta koottu aina yhdeksi erilliseksi 
viitteeksi, josta ne ovat lukijan löydettävissä täydentävää tiedon etsintää varten. Neljännen luvun 
keskitehokkaiden konseptien lähteet on listattu kootusti konsepteja kuvaavien otsikoiden alle. 
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12) ks. esim. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=6685&lan=fi
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13) http://www.istp.murdoch.edu.au/ISTP/publications/jscheurer/carfree/carfree.html#vauban
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johdatusviestintatieteisiin/luento5.9.html#5.9.4
(Karvonen, Erkki: Kohti informaatioyhteiskuntaa? luentomateriaali, Internetix/Tampereen  
yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
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Detail 1/1994 s. 31–34 (projektiesittely)
http://www.vsvv.nl/project.php?p=12&tab=projLink&cat=c3&pro=c16&b=0 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Käännetyt keskikerrokset
A10 – new European architecture #18 November/December 2007 s. 45–46 (projektiesittely)
http://www.steidle-architekten.de/bauten/wien%20mauerbach/mauerbach.htm
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
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Patiot kaarevan muurin takana
http://www.tangramarchitekten.nl/htdocs/project.php?fase_id=1&project_id=24 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Yhteispiha kaupunkikorttelin keskellä
Architektur + Wettbewerbe #203 September 2005 s. 14–17 (projektiesittely)
http://www.mueller-reimann.de/project/69.LUKAS-AREAL 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
http://lukas-areal.de
(kohteen markkinointisivusto)

Yksityispihat pienkorttelin keskellä
Architektur + Wettbewerbe #203 September 2005 s. 10–13 (projektiesittely)
http://www.emilurbel.ee/cms/portfell/2004/vaipelamu-kloostrimetsas 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
http://www.solness.ee/maja/?mid=130&id=259&p=1
(Maja-lehden verkkoartikkeli kohteesta)

Autotallit pihan puolella
A10 – new European architecture #22 July/August 2008 s. 46–48 (projektiesittely)
Detail 3/2010 Konzept – Small-Scale Housing s. 174–187 (projektiesittely)
http://www.atelierkempethill.com/0019.html 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Autotallit kadun puolella
A10 – new European architecture #24 November/December 2008 s. 27–28 (projektiesittely)
http://s333.org/projects.43.html?no=true&projectFK=9&cameFrom=/projects.29.html
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Sosiaalista asumista sisäpihan ympärillä
Architektur + Wettbewerbe #187 September 2001 s. 46–51 (projektiesittely)
Detail 3/2002 Konzept – Housing s. 205–207 (projektiesittely)
http://www.neutelings-riedijk.com/index.php?id=13,144,0,0,1,0 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Luksusasumista atriumpihan ympärillä
http://www.sadarvuga.com/projects/year/912-condominium-trnovski-pristan
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
http://www.architecturenewsplus.com/projects/604
(projektiesittely)

Luonnonläheisesti loivassa rinteessä
Straver-Nevalainen (2006) s. 136–137
http://www.meyer-vanschooten.nl/project/detail/44/minerva-monnikenhuizen 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Pikkukaupungin kohtuuhintaiset kuutiot
A10 – new European architecture #5 September/October 2005 s. 40 (projektiesittely)
http://www.e-chmelar.com/en/projects/11
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Pinotut pientalot
Zapco Practice Profile, Architectural Review #1363 September 2010 
(Pile Up -konseptin kehittäneen yrityksen esittely lehden liitteenä)
http://www.zapco.ch/pile-up/die-idee
(Pile Up -konsepti kehittäjäyrityksensä kotisivuilla)
http://www.nytimes.com/2008/10/05/realestate/keymagazine/105hspile-t.html?ref=keymagazine
(McGrane, Sally: Housing Stack, 2.10.2008, The New York Timesin verkkoartikkeli Pile Up -konseptista)
http://www.google.com/patents?id=-G-AAAAAEBAJ
(Pile Up -konseptin patenttiasiakirja)

Yrittämisen ja asumisen laatikkoleikki
http://www.bau-netz.ch
Projekte – Wohnungsbau – KMU-Park, Uster
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
http://www.kmu-park.ch
(KMU-Parkin yrittäjien yhteinen kotisivu) 
http://www.office-box.info
(KMU-konseptin markkinointisivusto, ei enää toiminnassa)
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Oleskelusiivet näkymän puolella
Architektur + Wettbewerbe #187 September 2001 s. 36–39 (projektiesittely)
http://www.dw.dk/uk/projects/langelinie-houses-in-horsens 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Makuusiivet pihan puolella
Cerver (1997)  s. 112–123
French (2006) s. 50–53
http://www.neutelings-riedijk.com/index.php?id=13,185,0,0,1,0 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Käärmetalot rinnettä vastaan
A10 – new European architecture #21 May/June 2008 s. 22–24 (projektiesittely)
a+u 2009:08 s. 84–89 (projektiesittely)
Architektur + Wettbewerbe #216 December 2008 s. 8–11 (projektiesittely)
Domus #925 May 2009 s. 97–102 (projektiesittely)

Kaaritalo rinteen suunnassa
French (2006) s. 26–29
http://www.szy-kow.at 
Projects – Project Overview – Housing complex Schießstätte
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Mittakaavan vaihtelua korttelitasolla
Architektur + Wettbewerbe #203 September 2005 s. 44–47 (projektiesittely)
http://www.kcap.eu/en/projects/v/breevaarthoek/ 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Mittakaavan vaihtelua rakennustasolla
A10 – new European architecture #21 May/June 2008 s. 42–43 (projektiesittely)
http://www.hvdn.nl/2111/projecten/0444wte.htm 
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)

Ekokortteli esikaupungissa
Krokfors (2008) s. 153–154
a+u 2004:08 s. 79–86 (projektiesittely)
a+u 2011:04 s. 86–91 (projektiesittely)
http://www.zedfactory.com/projects_mixeduse_bedzed.html
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
http://www.bioregional.com/flagship-projects/one-planet-communities/bedzed-uk
(projektiesittely kohteen suunnittelua ohjanneen Bioregional-järjestön kotisivuilla)
http://www.decomb.net/download/Decomb_NL-F-UK_kiertue_OSA4.pdf
(projektiesittely suomalaisesta näkökulmasta, Beyond Vuores -projekti, Pekka Lahti, 6.9.2006)

Urbaania osuuskunta-asumista
Krokfors (2008) s. 148–150
http://www.haworthtompkins.com/built/proj22/index.html
(projektiesittely kohteen suunnitelleen arkkitehtitoimiston kotisivuilla)
http://www.coinstreet.org/developments/iroko.html
(projektiesittely kohteen rakennuttaneen Coin Street Community Builders -organisaation kotisivuilla)
http://www.andrewbibby.com/socialenterprise/coin-street.html
(Bibby, Andrew: Coin Street - case study, kohteen osuuskuntamallia arvioiva artikkeli)

Loppusanat

1) Lehtonen (2010b) s. 13
2) ks. Kahri et al. (2011) s. 95–113, s. 122–129
3) Lehtonen (2010b) s. 14
4) Krokfors (2010) s. 227
5) Mälkki (2010) s. 138
6) Krokfors (2010) s. 221–222
7) Mälkki (2010) s. 141

ks. myös http://ksv.hel.fi/townhouse 
(Helsinki Townhouse -arkkitehtuurikilpailu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilla)
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Kuvalähteet

Luku 1: Kolme muutosta

1) Kaavio tekijän
2) Kaavion visualisointi tekijän, alkuperäinen kaavio: Lee (2007) s. 43
3) http://www.flickr.com/photos/hotzeplotz/532054531
4) http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Settlement
5) Ympyrädiagrammien visualisointi tekijän, alkup. diagrammit ja tilastotiedot: 
 • Heljo, Juhani; Nippala, Eero; Nuuttila, Harri (2005). Rakennusten energiankulutus  
 ja CO2-ekv päästöt Suomessa, Raportti 2005:4. Tampereen teknillinen yliopisto,   
 Rakentamistalouden laitos, Tampere. s. 1
 • Kurnitski, Jarek (toimialajohtaja, Sitra). Rakennusten ja liikenteen    
 energiankäyttö ja päästöt - voidaanko kaavoituksella vaikuttaa? (seminaariesitys   
 11.3.2010) s. 6 
 (ks. http://www.skaftkarr.fi/fi/tapahtumat/?a=showevent&eid=6)
 • Vehviläinen, Iivo; Pesola, Aki; Jääskeläinen, Saara; Kalenoja, Hanna; Lahti,   
 Pekka; Mäkelä, Kaisa; Ristimäki, Mika (2010). Rakennetun ympäristön energiankäyttö  
 ja kasvihuonekaasupäästöt, Sitran selvityksiä 39. Helsinki. s. 16, s. 29–31
6) http://www.flickr.com/photos/oneplanet/3291360828
7) http://blogs.iesabroad.org/jason-katz/living-in-a-green-community
8) http://preematravelseurope.blogspot.com/2010/07/freiburg-fresh-start.html
9) http://clesigoestogermany.wordpress.com/2011/09/18/freiburg-green-city
10) Reittikarttakuva tekijän (pohjakartta: Maanmittauslaitos), reittitiedot: Tampereen 
 kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 kartta, TASE 2025 -ohjelma s. 16 
11) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
 Verkostokaaviot tekijän
12-14) Samuli, Alppi & Ylä-Anttila, Kimmo (TTY/EDGE)
15) http://www.flickr.com/photos/suttonfilmoffice/3341420408
16) http://www.flickr.com/photos/learningfromtv/4077904992
17) Kaavion visualisointi ja muokkaus tekijän, alkup. kaavio: Pakkala et al. (2007) s. 40
18) http://kotisivu.dnainternet.net/ktuuna/lento_13.htm
19) http://visitrauhalahti.fi/lomahuvilat/6-hengen-lomahuvila
20) Taulukon visualisointi tekijän, alkup. taulukko: Mäenpää (2008) s. 43

Luku 2: Keskitehokkuuden määrittelyä

1) Piirros tekijän
2) Piirrosten visualisointi ja muokkaus tekijän, alkup. piirrokset: 
 Housing for a Compact City (2003) s. 10
3-5) Ilmakuvat koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
6) http://www.kaupunkiliikenne.net/men_press.html
7) Steenhuis Bukman Architecten
8-13) Ilmakuvat koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
14) Piirrosten visualisointi ja muokkaus tekijän, alkup. piirrokset: 
 Housing for a Compact City (2003) s. 20
15) http://lindamaaike.wordpress.com/9-oktober-08-den-haag-ypenburg
16) Steenhuis Bukman Architecten
17) Kaavion visualisointi ja muokkaus yhdistämällä kaksi kaaviota tekijän, alkup. kaaviot:  
 • Kyttä, Marketta; Kahila, Maarit; Heikkinen Timo (2009). Elinympäristön laadun  
 kytkeytyminen eheyttämiseen. s. 80
 • Maijala, Olli (2009). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ekotehokkuus. s. 25
 Molemmat teoksessa Sairinen, Rauno (toim.). Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja  
 elinympäristön laatu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen   
 julkaisuja B 96. Teknillinen korkeakoulu, Espoo.
18) KOZ Architectes
19-23) valokuvaaja Guillaume Grasset
24-25) valokuvaaja Cosmin Dragomir
26) http://www.agps.ch/db_data/projects/hohenbuehlstrasse/agps_documentation.pdf
27-30) valokuvaaja Cosmin Dragomir
31) http://blog.pspiess.com/2008/12/22/farewell-my-cottage-living
32) http://www.longspeakanalytics.com/prospect
33) http://www.flickr.com/photos/17972620@N00/1975542916
34) http://www.flickr.com/photos/17972620@N00/1974743075
35) http://www.panoramio.com/photo/30102647
36) http://www.flickr.com/photos/martinrp/1064946612
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37) http://triggerfingertony.wordpress.com/2011/07/15/jakriborg
38) http://www.flickr.com/photos/rstaffan/3955550047
39) Taulukon visualisointi tekijän, alkup. taulukko: Kyttä & Kahila (2006) s. 26
40) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
41-44) Puuinfon kuvapankki (http://www.puuinfo.fi/kuvapankki)
45) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
46-47) De Zwarte Hond / valokuvaajat Scagliola & Brakkee
48-50) De Zwarte Hond

Luku 3: Kolme kulmaa asemanseutuihin

1) Kaavio tekijän
2) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sonnenschiff1.jpg
3) http://espa.com.gr/fotovoltaika-sistimata/fotovoltaika-steges
4) http://www.flickr.com/photos/petes_travels/246387431
5) http://www.flickr.com/photos/tomchance/1016173357
6) valokuvaaja Geert van der Wijk
7-8) valokuvaaja John Lewis Marshall 
9) Kaaviot tekijän, tiedot kävelyetäisyyksistä: Alku (2007) s. 56–57
10-11) Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA
12-14) Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA / valokuvaaja Kim Zwarts 
15) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
16-17) Steenhuis Bukman Architecten
18) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
19-20) http://www.steenhuisbukman.nl/pdf/0178Vierambachtstraat.pdf
21) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
22-23) http://www.proctorandmatthews.com/project/greenwich-millennium-village
24) http://edina.ac.uk/digimap/casestudies2
25) Aksonometria tekijän
26) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
27-28) Mecanoo Architekten / valokuvaaja Christian Richters
29) Aksonometria tekijän
30-31) valokuvaaja Morley von Sternberg
32) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
33) http://www.flickr.com/photos/ericfirley/2166665818
34) http://www.flickr.com/photos/ericfirley/2165869461
35) Aksonometria tekijän
36-38) http://www.architizer.com/en_us/projects/view/donnybrook-quarter/15923/
39-42) valokuvaaja Roger Frei
43-44) Ilmakuvat koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
45) http://www.flickr.com/photos/yhprumkcaj/3884896459
46) http://nl.wikipedia.org/wiki/Winkelcentra_in_Delft
47) http://rijnboutt.nl/articles/351
48-49) O’Donnell + Tuomey Architects
50) Taulukon visualisointi sekä muokkaus yhdistämällä kaksi taulukkoa ja lisäämällä  
 yhteisökortteli tekijän, alkup. taulukot: Norvasuo (2010) s. 278–279, s. 286 
51)  Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
52) http://datawien.mvd.org/wohnmodelle/Austria_Sargfabrik_Miriam_Kittel.jpg
53-56) valokuvaaja Hertha Hurnaus
57) Kaavioiden visualisointi ja Konteksti-kaavio tekijän, alkup. Konflikti-kaavio: 
 Ahlava & Edelman (2007) s. 30
58) http://www.flickr.com/photos/spag85/3612190154
59) http://www.flickr.com/photos/96dpi/5827918235
60) Ilmakuva koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista
61) http://cdn.radionetherlands.nl/data/files/images/Borneo%20Sept%202009%2021.JPG
62) http://www.flickr.com/photos/roussade80/3693959657
63) Piirrokset tekijän
64) http://www.flickr.com/photos/chih/3552101580
65) http://www.flickr.com/photos/7279723@N07/1387454577
66) http://www.flickr.com/photos/markhogan/5361258258
67) http://www.flickr.com/photos/markhogan/5361221018
68) http://www.flickr.com/photos/mateoarquitectura/3923578356
69) http://www.flickr.com/photos/mateoarquitectura/3923578136
70) Detail 3/2002 Konzept – Housing s. 260



151

71) Detail 3/2002 Konzept – Housing s. 271
72) Detail 3/2002 Konzept – Housing s. 278
73) Detail 3/2002 Konzept – Housing s. 255
74) http://www.flickr.com/photos/mateoarquitectura/3923576526
75) http://www.flickr.com/photos/mateoarquitectura/3922789723
76) Schittich (2004) s. 95
77) Aksonometria tekijän

Luku 4: Keskitehokkaat konseptit

1-3) Luis Diaz-Mauriño
4)  Kaavion visualisointi tekijän, alkup. kaavio: Krokfors (2008) s. 120 
5-6)  Fink + Jocher Architekten und Stadtplaner
7-9)  Schittich (2004) s. 152–153
10) Aksonometria tekijän
11-12) 3 + 1 Architects / valokuvaaja Kaido Haagen
13) 3 + 1 Architects / valokuvaaja Arne Maasik
14-15) 3 + 1 Architects
16) Aksonometria tekijän
17-21) Meck Architekten GmbH / valokuvaaja Franz Wimmer
22-26) Van Sambeek Architects
27) Aksonometria tekijän
28-31) Steidle Architekten Gesellschaft von Architekten und Stadtplanern mbH / valokuvaaja Pez Hejduk
32) Aksonometria tekijän
33-36) valokuvaaja John Lewis Marshall
37) Aksonometria tekijän
38) Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH / valokuvaaja Ivan Nemec
39) Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH /  valokuvaaja Jan Maly
40-41) Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH /  valokuvaaja Ulrich Schwarz
42) Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH
43) Aksonometria tekijän
44-48) Indrek Erm & Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ
49) Aksonometria tekijän
50-54) Atelier Kempe Thill Architects and Planners / valokuvaaja Ulrich Schwarz
55) Aksonometria tekijän
56-61)  S333 Architecture + Urbanism Ltd / Jan Bitter
62-63)  S333 Architecture + Urbanism Ltd
64) Aksonometria tekijän
65-67) Neutelings Riedijk Architekten / valokuvaaja Sarah Blee
68) http://picasaweb.google.com/lh/photo/M6xNcLrPhr3pwJEEdPeHFA
69-70) Neutelings Riedijk Architekten / valokuvaaja Sarah Blee
71) Aksonometria tekijän
72) Neutelings Riedijk Architekten
73) Aksonometria tekijän
74-75) Sadar + Vuga d.o.o. 
76) Sadar + Vuga d.o.o. / valokuvaaja Ramon Prat
77) Sadar + Vuga d.o.o. / valokuvaaja Hisao Suzuki
78) Sadar + Vuga d.o.o. / valokuvaaja Ramon Prat
79) Sadar + Vuga d.o.o. / valokuvaaja Hisao Suzuki
80) Aksonometria tekijän
81-85) valokuvaaja Luuk Kramer
86-90) Chmelar Architekti
91) Aksonometria tekijän
92-93) Chmelar Architekti
94-98) Zapco Ltd. & Zwimpfer Partner Architekten / valokuvaaja Johannes Marburg
99) Aksonometria tekijän
100-101) http://www.zapco.ch/pile-up/pile-up-am-rhein-ch-rheinfelden/plaene
102-109) Hans Andres
110) Aksonometria tekijän
111-115) Dissing + Weitling Architecture / valokuvaaja Adam Mørk
116) Aksonometria tekijän
117-119) Neutelings Riedijk Architekten 
120) http://www.flickr.com/photos/harry_nl/4718283214
121) Aksonometria tekijän
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122-126) Luis Diaz-Mauriño
127) Aksonometria tekijän
128) Luis Diaz-Mauriño
129-132) Szyszkowitz-Kowalski + Partner ZT GmbH
133) Aksonometria tekijän
134) Szyszkowitz-Kowalski + Partner ZT GmbH
135-139) KCAP Architects & Planners / valokuvaaja Rob ‘t Hart
140-142) KCAP Architects & Planners
143-144) HVDN Architekten / valokuvaaja John Lewis Marshall
145) http://www.milosamsterdam.nl/fotos
146) HVDN Architekten / valokuvaaja John Lewis Marshall
147-148) HVDN Architekten
149) Aksonometria tekijän
150) http://en.wikipedia.org/wiki/File:BedZED_2007.jpg
151) http://www.flickr.com/photos/suttonfilmoffice/3530086089
152) http://www.flickr.com/photos/hotzeplotz/531970476
153) http://londonincognito.wordpress.com/2011/05/24/bedzed-y-el-desarrollo-sostenible
154) Aksonometria tekijän
155) http://www.formas.se/upload/bilder/pressbilder/Bostaden_i_staden_T7_2010/Bost_i_stad_01_  
 Iroko%20Housing_s102_103.jpg
156) https://picasaweb.google.com/Neil43210/LondonNov2008#5265124143577403794
157) https://picasaweb.google.com/Neil43210/LondonNov2008#5265124594078984338
158) https://picasaweb.google.com/Neil43210/LondonNov2008#5265124960805638690
159) Aksonometria tekijän
160-161) Ilmakuvat koottu Bing Maps -karttapalvelun materiaalista

Loppusanat

1)  Neutelings Riedijk Architecten / Sarah Blee
2) http://www.atelieritaliano.it/index.php/2011/04/mostra-fotografica-global-award-  
 for-sustainable-architecture
3) http://www.mfa.fi/lehdistotiedote?lid=18859363
4-5) http://ksv.hel.fi/townhouse/media/lehdistokuva
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