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Kannen kuva: 
Pikku-Huopalahden kaupunkipientalot  
kuvasi Tuomas Pietinen.
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Yhteiskunta on viime vuosina ottanut monin tavoin kantaa puu-

rakentamisen puolesta. Hallitusohjelmaan on kirjattu metsäalan 

strateginen ohjelma, jonka tavoitteena on muun muassa  puun 

käytön ja puurakentamisen lisääminen. Samoin on tarkoitus 

käynnistää valtakunnallinen puurakentamisohjelma ja edistää 

puurakentamista EU:ssa. Tavoitteena on myös ”edistää puura-

kentamista ja rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa 

elinkaarilaskentaa, joka ottaa huomioon myös rakennusmate-

riaalien ja -tuotteiden valmistuksen. Ympäristövaikutuksiltaan 

edullisempien vaihtoehtojen suosiminen otetaan julkisten 

rakennushankkeiden periaatteeksi ja näiden vaihtoehtojen 

edistämistä julkisesti tuetussa asuntotuotannossa selvitetään”. 

Olen täysin samaa siitä, että nyt tehtävillä rakennusmateri-

aalien valinnoilla on todella merkitystä kasvihuonekaasujen 

hillinnässä. Tällöin ei kuitenkaan puhuta rakennustuotteiden 

valmistuksen aiheuttamista päästöistä, joita valmistajat luonnol-

lisesti pyrkivät vähentämään osana toimintansa kehittämistä, 

vaan tuotteiden kestävyydestä ja niiden toimivuudesta osana 

rakennusta useiden vuosikymmenten, jopa vuosisatojen ajan.  

Kaikilla keskeisillä materiaaleilla on jo olemassa omat rat-

kaisunsa passiivi- ja matalaenergiarakennuksien toteutukseen. 

Tätä tosiasiaa ei ole tuotu esiin juuri lainkaan, vaikka korkeata-

soisia tutkimuksia ja selvityksiä tästä aiheesta on useita.  

Sen sijaan on keskitytty tarkoitushakuisesti korostamaan yhden 

yksittäisen rakennusmateriaalin merkitystä ilmastonmuutoksen 

hillinnässä. 

mIKä on oIKeastI  yKsIttäIsen  

raKennusmaterIaalIn vaIKutus? 

Jokainen rakennus koostuu lukemattomista eri materiaaleista 

sekä niiden yhdistelmistä. Kukin rakennus on ympäristön kan-

nalta juuri niin hyvä tai huono kuin heikoin lenkkinsä. Jos pää-

dymme ”ympäristöystävällisyyden” perusteella lyhytkestoisiin 

ratkaisuihin, tulemme rakentamaan vain uutta korjausvelkaa. 

Määräyksissä onkin jatkossa tärkeä asettaa selkeät tavoitteet 

rakennusten tai kokonaisen asuinalueen energiankulutukselle 

ja päästöille. Keinot on jätettävä vapaiksi ja eri materiaaleja on 

kohdeltava tasaveroisesti.

Energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä eivät synny optimoimal-

la erillisiä rakennusosia, vaan arkkitehtuuristen ratkaisujen sekä 

rakenne- ja taloteknisten järjestelmien toimiessa hyvin yhdessä. 

Kun valitaan järkevästi kokonaisuutta tukevia yksityiskohtia, 

saadaan kestäviä ja elinkaarensa aikana vähän energiaa käyttä-

viä rakennuksia. 

MiStä keSkuStellaan, kun keSkuStellaan 
rakennuSten yMpäriStövaikutukSiSta?

K
u

va Tu
om

as Pietin
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Muuratut tuotteet ovat mielestäni loistava valinta kestävään 

ja ympäristöystävälliseen rakentamiseen julkisuudessa esiin-

tyvistä päinvastaisista väitteistä huolimatta. Suomessa, kuten 

muuallakin maailmassa, vanhimmat säilyneet rakennukset on 

tehty kivestä muuraamalla. Rakennuksen elinkaaren lopussa 

kivipohjaiset materiaalit ovat täysin kierrätettäviä. Niitä voidaan 

käyttää joko uusien rakennusten raaka-aineeksi tai murskattuna 

korvaamaan uutta kiviainesta esimerkiksi infrarakentamisessa.

Koska ympäristönäkökohdat ovat vain yksi tekijä kestävän 

rakentamisen kokonaisuudesta, pyrimme tässäkin lehdessäm-

me tuomaan esiin myös rakentamisen turvallisuuteen,  

terveellisyyteen ja viihtyisyyteen liittyviä  

näkökulmia. Näistä tekijöistä ei  

saa tinkiä yhtään pyrittäessä  

ympäristölle ystävällisem- 

pään rakentamiseen. 

Tiina Suonio

Tuoteryhmäpäällikkö, DI

Rakennustuoteteollisuus RTT ry



rakentaMiSen hiilijalanjäljen 
ratkaiSee elinkaaren  
energiatehokkuuS

Tek
sti Leen

a-Kaisa Sim
ola  K

u
v

at Tu
om

as Pietin
en

4
  K

Iv
e

s
t

ä
 m

u
u

r
a

a
m

a
l

l
a

Helsingin ensimmäinen matalaenergia-kerrostalo valmistui  

2009 Vanhankaupunginkoskelle. Matalaenergia-konseptin  

mukaisesti siinä ei ole perinteistä lämmitysjärjestelmää, vaan  

se lämpenee pääasiassa laitteiden ja ihmisten tuottamasta  

lämmöstä sekä ilmanvaihtojärjestelmän lämmön talteenotosta.  

Talo on VVO:n vapaarahoitteinen vuokratalo, jonka arkkitehtuuri 

kunnioittaa Aarne Ervin suunnittelemia naapuritaloja.



Rakentamisen hiilijalanjälkiä vertailtaessa on  

keskitytty väittelemään eri materiaalien ympäristö- 

vaikutuksista. Oleellista olisi tarkastella rakennusten  

energiatehokkuutta, joka vaikuttaa nykyisin eniten  

koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.

Eri rakennusmateriaalien vertailussa on käyty ajoittain kiivasta-

kin keskustelua siitä, mikä rakennuksen runkomateriaali on hiili-

jalanjäljeltään ekologisin.

Mikään yksittäinen materiaali ei tee rakennuksesta ympä-

ristön kannalta hyvää tai huonoa. Rakennus sisältää aina useita 

kymmeniä eri materiaaleja, minkä vuoksi niiden aiheuttamia 

ympäristövaikutuksia pitää arvioida koko rakennuksen näkökul-

masta. Eri rakennusten keskinäinen vertailu on hankalaa, koska 

kaksi rakennusta on harvoin toiminnallisesti ja teknisiltä ominai-

suuksiltaan aivan vastaavat.

– Ympäristötehokkuuden vertailussa unohdetaan usein ra-

kennuksen käyttövaihe, joka vasta kertoo todellisen energiate-

hokkuuden. Kokonaisuutta tarkastellessa täytyy ottaa huomioon 

myös rakennuksen elinkaaren aikaiset huolto- ja korjaustarpeet, 

RT:n tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio muistuttaa.

Valtaosa, noin 90 prosenttia, rakentamisen ympäristövaiku-

tuksista syntyy rakennuksen käytön elinkaaren aikana. Raken-

nuksen tekee energiatehokkaaksi erityisesti hyvä lämmöneristä-

vyys, tiiviys ja kyky varastoida massallaan lämpöä. 

energIanKulutus mInImIIn

– Rakennuksen hiilijalanjäljen kannalta on oleellista, että raken-

nus kuluttaa käytön aikana mahdollisimman vähän energiaa, 

toimitusjohtaja Mika Airaksela Rakennusliike Reponen Oy:stä 

kiteyttää.

Hänen mukaansa matalaenergiatalo vaatii toteutuakseen 

kolme asiaa: hyvän ulkovaipan, ilmanvaihdon vuosihyötysuh-

teen sekä tiiviit rakenteet. Rakennus on lisäksi passiivitalo, kun 

se kuluttaa tavanomaista vähemmän lämpöenergiaa. Lisäksi 

lämpö tuotetaan kokonaan tai valtaosin passiivisesti eli hyödyn-

netään esimerkiksi auringon ja rakennuksen teknisten laitteiden 

aiheuttama lämpö.

– Matalaenergiatalo toteutuu vain, jos energiatehokkuus ote-

taan huomioon jo suunnittelussa sekä rakentamisen kaikissa vai-

heissa. Sattumalta se ei synny, Airaksela sanoo.

Hänen mukaansa energiatehokkaiden talojen rakentamisen 

ongelma on suunnittelijoiden osaamisen puute.

– Nyt tarvitaan pikaisesti uutta oppia sekä ammatti- että täy-

dennyskoulutukseen. Kunhan saadaan kunnon suunnitelmat, 

tekijöitä kyllä löytyy. 

Tutkittua tietoa:

MATeriAAliT eiväT vAiKuTA  
KoKonAiSpääSTöihin

Kesällä valmistuneessa tutkimuksessa arvioitiin puu- ja betoni-

rakenteisten kerrostalojen hiilijalanjälki, joka kertoo rakennuksen 

koko elinkaaren ajan ilmastovaikutuksista.

Rakennuksen energiatehokkuus on hiilijalanjäljen kannalta 

huomattavasti tärkeämpää kuin rakentamisvaiheen päästöt. 

Materiaaleista puun hiilijalanjälki on noin viidenneksen pienempi 

kuin betonin, mutta rakennuksen käytön aikaiset päästöt ovat rat-

kaisevia. Sadan vuoden elinkaaren aikana tarkasteltuna betoni- ja 

puurakenteisten kerrostalojen päästöissä ei ole merkittävää eroa.

Hiilijalanjäljen kannalta oleellista on, että rakennus kuluttaa 

mahdollisimman vähän energiaa. Myös rakennuksen energia-

lähteellä, asukkaiden asumistottumuksilla ja kiinteistönpidolla  

on iso rooli.

Tutkimustulokset käyvät ilmi Heinolaan rakenteilla olevan 

puukerrostalon hiilijalanjäljen laskennasta. Siinä otettiin huomioon 

kaikki elinkaaren vaiheet materiaalien valmistuksesta rakenta-

miseen, rakennuksen käyttöön ja aina purkuun saakka. Vertailu-

kohteena oli vastaava betonirunkoisena toteutettu rakennus.

Rakennusliike Reponen Oy vastaa kerrostalon rakentamisesta.  

Hiilijalanjäljen laski puolueeton asiantuntija Bionova Oy.

Airakselan mukaan yksi haaste on esimerkiksi ilmavuotojen 

hallinta.

– Rakenteiden tiiviys on ihan oleellista energiankulutuksen 

kannalta. Passiivitalon ilmanvaihtoluvun pitäisi olla pienempi 

kuin 0,6. Moni jo ajatteli, että sitä ei saataisi alle kahden. Siinä ei 

ole mitään ongelmaa. Sen sijaan jos luku ei ole alle yhden, raken-

tamisessa on tehty huomattavia virheitä, Airaksela sanoo.

Hän harmittelee, että ilmantiiveysmittaus  tulee ensi vuonna 

pakollisiksi vain kerrostalojen työmaille.

5
  K

IV
E

S
T

Ä
 M

U
U

R
A

A
M

A
L

L
A



6
  K

IV
E

S
T

Ä
 M

U
U

R
A

A
M

A
L

L
A

Käytönaikainen 
energiankulutus 

Tuotteen valmistuk-
sen energiankulutus

43%

      

400 000

300 000

200 000

100 000

 kWh   0      

SääStö rakennukSen  
energiankulutukSeSSa  
60 vuoden käyttöiän aikana

Perinteinen 
talo

Talo A Talo B

Energia-
tehokkaasti 
rakennettu 

talo

energiatehokkuuden parantamisen  
vaikutus rakennuksen energiankulutukseen

– Ilmantiiveys pitäisi ehdottomasti mita-

ta myös pientaloissa. Sen avulla nähtäisiin ra-

kenteissa piilevät virheet, jotka myöhemmin 

aiheuttavat pahoja kosteus- ja homeriskejä. 

Kun virheet oikaistaan jo rakennusvaihees-

sa, saadaan valtava säästö pitkällä aikavälillä.

oIKeat valInnat

Sekä Tiina Suonio että Mika Airaksela anta-

vat kestävän neuvon rakennusmateriaalien 

valintaan: oikea materiaali oikeaan paikkaan.

– Pientalon rakentaja tekee taloa itselleen ja katsoo myös pi-

demmälle tulevaisuuteen. He pohtivat rakennuksen energiate-

hokkuutta tarkemmin kuin esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä, 

joissa ei ole yhtä omistajaa. Energian hinta ei ole koskaan halpa. 

Pientalossa asukas pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan raken-

nuksen energiankulutukseen, Airaksela sanoo.

Tiina Suonio muistuttaa, että energiatehokkuuden kustan-

nuksella ei tarvitse luopua muista asumisen arvoista.

Rakennuksen teknisten ominaisuuksien parantaminen saattaa 

kasvattaa valmistusvaiheen energiatarvetta ja päästöjä, mutta 

sen ansiosta talon elinkaaren aikainen energiankulutus piene-

nee huomattavasti. Taloa suunnitellessa pitääkin aina muistaa 

sen pitkä, jopa yli 100 vuoden käyttöaika. 

– Oikeilla valinnoilla saadaan sekä energiatehokas että ter-

veellinen, turvallinen ja viihtyisä talo. Terveellisyyttä on esimer-

kiksi hallittu, hyvä sisäilma. Turvallisuutta luo home- ja palo-

riskien minimointi. Talon massiivinen rakenne toimii hyvänä 

ääneneristäjänä ja tasaa sisälämpöä, Suonio luettelee. 

– Kivirakenteen massiivisuus ja luontainen tiiviys säästävät 

myös merkittävästi lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Massiivisen 

rungon myötä lämmitykseen tarvittavaa energiaa säästyy eri tut-

kimusten mukaan 5-15 prosenttia ja jäähdytykseen tarvittavaa 

energiaa jopa 50 prosenttia kevyisiin rakennuksiin verrattuna. 

Mika Airakselan mukaan Suomi on energiatehokkaan  

rakentamisen edelläkävijä maailmassa.

– Ykkösiksi tullaan, kun uudet energiamääräykset astuvat 

voimaan. 

Airaksela  ei sodi tiukentuvia määräyksiä vastaan, mutta kriti-

soi tiukkoja aikatauluja.

– Kaksi vuotta on liian lyhyt aika määräysten uusimisel-

le. Siinä ajassa ei saada edes taloja valmiiksi saati ensimmäi-

sen vuoden asumiskokemuksia siitä, miten määräykset ovat  

vaikuttaneet rakennuksen toimintaan.

Energiatehokas rakentaminen vaatii alalla kaikkien osapuol-

ten yhteishenkeä.

– Eri rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kilpailu tasa-

veroisesti markkinoilla on perusedellytys uusille innovaati-

oille, joita tarvitaan vähäpäästöisen rakennetun ympäristön  

kehittämiseksi, Tiina Suonio korostaa. 

– Rakennuksen tiiviys on oleellista energiankulutuksen kannalta,  

toimitusjohtaja Mika Airaksela korostaa.



as oy vanhanKaupungIn KelloKas

 Kaksi paritaloa, jotka on jaettavissa 4–12 

 asuntoon. Aluksi taloissa on neljä asuntoa,  

 5h +k, 150,5 m2. Helsingin kaupungin 

 vuokratontit 700 ja 500 neliötä.

 Suunnittelija arkkitehti Karin Krokfors

 Ryhmärakennushanke

 Runko saksalaisesta kennotiilestä, 

 julkisivu Tiilerin ruukintiilestä

 Valmistunut 2011

Tek
sti R

iikka Vakku
ri  K

u
v

at Tu
om

as Pietin
en

7
  K

IV
E

S
T

Ä
 M

U
U

R
A

A
M

A
L

L
A

– Oli vaikea saada sitä mitä halusi,  

arkkitehti Karin Krokfors kuvaa  

kokemuksiaan asunto markkinoilla.  

Ei siis auttanut muu kuin rakennut- 

taa itse. Syntyi ekotaloja, joissa ei  

ole arasteltu poiketa totutusta
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Koerakentamiselle varattu tontti Helsingin syntysijoilla, Vanhan-

kaupunginkoskella, oli ollut vapaana jo jonkin aikaa. Kukaan ei 

ollut halunnut rakentaa ahtaalle ja jyrkälle tontille Hämeentien 

kyljessä, vaikka kalliolta avautuu avarat näkymät Vanhankaupun-

ginlahdelle.

Kulttuurihistoriallinen ympäristö, josta löytyy rakentamisen 

kerrostumia eri aikakausilta, asetti vaateensa suunnittelulle. Talo 

ei voisi olla muotioikkujen ilmentymä. 

Kestävän kehityksen mukainen talo on sellainen, joka kestää 

sukupolvelta toiselle. Tämän periaatteen pohjalta Karin Krokfors 

halusi suunnitella ja rakennuttaa talotyypin, joka mukautuu muut-

tuviin elämäntilanteisiin, perheen kasvamiseen tai kutistumiseen 

ja asukkaan taloudelliseen tilanteeseen. Sen olisi sovelluttava 

myös muuhun kuin asumiskäyttöön: työntekoon ja liiketilaksi.

Krokforsin ideasta ja ainutlaatuisesta sijainnista innostuivat 

myös ystävät Jarmo eskelinen ja Kirsi norros, ja rakennuttaja-

ryhmä oli koossa. Vuoden hakuprosessin jälkeen tontti oli heidän.

asunnot joustavat elämäntIlanteen muKaan

Kellokas koostuu kahdesta talosta ja neljästä kolmikerroksises-

ta asunnosta, joiden kerrokset ovat muunnettavissa erillisiksi 

asunnoiksi. Näin asuntoja voi siis olla neljästä kahteentoista. 

taa, sillä parhaat näkymät avautuvat itään, Vanhankaupungin-

lahdelle.  

Rakennusten ekologista hiilijalanjälkeä kutistetaan omava-

raisin, uusiutuvin energiamuodoin. Taloissa kokeillaan niin sa-

nottua hybridiratkaisua. Katoille asennetuista aurinkokeräimistä 

saadaan lämpöä, jota varastoidaan myös maalämpökaivoon. Li-

säksi asunnoissa on varaavat takat kovien pakkasten varalle. 

Ryhmä uskoo uuden teknologian lisäksi vanhojen talojen pe-

riaatteeseen: veden on päästävä pois ja rakenteen kuivumaan. 

Talojen tulee kestää hajamielisiä ihmisiä, Jarmo Eskelinen perus-

telee.

– Talon terveys ei ole koneiden varassa. Se tuntuu liian isolta 

riskiltä. Umpitiiliseinä ei mene pilalle. 

Runkomateriaaliksi ryhmä valitsi saksalaisen, mehiläisken-

noa muistuttavan kennotiilen materiaalin hengittävyyden vuok-

si. Keski-Euroopassa tavanomainen materiaali on Suomessa har-

vinaisuus. Kellokkaan lisäksi sitä on käytetty runkomateriaalina 

vain muutamassa rakennuksessa Suomessa. Hengittävyyden 

lisäksi tiilirungon etuna on sen massiivisuus, sillä yli puoli metriä 

paksu seinä myös varaa lämpöä. Julkisivumateriaaliksi valikoitui 

eläväpintainen ruukintiili, joka sopii hyvin läheisiin, ajan patinoi-

miin tiilirakennuksiin. 

Tämä on mahdollista, koska sisäportaikko muuttuu tarvittaessa 

rappukäytäväksi. Tulevaisuuden tarpeita ajatellen jokaisessa ker-

roksessa on ulkotiloja, terasseja tai parvekkeita. 

Myös vierekkäisiä asuntoja tai huoneita on mahdollista yhdis-

tää toisiinsa, sillä asuntojen rakenteisiin on piilotettu oviaukkoja. 

Krokfors on huomioinut talojen monet käyttömahdollisuu-

det suunnittelemalla ensimmäiseen, sisääntulokerrokseen tilat, 

jotka voi vuokrata tai myydä myös liike- tai työkäyttöön. 

hajamIelIsIä IhmIsIä Kestävät talot

Rakennuttajaryhmä on halunnut Kellokkaasta mahdollisimman 

ekologisen. Kaupunkirakenne saneli talojen kestävän kehityk-

sen ratkaisuja. Passiivirakentamisen periaatteita ei voinut sovel-

Ympäristö on huomioitu myös muissa talojen arkkitehtoni-

sissa ratkaisuissa. Asunnoista avautuu mielenkiintoisia näkymiä 

sisätiloista toiseen ja ulos maisemaan: itään lahdenpoukamaan 

ja länteen Kellomäen kalliolle.

ryhmäraKentamIsen nousu

Kellokas on koerakennushanke, koska se rakennetaan Suomes-

sa, kestävästä asuntorakentamisesta väitöskirjaa tekevä Krok-

fors näpäyttää. Hankkeen aikana Krokfors, Eskelinen ja Norros 

ovat moneen kertaan saaneet huomata, ettei totutusta poik-

keavaa rakentamista ole tehty helpoksi. Kellokkaan kokoisesta 

hankkeesta kiinnostuneiden rakennusalan yritysten löytäminen 

oli vaivalloista.
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– Markkinat on trimmattu niin. Talon kokoamismarkkinat 

kyllä toimivat. Muutoksen huomaa siitä, että nykyään puhutaan 

talon kokoamisesta rakentamisen sijaan.

Tarvetta toisenlaiselle rakentamiselle kuitenkin olisi. Sen 

huomaa myös siitä runsaasta huomiosta, jota Kellokkaan ryhmä-

rakentaminen on saanut osakseen.  

– Se kertoo patoutuneesta tarpeesta. Ihmiset haluavat vai-

kuttaa asumiseensa, Norros sanoo.

Ryhmä uskoo, että yhteisöllisyyden korostuminen ja perhe-

rakenteiden muutos vauhdittavat ryhmärakentamisen yleisty-

mistä. Sisustusbuumia seuraa kiinnostus yhä laajemmin siihen, 

miten asuminen ilmentää omaa elämäntapaa ja mieltymyksiä.

Jotta ryhmärakennuttaminen pääsisi kehittymään, täytyisi 

Krokforsin, Norroksen ja Eskelisen mielestä monen asian, muun 

muassa tonttipolitiikan, muuttua. Tästä onkin jo merkkejä Hel-

singissä. Lisäksi ryhmä penää uusia rahoituksen ja rakentamisen 

malleja sekä tapoja toimia.

– Voisi ajatella, että rakennusalalle syntyy Citydealin kaltaisia 

palveluja, jotka helpottavat edullisten hankintojen tekemistä, 

Eskelinen visioi.

Rakennuttajakonsultit auttavat alaa tuntemattomia, mutta 

Kellokkaan rakennuttajaryhmä muistuttaa, että konsulttivetoi-

set hankkeet voivat myös tuottaa liian yhdenmukaisia koteja. 

Asukkailla pitää säilyä mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin myös 

konsulttivetoisissa hankkeissa.

Juuri yhdenmukaisuudesta eroon pääseminen on ryhmän 

mielestä tärkeää tulevaisuuden rakentamisessa. 

– En usko, että ala pysyy muuten kilpailukykyisenä, Eskelinen 

sanoo. 

Kellokkaan talot ovat täysin käsin 

rakennettuja. Julkisivu on elävä-

pintaisesta ruukintiilestä, joka  

sitoo talot kulttuurihistorialliseen 

ympäristöönsä. Ympäristö tulee  

liki sisä tiloja, joista avautuu  

näkymiä kalliolle ja Vanhan-

kaupungin koskelle.

– Kaikki varoittelivat, ettette kohta enää puhu toisillenne.  

Mutta samassa sopassahan tässä ollaan Jarmo Eskelinen,  

Kirsi Norros ja Karin Krokfors sanovat. 
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townhouSe hakee Muotoaan

Keski-Euroopassa suosittuja townhouse-tyyppisiä  

taloja rakennetaan entistä voimallisemmin  

Helsinkiin. Samalla perinteeseen nojaavien  

suunnittelukäytäntöjen täytyy muuttua

Kaupunkipientalot Helsingin Pikku-Huopalahdessa  

ilmentävät kaupunkipientaloille ominaista yksilöllisyyttä. 
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 uomessa harvinainen Townhouse-talotyyppi on saa- 

 massa jalansijaa Helsingissä kaupungin halutessa mo- 

 nipuolistaa asuntotarjontaa. Kytkettyjä, omalla ton-

teilla sijaitsevia pientaloja on rakenteilla ja suunnitteilla useille  

Helsingin uusille asuinalueille: Alppikylään, Ormuspeltoon, Jätkä-

saareen, Kalasatamaan ja Östersundomiin. 

Townhousen kaltaiselle asumismuodolle on tarvetta. Pien-

taloasuntoja on Helsingissä vain noin 14 prosenttia. Townhouse 

onkin vastaveto Nurmijärvi-ilmiölle, kasvihuonepäästöjä lisää-

välle ja kalliille kaupunkirakenteen hajautumiselle. 

Kehyskuntiin katseensa suuntaavia kodin etsijöitä se houkut-

telee asumisen vapaudella ja väljyydellä kaupungin ja palvelui-

den tuntumassa. Rivitaloasumisesta sen erottaa itsemääräämis-

oikeus, ”oma tupa, oma lupa” -periaate, omakotiasumisesta taas 

tehokas maan käyttö. Myös townhouse-asuntoihin liittyvä pieni 

piha voi edistää ekotehokkuutta, kun omalla pihalla puuhastelu 

vähentää tarvetta matkata autolla kakkosasunnolle.

Townhouse-talojen rakentaminen ei kuitenkaan ole niin 

vahvassa myötätuulessa kuin kaupungin suunnittelijat ovat toi-

voneet. Alppikylän ja Ormuspellon alueista piti tulla kaupunki-

pientalojen rakentamisen pilottikohteita, mutta toistaiseksi 

niille on rakenteilla enimmäkseen kerrostaloja. Alueiden kaavan 

suunnitelleen Sakari pulkkisen mukaan keskeisin syy siihen on 

se, ettei tontteja ole luovutettu loppukäyttäjille. 

– Omalla tontillaan sijaitsevien kaupunkipientalojen raken-

tamista tai rakennuttamista itsenäisesti pidetään vaikeana, 

Nykyistä rakennusmääräyskokoelmaa on vaikea soveltaa  

 townhouse-talojen rakentamiseen, arkkitehti Matti Visanti toteaa.

S
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tai rakennuttajayrityksille. Vasta kun riittäviä määriä kaupunki-

pientalotontteja saadaan yksityisten toimijoiden hallintaan, syn-

tyy markkinoita valmistalotehtaille. Tällöin rakentaminen tulee 

helpottumaan ja todennäköisesti myös halpenemaan, kun pro-

jekti on kokonaan omassa hallinnassa. Rakennuttajakonsulttien  

käyttö ja ryhmärakentaminen ovat toki myös varteenotettavia 

vaihtoehtoja.

valmIIt ohjeet puuttuvat

Townhouse-rakentaminen kangertelee paljolti siksi, että Suo-

mesta puuttuu sen perinne. Kaupunkisuunnittelun ihanteena oli 

pitkään suljetun korttelikaupungin sijaan väljä kaupunkitila. Suo-

malainen asunto-osakeyhtiöjärjestelmä on puolestaan suosinut 

kerrostalo- ja rivitalorakentamista. Järjestelmä ei kuitenkaan ole 

este townhouse-talojen rakentamiselle.

Townhouse-perinteen puuttuminen näkyy rakennusmääräys-

kokoelmassa, joka on tehty kerrostalo- ja omakotitalorakenta-

mista ajatellen. Muun muassa esteettömyysvaatimukset hiertä-

vät townhouse-talojen suunnittelua.

– Kaupunkipientaloa on vaikea kategorisoida. Pitää sopia  

asioista, joihin ei ole valmiita ohjeita, toteaa Östersundom- 

hankkeen päällikkö Matti visanti Helsingin kaupunginsuunnit-

teluvirastosta.

Ohjeiden ja perinteen puute on tehnyt townhouse-kokeiluista  

työläitä niin kaupungin hallinnolle kuin asukkaille. Ongelmat 

käyvät ilmi Aalto-yliopiston Urbaanin asumisen tulevaisuuden 

konseptit -työryhmän selvityksestä, joka pohjasi muun muassa 

Espoon Säterinmetsän ja Malminkartanon Vuorenjuuren town-

house-hankkeista saatuihin kokemuksiin. 

Townhouse-talojen rakentamiseen liittyvät kipukohdat ovat 

johtuneet muun muassa näkemyseroista, huonosta tiedonku-

lusta ja rakentamisen koordinoinnista. Ahtaat tontit ja rakentei-

den kytkeytyminen toisiinsa tekevät rakentamisesta omakoti-

rakentamista haasteellisempaa. 

Esimerkiksi Malminkartanon Vuorenjuuressa käytettiin liian 

monta suunnittelumenettelyä yhtä aikaa ja ongelmaksi muo-

dostui erityisesti keskitetysti rakennettavien osien ja asukkaiden 

oman suunnittelun sovittaminen yhteen. Lopputulos on kuiten-

kin ollut asukkaille mieluinen. Yksi syy siihen on ollut juuri mah-

dollisuus vaikuttaa omaan kotiinsa ja tehdä siitä näköisensä.

ryhmäraKentamIselle otollInen

Townhouse-rakentamisen tulevaisuus Suomessa riippuu paljon 

siitä, mitä Östersundomissa tapahtuu. Lähivuosien aikana maa-

seutu vaihtuu alueella kaupungiksi ja usean kymmenen tuhan-

nen ihmisen kodiksi. Muista Helsingin uusista projektialueista 

poiketen Östersundom on määritelty lähtökohtaisesti pientalo-

kaupungiksi. 

Eliel Saarisen suunnittelema Hollantilaisentie Helsingin  

Munkkiniemessä on yksi var haisimpia yrityksiä juurruttaa  

mannermainen asuntotyyppi Suomeen.



– Kaukana keskustasta sijaitsevat kerrostalolähiöt ovat har-

voin vetovoimaisia alueita, Visanti perustelee.

Jotta townhouse-rakentaminen todella pääsisi vauhtiin, on 

pelisääntöjä selkiytettävä. Olisi ratkottava, miten asukkaat voivat 

vaikuttaa kotinsa rakentamiseen ilman että se tekee rakentami-

sesta liian vaikeasti hallittavaa. 

Urba-työryhmä katsoo, että townhouse-talotyyppien saa-

minen markkinoille sekä tuotantoa koordinoivien rakennuttaja-

konsulttien hyödyntäminen edistäisivät hankkeita. Myös talo-

yksiköiden rakentaminen samaan aikaan helpottaa toteuttamista.

Tämän vuoksi townhouse onkin otollinen ryhmärakenta-

miseen. 

– Kukaan ei silloin häiritse toista. Ryhmä voi myös tehdä han-

kintoja edullisemmin, Matti Visanti puolestaan perustelee. 

Ryhmärakentamista pidetään tärkeänä myös siksi, että se 

mahdollistaa yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden paremmin 

kuin tuottajamuotoinen rakentaminen. Lisäksi yhdessä raken-

nuttaminen luo yhteisöllisyyttä.

Ryhmärakentaminen on ollut toistaiseksi vähäistä. Sakari 

Pulkkinen arvioi, että pelko ryhmärakentamisen hallitsemat-

tomuudesta ja ammattitaidottomuudesta on estänyt tonttien 

luovutusta ryhmärakentamiseen. Lisäksi ryhmärakentamiseen 

ei ole ollut juurikaan tarjolla tietoa ja tukea. 

Puutetta paikataan nyt uudessa ryhmärakennuttamisen por-

taalissa, jossa jaetaan tietoa muun muassa sopimusmalleista, 
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Espoon Säterinmetsän suunnittelussa sitovia määräyksiä annettiin 

vähän. Tavoitteena oli voimistaa asukkaiden juurtumista alueelle, 

jonka he kokevat omakseen.

Vuorenjuuri Helsingin Malminkartanossa oli kokeiluhanke, jossa  

kaupunki vastasi perustuksista ja hartiapankkirakentajat muusta. 

Malli osoittautui vaikeaksi hallita.



uuSi urbAniSMi eTenee MAAilMAllA

Helsingin uusien asuinalueiden suunnittelun tavoitteissa näkyvät 

uuden urbanismin jäljet. Yhdysvalloissa perinteisen lähiörakentamisen 

vastapainoksi kehittynyt New Urbanism -liike painottaa julkisen tilan, 

yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden merkityksellisyyttä ja arjen 

perustumista pikemminkin kävelyyn kuin autoiluun. Myös uusiutuvan 

energian lisääminen ja ympäristöystävällisen teknologian suosiminen 

kuuluu liikkeen tavoitteisiin. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä yli 4 000 

New Urbanism -hanketta.
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lainsäädännöstä ja vapaista kohteista. Vauhtia ryhmärakenta-

miseen puhalletaan myös elokuussa perustetussa Ryhmäraken-

nuttajat ry:ssä, joka aikoo muun muassa vaatia parempia talou-

dellisia ja oikeudellisia edellytyksiä ryhmärakennuttamiselle. 

Myötätuulta tuo uusi hallitusohjelmakin, jossa halutaan edistää 

ryhmärakennuttamista.

myös KatusuunnIttelu uusIKsI

Katusuunnittelu on toinen asia, jonka täytyy muuttua, jotta uu-

delle, urbaanille asumismuodolle olisi edellytykset. Townhouse-

talojen julkisivu rajautuu katuun ja kaupunkipientaloista kulje-

taan suoraan kadulle. Katu ei olekaan läpikulkureitti, irrallinen 

väylä, vaan keskeinen osa asuinaluetta. Rakennusten välinen 

epämääräinen ei-kenenkään-maa vaihtuu selkeään julkiseen, 

yhteiseen tilaan.

– Otetaan turhat ilmat pois, Matti Visanti kuvaa.

Kun townhouse-talot rakennetaan korttelin nurkkaan asti 

kiinni, kulmien näkymistä tulee totuttua rajatumpia. Perinteinen 

katusuunnittelu on taas edennyt autoilun ehdoilla. Vanhoissa 

lähiöissä rakennusten väliin jäävä tyhjä tila, leveät kadut ja ris-

teykset mahdollistavat suuret ajonopeudet. Uusilla townhouse-

valtaisilla alueilla joudutaankin ratkaisemaan, miten viihtyisä, 

urbaani katutila ja liikenneturvallisuus nivotaan yhteen. 

Muutos ei välttämättä ole helppo. Autoilijoiden tottumuk-

set tai perinteeseen nojaava suunnittelukäytäntö eivät muutu  

hetkessä. 

Visanti muistuttaa, ettei kaikkia voi ottaa huomioon.

– Kaikkien ei tarvitse olla kaikkeen tyytyväisiä. Isoissa kau-

pungeissa on oltava tilaa vaihtoehtoisille elämisen ja asumisen 

muodoille. 

Lähteet:  

Rikhard Manninen, Teemu Holopainen: Townhouse. Kytketty omatonttinen pientalo 

kaupungissa. Lähtökohtia ja tavoitteita. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2006.

Mikko Mälkki: Kytketyt kaupunkitalot ja urbaani rakentaminen

Sakari Pulkkinen: Östersundom ja kaupunkipientalot.  

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011.

Lisätietoa Urba-hankkeesta: www.urba.fi 

Ryhmärakennuttamisen portaali: www.ryhmarakennuttaminen.fi

Löytyykö suomalaisen Townhouse-talotyypin tulevaisuus  

Östersundomista? Kaupunkipientaloista on tulossa alueen  

pääasiallisin rakennustyyppi.

Suomalaista townhouse-mallia etsittiin Helsinki Townhouse- 

kilpailussa viime vuonna. Monet ehdotukset olivat raadin  

mielestä asuntoratkaisuiltaan tavanomaisia. Sydänsimpukka  

sai kiitosta tilojen joustavuudesta.



Hollantilainen Nieuwlandin asuinalue 

Amersfoortin kaupungissa on yksi  

kansainvälisesti tunnetuimpia kestävän 

aluerakentamisen hankkeita. Alue on  

rakennettu vuosina 1995–2002, ja se  

on tiettävästi suurin aurinkoenergiaa  

hyödyntävä asuinalue. 

Nieuwlandissa yhdistettiin uusiutuvan energian hyödyntäminen 

moderniin arkkitehtuuriin, ja sitä onkin kuvattu esimerkkinä uu-

den aallon vihreästä arkkitehtuurista.

Alueen noin 4 500 talosta yli 550 rakennuksessa on käytetty 

aurinkokennoja, jotka on integroitu julkisivuun tai katolle. Asuin-

rakennusten lisäksi niitä on käytetty koulussa, päiväkodissa ja 

urheiluhallissa. 

Aurinkoenergian käyttö otettiin huomioon jo aluesuunni-

telmassa sijoittamalla rakennukset siten, että auringonvaloa 

voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Aurinkopaneelit 

haluttiin osaksi rakennusten arkkitehtonista ilmettä, ja niitä on 

käytetty rakennuksissa eri tavoin. Joissain ne ovat korvanneet 

kattotiilet, toisissa taas ne toimivat katoksina tai osana julkisivua.

Nieuwland oli osa Hollannin valtion VINEX-ohjelmaa, joka 

tähtäsi laajojen uusien asuntojen rakentamiseen kasvukeskuk-

siin. VINEX-hankkeiden periaatteisiin kuului vähentää henkilö-

autoliikennettä, luoda toimiva julkinen liikenne ja laadukasta 

pienimittakaavaista kaupunkiasumista. Tiiviissä ja matalassa 

Nieuwlandissa onkin hollantilaiseen tapaan runsaasti kaupunki-

pientaloja.

Yksitoikkoisuuden välttämiseksi iso alue on jaettu neljään 

osaan, joilla jokaisella on oma arkkitehtoninen ilmeensä. Palvelut 

sijaitsevat sananmukaisesti keskustassa, keskellä Nieuwlandia. 

Kävely- ja pyöräteitä pitkin pääsee helposti liikkumaan paikasta 

toiseen, ja autoilun tarve on pyritty pitämään vähäisenä. 

Alueen suunnittelu ja toteutus on perustunut tiiviiseen julki-

sen ja yksityisten toimijoiden yhteistyöhön. 

Groosman Partners Architects -toimisto suunnitteli Nieuwlandiin  

kaupunkipientaloja, joille on leimallista vaaka- ja pystymuotojen  

vaihteleva rytmi. Kaupunkipientaloille tyypillisesti talot on rakennettu 

kiinni katuun. Katutila on intiimi, kävelyyn ja pyöräilyyn sopiva.

hollantilaiSta 
energiatehokkuutta
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kodit MaiSeMan ehdoilla

Espoon Nöykkiön korkeimmalta kohdalta tuli myyntiin kaksi 

vierekkäistä tonttia, joiden maasto oli kaunista, mutta muoto  

erikoinen. Arkkitehdit Lars Hagman ja Jaana Hellinen suunnit-

telivat niille talot, joiden minimalistinen arkkitehtuuri istuu  

ympäristöönsä kuin räätälillä teetetty vaate kantajalleen.
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– Tämä on mielettömän ihana tontti, Jaana hellinen huokaa. 

Ympärillä on avokalliota, isoja mäntyjä, kuusia, vaahteroita ja 

haapoja. Maisemassa on hieman saaristolaishenkeä, vaikkei mer-

ta näykään. Ollaan kallion laella, avaran taivaan alla.

Täältä kotipaikan oli löytänyt perhe, joka toivoi tontin muo-

toja mukailevaa, maisemaan istuvaa taloa. Tontti ei kuitenkaan 

ollut helppo. Se oli edestä kallioinen ja madaltui huomattavasti 

takaosassa. 

lars hagman nauttii suunnittelussa juuri tästä, tolkun saa-

misesta hankalista asioista. 

– Suunnittelu on kuin shakinpeluuta, mutta mielekkäämpää, 

hän kuvailee.

omaKotItalot espoon nöyKKIössä

 Talo Rommi huoneistoala 210 m2,    

 kokonaisala 257 m2

 5h + k + aula/galleria + takkah. + KHH + sauna

 Talo Puhakainen huoneistoala 174 m2 ja 

 kokonaisala 223 m2

 6h + k + KHH + sauna

 runko: ekoharkko, toimittajana Lakan Betoni

 julkisivu rapattu

 valmistuneet 2010

Rakennustaiteen valtionpalkinnon viime vuonna saanut Hag-

man on jäämässä eläkkeelle Espoon kaupunginarkkitehdin viras-

taan. Hän on nyt palaamassa pientalojen suunnitteluun työpari-

naan vaimonsa, Hellinen, jonka kanssa ajatukset käyvät yksiin. 

Yhteistyö perustuu selvään roolijakoon: Hagman vastaa vision 

luomisesta ja Hellinen luvista sekä työmaa-asioista. Yhdessä he 

tekevät työpiirustukset.

Nöykkiön vaikealle tontille Hagman kehitteli lyhyessä ajassa 

idean, joka hyödynsi tarkkaan ympäröivät, vehreät maisemat. 

Perhe luotti arkkitehteihin ja hyväksyi melkein ensimmäisen 

luonnoksen. Suunnitelmat tekivät vaikutuksen myös naapuri-

tontin ostaneeseen perheeseen, ja myös he tilasivat arkkitehdit 

suunnittelemaan kodin itselleen. 

KaKsI erIlaIsta yhdessä

Hagman ja Hellinen eivät halunneet kloonata Rommiksi nimet-

tyä taloa, eikä sitä olisi voinutkaan, sillä tontit ovat kovin erilaiset. 

Rommin takana sijaitseva maakaistale oli kirvesvarsitontti, tasai-

sempi eikä yhtä kallioinen kuin Rommin. 

Pienoismalli oli tärkeä apu, kun arkkitehdit sommittelivat ta-

loja maastoon. 

– Pahoittelen, että pienoismallityöskentely on jäänyt vähem-

mälle tietokonemallinnusten aikana. 3D-malleilla pystyy huijaa-

maan asiakasta ja itseään, pienoismallilla ei, Hagman huomauttaa.

kodit MaiSeMan ehdoilla
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Arkkitehdit Jaana Hellinen ja Lars Hagman  

ovat istuttaneet talot maisemaan huolella  

pienoismallien avulla. 
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Talojen muotokieli on selkeä,  

minimalistinen ja keveä.  

Tilat hengittävät läpi.



Pienoismalleista ilmenee hyvin myös talojen erilainen luon-

ne. Pitkänmallisen, valoisan Rommin etuosa on yksikerroksinen 

ja kaksikerroksinen takaosassa, jossa tontti laskeutuu. Talo Pu-

hakainen on puolestaan korkeampi ja suljetumpi, kuutiomainen 

”kompakti nappula”, jossa on kahden kerroksen lisäksi kellari. 

Talot ovat kuitenkin selvästi samaa kädenjälkeä ja muodos-

tavat parin. Hellinen antoikin niille lempinimeksi Majakka ja Pe-

rävaunu.

Arkkitehdit sovelsivat samoja periaatteita talojen suunnitte-

lussa. He halusivat avata talot kauniisiin näkymiin, mutta samalla 

kätkeä naapureiden katseet. Liikenteelle tonttia ei haluttu uh-

rata, joten autokatos sijoitettiin mahdollisimman lähelle katua. 

Samalla se tuo suojaa ulkopuolisten katseille, muttei peitä liikaa. 

Rommin autokatos on rakennettu asuinrakennuksen ja tien vä-

liin rinteeseen, jolloin sen kattolinja on alempana kuin asuinra-

kennuksen eli Hagmanin sanoin baaritiskikorkeudella. 

Kummankin talon ilme perustuu keveyteen, jossa yksinker-

taisia massoja täydentävät pienet osat. Pitkät seinät ovat kivisiä, 

mutta päädyt on tehty poikkeavalla rakenteella, mikä tuo taloille 

persoonallisuutta ja eloa. Rommin pääty on läpivärjättyä kuitu-

sementtilevyä,  ja Puhakaisen päädyssä on käytetty tummaksi 

maalattua puuta. 

Talojen ilmettä yhdistävät myös kattokulmat. Rommin katon 

linja jatkuu korkeammassa Puhakaisessa. Yhteistä talojen ilmeel-

le ovat myös nykytrendistä poikkeavat pitkät räystäät. Hagman 

ja Hellinen valitsivat ne, koska he halusivat päättää massat kau-

niisti. 

– Kattorakenne on vauhdikas, lentävä. Katto ikään kuin leijuu 

irti, he kuvailevat.

Ratkaisulla on myös käytännöllinen puoli. Pitkät räystäät säi-

lyttävät julkisivut kauniina ja puhtaana. Ne luovat lisäksi suojan 

tunnetta, sillä räystään alla voi tuntea olevansa kuin puun kat-

veessa.

luonnonvalon ylIstys

Taloista avautuvat näkymät tuovat luonnon liki. Virtaavaa tilaa 

on asunnon päädystä toiseen ja kerroksesta seuraavaan. Valoi-

suus ja avarat näkymät myös sisällä saavat tilat hengittämään ja 

virtaamaan. 

Rommin kattoikkunoista avautuu näkymä myös taivaalle. 

Talo Puhakaisen kauneimpia kohtia taas on saarnipuinen por-

taikko ikkunoineen. Yksi ikkunoista ulottuu välipohjan alapuo-

lelle, jolloin kellarikerroksenkin oleskelutilaan saadaan näkymä 

vehreään maisemaan. Myös perinteisesti pimeisiin tiloihin, ku-

ten märkätiloihin, on tuotu valoa ikkunoin.

– En usko muotivirtausten seuraamiseen, vaan kansallisen 

arkkitehtuurin luomiseen. Suomen ilmasto pitää huomioida. 

Luonnonvaloa on tuotava tiloihin mahdollisimman paljon, Hag-

man perustelee.

Runsaan luonnonvalon vuoksi kummankin rakennuksen ne-

liömäärät valehtelevat, sillä tilaa vaikuttaa olevan enemmän kuin 

todellisuudessa onkaan. Luonnonvalon ansiosta säästyy energi-

aakin, kun keinovaloa tarvitaan vähemmän. 

raKenne tuKee energIatehoKKuutta

Minimalistinen kuvaa hyvin Lars Hagmanin ja Jaana Hellisen 

suunnittelun tavoitteita. 

– Olemme kavahtaneet vaikeita, monimutkaisia ja rakennus-

teknisesti haastavia ratkaisuja. Olemme pyrkineet sellaisiin jän-

neväleihin, ettei kantavia pilareita tarvita. 

Yksinkertaisuus puhutteli myös runkomateriaalissa. Paris-

kunta piti siitä niin, että valitsi sen myös omaan, rakenteilla ole-

vaan kotiinsa.

– Harkko on perinteinen ja mutkaton rakenne. Kahdenkym-

menen sentin jaolla toimivasta moduulista saa helposti kantavia 

rakenteita.

Minimalismi tukee energiatehokkuutta, johon Jaana Hellinen 

on erityisesti paneutunut. 

– Energiatehokas suunnittelu pohjautuu hyvin yksinkertai-

siin keinoihin. Esimerkiksi isot ikkunat on suunnattu etelään ja 

länteen. Rakennus on suljetumpi pohjoiseen. Ylä- ja alapohja 

ovat hyvin eristäviä. Pitkiä talotekniikan vaakavetoja ei ole tehty, 

vaan märkätilat ovat päällekkäin.

Hyvän tiiveyden taloille antaa runkomateriaalina käytetty 

ekoharkko, jonka u-arvo on hyvä. Ekotehokasta on sekin, että ta-

loista haluttiin tehdä niin huolto- ja korjausvapaita kuin suinkin. 

Hellinen pitää myös järkevää neliömäärää tärkeänä ekote-

hokkuuden kriteerinä. 

– Kun suunnitellaan hyvin, pienemmätkin neliömäärät  

riittävät. 
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Slammaus tekee  

julkisivun pinnasta elävän.
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vat  Tuom
as Pietinen ja Jäm

erä-kivitalot

Helsingin Viikin Latokartanoon valmistuvissa  

pientaloissa yhdistyvät energiatehokkuus,  

laatu ja hitas-hinta.

EnErgia- ja kustannus- 
tEhokkuudEn liitto 
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Jämerä-kyläksi kutsutulle alueelle Viikkiin valmistuu 

yhdelletoista hitas-tontille 39 asuntoa erillis-, pari- ja 

rivitaloihin vuosina 2011–2012. Helsingin kaupungin 

ehtojen mukaan Jämerä-kivitalot kehittää hankkeessa ener-

giatehokasta ja tiivistä aluerakentamista.

Tonttien tehokkuusluku on korkea, 0,55, mutta kaikissa 

asunnoissa on kuitenkin oma piha. Uudenlaista lähestymistä tii-

viiseen rakentamiseen on se, että alue toteutetaan pieninä, 2–5 

asunnon, taloyhtiöinä. 

Ahtaista tonteista huolimatta alueelle tulee myös suojaisia 

sisäpihoja ja kujamaisia kävelyreittejä, jotka tukevat yhteisölli-

syyden muodostumista. 

– Tavoitteenamme oli selkeä, arkkitehtonisesti korkealaatui-

nen ja pienimittakaavainen ympäristö, joka on ilmeeltään mo-

derni ja yksinkertainen, mutta kuitenkin kodikas, arkkitehti olli 

Jokinen kertoo. 

tIIvIys energIatehoKKuuden pohja

Matalaenergiarakentamisena toteuttavien talojen energiatehok-

kuus perustuu hyvin lämmönvaihteluita tasaavaan, tiiviiseen 

massiivirunkoon ja talotekniikkaan. Hyvä ilmatiiviys syntyy ko-

konaisuudesta, jossa kaikki rakenneosat ovat samaa materiaalia. 

– Hyvä ilmanpitävyys toteutuu ilman lisärakennekerroksia, 

sillä kevytbetoni, Siporex, on sellaisenaan erittäin ilmatiivistä, 

Jokinen toteaa.

Tiiviys takaa, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitel-

lusti. Asuntojen ilma vaihtuu kokonaan kahden tunnin välein, ja 

ilmanvaihtojärjestelmä ottaa lämmön tehokkaasti talteen.

vIIKIn jämerä-Kylä

 39 asuntoa, 4–5h+k+s,   

 93–124-neliötä 

 A-energialuokan erillistaloja 

 ja paritaloja

 julkisivu pääosin rapattu

 runko: ulkoseinät, väliseinät  

 sekä väli- ja yläpohja Siporexia

 rakennuttaja Jämerä-kivitalot Oy

 urakoitsija Rakennus K. Karhu Oy

 Siporex-tuotteet H+H Finland Oy

 arkkitehti: Olli Jokinen/

 Jämerä-kivitalot Oy

 rakennetaan 2010–2012

Massiivirunko myös eristää ääntä hyvin, mikä on tärkeää tii-

viillä asuinalueella. 

Massiivikivirunkoisina ja paikalla rakennettuina talot eivät 

edusta tavanomaista hitas-rakentamista. Olli Jokisen mukaan 

kevytbetoninen runkomateriaali on helposti työstettävänä, sel-

keänä järjestelmänä kustannustehokas.

– Rakenteessa pyrittiin yksinkertaisuuteen. Materiaali on rati-

onaalinen ja joustava rakentaa.

alueraKentamInen KIInnostaa

Omakotitalojen valmistajalle Jämerälle hanke on aluevaltaus, 

sillä se toimii nyt ensimmäistä kertaa aluerakentamishankkeen 

rakennuttajana. 

– Aluerakentaminen on Euroopassa tyypillinen tapa rakentaa 

ja malli on rantautumassa Suomeen. Se on tulevaisuuden tapa ra-

kentaa, Jämerän liiketoimintajohtaja Akram Maher perustelee.

Alue syntyy Jämerän ja Helsingin kaupungin tiiviissä yhteis-

työssä, jota Maher kiittelee. 

– Tämä on ollut todella mukava tapa toimia. Olemme esitel-

leet ideat Viikin alueryhmälle ja kommenttien jälkeen olemme 

hioneet niitä. Sen jälkeen ehdotuksen hinta ja laatu on hyväksyt-

ty hitas-työryhmässa osana hankkeen rakennuslupakäsittelyä.

Helsingin kaupungille tuore aluerakennuttaja on tervetullut.

– Asuntojen rakennuttamiseen on hyvä saada uusia toimijoi-

ta, heikki rinne toteaa. 

Tyylikäs arkkitehtuuri, massiivisen kivitalon arvostus ja 

laadukkuus sekä asuntojen edullinen hitas-hinta kiinnostivat 

asuntoa etsiviä, ja asunnot varattiin nopeasti.
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tterstock im
ages

huoMio palovahinkojen kuStannukSiin  

Tulipaloihin varautuminen on taloudellisesti järkevää kiinteistönpitoa.  

Sammutustöiden aiheuttama vesivahinkoriski voi tulevaisuudessa nostaa  

puukerrostalojen vakuutusmaksuja

Paloturvallisuusmääräykset muuttuivat keväällä. Korkeintaan 

kahdeksankerroksisia puukerrostaloja on nyt aikaisempaa hel-

pompi rakentaa. Vaikka rakentamisen palomääräykset ovat tiu-

kat ja niitä noudatetaan, tulipaloja syttyy silti. Tulipalot maksavat 

vuosittain paitsi ihmishenkiä myös suuren summan rahaa. 

– Tulipalo aiheuttaa aina myös taloudellisia vahinkoja, raken-

tamisen ja kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi varpe IF 

Omaisuusvakuutuksista sanoo. 

vesIvahInKorIsKI Korottaa vaKuutusmaKsua

Vakuutusyhtiö IF muistutti uusien palomääräyksien tultua voi-

maan puukerrostalojen vesivahinkoriskistä. Yhtiön lausunnossa 

kehotettiin suomalaisia varautumaan tulevaisuudessa puuker-

rostalojen selvästi betoni- ja tiilitaloja korkeampiin vakuutus-

maksuihin. Hintaa nostaa ennen muuta riski laajemmasta vesi-

vahingosta. 

Vakuutusyhtiö ei pyri vaikuttamaan materiaalivalintoihin 

vaan kertomaan jo etukäteen tulipalon seurannaiskustannuksis-

ta eri tyyppisissä rakennuksissa. 

– Vakuutusmaksut määräytyvät suhteessa vahinkojen kus-

tannuksiin. Riskin mukainen hinnoittelu on oikeudenmukainen 

tapa varmistaa, että keskenään samanriskisissä rakennuskoh-

teissa maksetaan saman suuruista vakuutusmaksua, Anssi Varpe 

toteaa.

tulIpalon jälKIseuraamusten hInnoIssa eroa

Vakuutusyhtiöt kannattavat rakennuksiin automaattista sam-

mutuslaitteistoa, joka Kanadan Vancouverissa on jo pakollinen. 

Suomen rakentamisen paloturvallisuusmääräyksissä vaadittavia 

sprinklereitä IF:issä pidetään tehokkaana tapana sammuttaa pa-

loja. Yrityksen arvion mukaan uudet asumisen paloturvallisuus-

ratkaisut ovat oikeansuuntaisia ja riittävät asukkaiden turvalli-

suuden varmistamiseen. 

Vakuutusyhtiön muistutus kohdistuukin varsinaisen tulipa-

lon jälkiseuraamuksiin - sammutukseen liittyvään vesivahinko-

riskiin. 

– Tulipalo tuhoaa irtaimiston samalla tavalla rakennuksen 

runkomateriaalista riippumatta. Sammuttaapa palon sprinkleri 

tai palokunta, seurauksena voi olla vesivahinkoja. Toisissa raken-

nusmateriaaleissa sammutuksen vaikutukset voivat kuitenkin 

olla suurempia kuin toisissa. Siksi tulipalojen seurannaiskustan-

nukset voivat puukerrostaloissa olla helposti jopa kaksin- tai kol-

minkertaiset betoni- tai tiilitaloihin verrattuna, Anssi Varpe arvioi. 

vesI aIheuttaa ongelmIa ja KustannuKsIa

Kivirakenteisessa talossa tulipalo jää usein rajalliselle alueelle, 

esimerkiksi yhteen asuntoon, kun taas puutaloissa tuli leviää 

herkemmin suurpaloksi. 

IF:n mukaan sammutuksessa kastuneisiin betoni- ja tiili-

rakenteisiin riittää monesti kuivaus ja vähäiset rakenteelliset 

korjaukset. Puukerrostalossa pintojen alla olevat puiset runko-

rakenteet edellyttävät kastuessaan usein laajoja korjaustöitä. 

– Vahinko voi kerrostalossa levitä isolle alueelle, kun vesi va-

luu useita kerroksia alaspäin. Myös kivisissä rakennuksissa vesi 

valuu hormeja ja halkeamia pitkin alempiin kerroksiin, mutta vä-

hemmän ja pienemmälle alueelle kuin puukerrostalossa, Anssi 

Varpe sanoo.

Myös kuivaustyöt koskevat sekä kivistä että puista rakennet-

ta. Kivessä riittää yleensä kuivatus ja rappausten korjaus. Puinen 

runkorakenne on usein purettava aina kantavaan seinään saakka 

homeriskin välttämiseksi. 

– Jos runko uusitaan, saatetaan joskus joutua vetämään säh-

kötkin uusiksi, Varpe lisää.

Samanlainen laajalle leviävä kastumisongelma vaanii puuker-

rostaloissa myös muissa vesivahingoissa, esimerkiksi astianpe-

sukoneen rikkoutuessa.
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oIKeudenmuKaInen hInnoIttelu  

pohjautuu rIsKIIn

Tulipaloihin varautuminen on myös ekologisen kestävyyden 

kannalta järkevää. Tulipalo, purkaminen ja jälleenrakennus voi-

vat lisätä ilmastokuormaa niin, että rakennus häviääkin kasvi-

huonepäästöjen elinkaaritarkastelussa toiseen materiaaliin poh-

jautuvalle rakennustavalle.

Tällä hetkellä IF:n vakuutusten hinnat ovat samanlaiset puu- 

ja kivikerrostaloille. Tulevaisuudessa, mikäli puukerrostalojen 

rakentaminen lisääntyy merkittävästi, puukerrostaloille saate-

taan hinnoitella kiveä 10 – 30 % suuremmat vakuutusmaksut. 

Muistutuksella tavoiteltiinkin monipuolisempaa asuntopaloista 

käytävää julkista keskustelua.

– Asuinrakennusten tulipalojen torjumisessa ja paloturval-

lisuudessa keskeistä on ihmishenkien turvaaminen. Tavallinen 

palovaroitin mahdollistaa usein asukkaiden pelastautumisen, 

mutta sähköpaloja voitaisiin torjua käyttämällä virrat katkaise-

via älypalovarottimia. Tulipalojen ehkäiseminen kannattaa myös 

kansantaloudellisesti, sillä mitä vähemmän onnettomuuksia 

sattuu, sitä pienempinä vakuutusmaksut pysyvät, Anssi Varpe 

sanoo. 

ruoTSiSSA TuTKiTTuA

Ruotsin palovakuutusyhdistyksen mukaan kivitalossa syttyvällä 

tulipalolla on yli kymmenen kertaa pienempi riski kehittyä suurpaloksi 

kuin puutalossa. Ruotsin suurpaloissa vahinkojen arvioitiin olleen 

puutaloissa lähes 250 kertaa suuremmat kuin kivitaloissa (1 000 asun-

toa kohti laskettuna). Puutaloissa rakennuksen palovahingot asuntoa 

kohden olivat noin 50 000 euroa, kivitalossa 10 000 euroa. Palaneista 

kivitaloista purettiin vajaat kymmenen prosenttia, puutaloista puolet.

Tulipalo on riski myös kestävälle rakentamiselle. Tulipalo voi 

lisätä merkittävästi yksittäisen rakennuksen elinkaaren aikaisia 

ympäristövaikutuksia. Palaminen, purkaminen ja uudelleen ra-

kentaminen voivat kasvattaa uusiutuvaa materiaalia hyödyn-

tävän rakennuksen ilmastokuormaa niin paljon, että se ylittää 

vastaavan palamattomasta materiaalista valmistetun.  

Tulipalon vaikutus rakennuksen ilmastokuormaan

Hi
il

iP
ää

ST
öT

AiKA

Rakentaminen Käyttö Purkaminen

”Vihreä rakennus”  
palavasta materiaalista 

Rakennus palamatto-
masta materiaalista 

Tulipalo

Hävittäminen,  
jälleenrakennus 

Palava rakenne voi lisätä CO
2
-päästöjä kolmanneksella
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Tek
sti Leen

a-Kaisa Sim
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u
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at O
lli Teriö ja Ku

vatoim
isto Vastavalo

SääSuojaSSa 
rakentaMinen  
kannattaa

Olli Teriön mukaan kosteuden hallinta on monitahoinen kysy-

mys: milloin rakennetaan, kuinka nopeasti, kuinka paljon raken-

teet sietävät kosteutta, millaiset olosuhteet vaaditaan, mitkä 

ovat niin suojauksen kuin toteutuneiden riskien kustannukset.

– Yleensä eurot ovat hyvä perustelu mihin asiaan tahansa, 

mutta miksi ei rakennustyömaan kosteudensuojauksessa, Olli 

Teriö ihmettelee. Hän on tutkinut rakennustuotannon kosteu-

denhallintaa Tampereen teknillisessä yliopistossa osana Frame-

tutkimusta.

Hyvästä sääsuojauksesta on kiistatonta hyötyä varsinkin syk-

syisin.

– Kuivumisaikojen lyheneminen on selkeästi suurin etu. 

Hyvässä suojauksessa tehokas, nopea ja edullinen tuuletus on 

mahdollista, Olli Teriö toteaa.

Työteho paranee, kun työtä tehdään sateelta ja pyryltä suojas-

sa. Työntekijöiden motivaatio kasvaa ja työn fyysinen kuormitus 

vähenee, kun työntekijän ei tarvitse kärsiä kylmäkankeudesta.

– Sääsuojan ansiosta jää myös turhia työvaiheita pois. Pressu-

ja ei tarvitse levitellä iltaisin ja poistaa aamuisin, lunta ei tarvitse 

Rakennustyömailla on aina kosteutta. 

Silti harvalla työmaalla on kunnollista 

kosteudenhallinnan suunnitelmaa,  

hyvästä sää suojauksesta puhumat-

takaan. Sääsuojassa rakentaminen  

kannattaa, vakuuttaa tekniikan  

lisenssiaatti Olli Teriö.

Uudis- ja korjausrakentamisen ajankohta ja 

aikataulu vaikuttavat keskeisesti lämmitys-, 

suojaus- ja kuivatusratkaisuihin.  

Myös työjärjestelyt on mietittävä.
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kosteudenhallinta, kuivanapidon toteuttamiseen on nimettävä 

tietty työnjohtaja ja kosteudenhallinta sekä sääsuojaus on otet-

tava urakoitsijakokousten asialistalle.

– Rakenneratkaisut ja materiaalit määrittelevät, kuinka huo-

lellista suojausta tarvitaan. Jotkut ovat arempia, jotkut kestä-

vämpiä kosteudelle. Kivirakenne on materiaalina turvallinen ja 

terveellinen. Kivi, mineraalivilla ja vesi eivät 

synnytä hometta, mutta siitepöly saattaa 

sen jo tehdä edellisten seassa. Siksikin ra-

kenteen pitää olla niin tiivis, että ilma ei vir-

taa ulkoseinän läpi, Olli Teriö toteaa.

– Täytyy muistaa myös työmenetel mien 

vaikutus. Esimerkiksi betonointi, muuraus- 

ja rappaustyöt sekä tasoite- ja maalaustyöt 

aiheuttavat kosteusrasitusta, mikä on otettava huomioon raken-

teiden kuivumisessa, Olli Teriö muistuttaa.

Elementtirakentamisessa tiivis holvi on oleellinen. Tiiviillä 

holvilla ja sandwich-elementin suojauksella luodaan kuivat olo-

suhteet alempien kerrosten rakentamiseen.

tIIKerInloIKKaa odotellessa

– Jotta rakennustuotannon kosteudenhallinnassa onnistuttaisiin 

tekemään tiikerinloikka, on tehtävä uudenlaisia sopimuksia ja 

valvottava, että niistä pidetään kiinni. Osapuolten on myös yh-

teistyössä etsittävä uusia kuivan rakentamisen menetelmiä.

Olli Teriön mukaan kosteudenhallinnan nykyiset ongelmat 

on hyvinkin helposti korjattavissa, jos jokainen katsoisi peiliin ja 

miettisi, minkä asian voisi laittaa osaltaan kuntoon. Kysymys on 

siis asenteesta. Tarvitaan samanlainen asennemuutos kosteu-

denhallintaan mikä on viime vuosina otettu työturvallisuuteen.

– Nostetaan kissa pöydälle ja kysytään itseltämme, onko mitään 

järkeä tehdä rakennustöitä vesisateessa tai lumihangessa?  

luoda. Näin päästään aamuisin suoraan rakentamista edistävään 

työhön, Olli Teriö luettelee.

Sääsuoja lisää myös työmaan turvallisuutta, kun esimerkiksi 

liukastumisen aiheuttamat tapaturmat vähenevät.

KuIva raKennustapa Käyttöön

Rakennusaikana kostuneet rakennusmateriaalit voivat aiheuttaa 

valmiiseen rakennukseen huomattaviakin kosteusvaurioita. Ne 

taas tuottavat sekä korjaustöitä että terveysriskejä. 

– Keinoja, menetelmiä ja tietoja kosteudenhallintaan on, 

mutta jostain syystä tieto ei kulje tai se ei vaikuta, Olli Teriö toteaa.

– Nyt tarvitaan todellinen asennemuutos. Vuosituhansia on 

rakennettu paljaan taivaan alla, joten kuivanapitoon tai kosteu-

denhallintaan ei osata suhtautua vakavasti. 

Jos vapaaehtoisesti ei ymmärretä yhteistä etua, asiaa pitää 

edistää määräyksin.

– Viranomaisten tulee lisätä rakentamismääräyksiin vaatimus 

kuivasta rakentamistavasta korjausrakentamiseen, puurakenta-

miseen ja muun uudisrakentamisen täydentäviin rakenteisiin, 

Teriö ehdottaa.

Kuivassa rakentamisessa vesikatto ja rakennuksen vaippa 

ovat vedenpitävät tai rakentamista tehdään sääsuojassa, lämpö-

tila on yli 10 astetta ja ilman suhteellinen 

kosteus alle 70 prosenttia. Nämä eivät vie-

lä ole optimaaliset olosuhteet, mutta jos-

takin on aloitettava.

Teriön mukaan vastuu kosteudenhal-

linnasta kuuluu rakennusprojektin kaikille 

osapuolille.

– Tilaajasta tietysti lähdetään liikkeelle. 

Hänhän saa, mitä tilaa. Tilaajan tulee määrittää jo tarjouspyyn-

nöissä kosteudenhallinnan taso, tarvittaessa myös keskeiset toi-

menpiteet ja todentamismenettely. Suunnitelmiin ja sopimuk-

siin tulee kirjata tilaajan tahto kosteudenhallinnan tasosta, Olli 

Teriö tähdentää.

Rakenteen kosteudensieto ja rakentamisen olosuhteet on 

otettava huomioon suojausta ja kuivausta suunniteltaessa.

– Turha kuvitella, että ”kyllä se siitä kuivuu”. Rakennuksen 

rungon- ja vaipan rakenteet on suunniteltava kestämään myös 

rakentamisen aikainen kosteusrasitus. Rakenteen kosteustekni-

nen toimivuus rakentamisen ja elinkaaren aikana lähtee suunnit-

telupöydältä, Teriö muistuttaa.

KuIvat ja turvallIset materIaalIt

Teollisuuden vastuulla on toimittaa tuotteensa työmaalle kuiva-

na ja varmistaa, että asentaminen ja välivarastointi voidaan teh-

dä kuivan rakentamistavan mukaan. Frame-raportin johtopää-

töksissä todetaan, että työmaalla urakoitsijan on suunniteltava 

Sääsuojauksen suurin  

etu on kuivumisaikojen  

lyheneminen.

” kosteudenhallinan
 taso pitää määritellä 
 jo tarjouspyynnössä.”
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Korkea tila Kirkkojärven koulun sydämessä yhdistää ruokalan, 

liikuntasalin ja näyttämön. Alue on kuin pienen kaupungin tori, 

jossa eri-ikäiset oppilaat kohtaavat.

Tek
sti Lotta Su

istoran
ta  K

u
v

at R
au

n
o Träskelin
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Vuosi sitten Espooseen valmistunut Kirkkojärven koulu 

on valittu maailman edustavimman uuden rakennus-

taiteen joukkoon kansainvälisesti arvostetussa arkkiteh-

tuuriohjelmassa. Näyttävän ulkomuotonsa lisäksi koulussa on 

erityistä sen huolellisesti käyttäjän näkökulmasta suunnitellut ti-

lat. Sen lisäksi että koulun tilat aiheuttavat kohtaamisia, ne myös 

antavat suojaa ja jäsentävät oppilaille omat rauhalliset paikkansa. 

– Tämä koulurakennus on suunniteltu kaikkein pienimmän 

ekaluokkalaisen näkökulmasta. Samassa rakennuksessa opiske-

levilla lapsilla on omat reviirinsä. Kun koulutie etenee, oppilaat 

siirtyvät pienemmistä suurempiin tiloihin, eikä yläkoulu lopulta 

olekaan hyppy tuntemattomaan, arkkitehti SAFA ilkka Salminen 

kertoo. 

erIlaIset veljeKset yhdessä

Kuusi vuotta sitten arkkitehdit Ilkka Salminen, väinö nikkilä 

sekä Jussi ja riina palva jakoivat paitsi yhteisen työhuoneen 

myös kilpailusuunnitelman Espoon keskukseen kaavaillusta 

Kirkkojärven yhtenäisen peruskoulun rakennuksesta. Espoon 

kaupungin järjestämän yleisen arkkitehtuurikilpailun voitto lan-

kesi nuorelle nelikolle, ja suunnitteluprojektia varten perustet-

tiin Verstas Arkkitehdit Oy. 

– Ehdotus ”Veljet” muuttui kilpailutyöstä oikeasti toteutetta-

viksi piirustuksiksi ilman, että periaatteista jouduttiin tinkimään, 

arkkitehtiylioppilas Väinö Nikkilä kertoo.

Tilajäsennyksen lähtökohtana olivat koulun erilaiset toimin-

not. Kokonaisuus jakautuu kahteen erikokoiseen rakennusmas-

saan, mistä työnimi Veljetkin juontaa.

– Havainnekuvasta näkee, miten kaksi ”veljestä” lepäilee se-

lätysten Espoonjokilaaksossa. Yläkoulun ”Isoveli” kantaa enem-

män vastuuta yhteisistä toiminnoista. Kaikkien käytössä olevat 

avoimet tilat ja taide- sekä teknisten aineiden tilat sijaitsevat 

siellä. Alakoululaiset viettävät suurimman osan päivästään ”Pik-

kuveljen” puolella, missä omat aulat ja luokat luovat kodikkaan 

tunnelman, Ilkka Salminen kuvailee.
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Neljäksi siiveksi aukeavat massat jakavat myös piha-alueen 

suojattuihin ja julkisiin osiin. Pienempien oppilaiden piha on aa-

mupäivän auringon puolella ja pihamiljöö on suunniteltu pienen 

ihmisen mittakaavaan sopivaksi. Vanhempien oppilaiden piha 

on tontin eteläosassa, suotuisasti iltapäivän valolle. Massojen 

väliin jää julkisempi vyöhyke, sisäänkäynnit muille rakennuksen 

käyttäjille.

materIaalIt Korostavat tIlojen  

erItyIspIIrteItä

Tilojen erilaisuutta korostava ajattelumalli jatkuu materiaali-

valinnoissa. Oleskelu- ja välituntipihalla on oma lämpöä ja läpi-

näkyvyyttä huokuva materiaalipalettinsa. Julkisemmilla alueilla 

korostetaan perinteitä. 

Julkisemman vyöhykkeen materiaali on ruskeankirjava ruu-

kintiili.

– Käsinlyödyn näköinen tiili jatkaa rakennusperinnettä. Es-

poon tuomiokirkon ja toisaalta ympäröivän asuinalueen tiililaa-

tan sävyt toistuvat koulun julkisivussa. Rakennus täydentää ym-

päristöä, ei erota sitä siitä, Salminen ja Nikkilä kertaavat.

Koulun sisätiloissa valkoista ruukintiiltä on väliseinissä tam-

miviilun ja puhtaaksi valetun betonin rinnalla. 

– Ideana on, että materiaalit ovat sitä miltä näyttävät. Paikalla 

valetut kantavat seinät on jätetty näkyviin betonisina, Ilkka Sal-

minen sanoo.  

vapaalImItys hulluttelee ja KoKeIlee

Tiili valittiin materiaaliksi jo kilpailuvaiheessa, mihin vaikutti 

myös rakennuksen pedagoginen luonne. 

– Tiili on perusyksikkö. Myös pienen ihmisen on helppo käsit-

tää, miten tiilistä rakentuu pieni pala kerrallaan suuri rakennus, 

Väinö Nikkilä kertoo.

– Umpitiili on julkisivumateriaalina myös säänkestävä ja huol-

tovapaa. Tiili vanhenee kauniisti ja kestää hyvin koulukäytössä, 

Ilkka Salminen jatkaa.

Rakennuksen julkisivussa on käytetty useita erilaisia tiilili-

mityksiä. Arkkitehdit halusivat tehdä rakennuksesta ylistyksen 

muuraustyölle käsityön perinteitä kunnioittaen.

– Pääsisäänkäynnin molemmilla puolilla on muurattu itse 

keksimällämme vapaalimityksellä. Se sanoo ei tiukkapipoisuu-
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Pääsisäänkäynnin ulkopuolella hullutellaan erilaisilla 

muuraus tyyleillä. Myös koulun viherrakennustyöt ovat  

saaneet alansa kunniamaininnan.



pAlKiTTuA ArKKiTehTuuriA

Kirkkojärven koulu palkittiin tänä vuonna ainoana suomalai-

sena kohteena International Architecture Awards -ohjelmassa. 

Helsinkiläisen Verstas Arkkitehdit Oy:n suunnittelema koulu on 

päässyt arvokkaaseen seuraan 90 globaalisti merkittävän uuden 

rakennuskohteen joukossa. Palkinnon myöntävät The European 

Centre for Architecture Art Design and Urban Studies ja The 

Chicago Athenaeum.

Yhtenäisessä peruskoulussa on tilat 770 ala- ja yläkoulun 

oppilaalle sekä 70 hengen henkilökunnalle. Muuntojoustavassa 

rakennuksessa on vain vähän kantavia seiniä. Julkisivussa on 

kuorimuurina ruskeaa ruukintiiltä sekä kuultokäsiteltyä puuta, 

terästä, tiilen väriin sävytettyä corten-pinnoitettua betonia ja 

suuria ikkunalasipintoja. 

KIrKKojärven Koulu

 Espoon keskus

 Valmistumisvuosi 2010

 Tiilet: Tiilerin ruukintiili

 Yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2005

 Suunnittelija: Verstas Arkkitehdit Oy, 

 Väinö Nikkilä, Jussi Palva, Riina Palva,  

 Ilkka Salminen, projektiarkkitehti Jari Saajo

 Laajuus: 10 280 m2

 Tilaaja: Espoon kaupunki, Tilakeskus-

 liikelaitos

delle ja hulluttelee kokeilevaisuudella. Muurareille piti aluksi 

piirtää malli vapaasta ladonnasta, mutta loppujen lopuksi työ oli 

heillekin innostavaa, Salminen muistelee.  

rahalle vastInetta

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksen rakennuttaja-ark-

kitehti Juha hovinen sanoo, ettei Kirkkojärven koulurakennus 

maksanut enempää kuin muutkaan koulut.

– Hyvä lopputulos on enemmänkin seurausta kehittyneestä 

rakennuttamisesta, suunnittelusta ja tahdosta saada rahalle vas-

tinetta. Raha voidaan käyttää hyvin.

Rakentamisessa ei tarvinnut tinkiä. Kilpailun avulla saatiin 

toimiva ja tehokas ratkaisu, luovalla otteella. Paikalla sijaitsi  

aiemmin 80-luvun tyyppikoulu, jota arkkitehdit kuvailevat leik-

kisästi ”universaaliksi laatikoksi”. 

– Ajattelutavassa on tapahtunut muutos. Kun vanhan koulun 

elinkaari oli 30 vuotta, uuden suunniteltu käyttöikä on 50, run-

gon osalta jopa 100 vuotta. Nykyään julkisia rakennuksia halu-

taan tehdä hyvin ja pitkäikäisiksi, Ilkka Salminen toteaa. 

” pienikin ihminen 
 käsittää, miten  
 tiilistä muodostuu 
 pieni pala kerrallaan 
 suuri rakennus.”
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pyhän laurIn KappelI

 Pääsuunnittelija:

 Avanto Arkkitehdit Oy/arkkitehdit 

 SAFA Ville Hara ja Anu Puustinen 

 Rakennuttaja:

 Vantaan Seurakuntayhtymä

 Pääurakoitsija:

 Oy Rakennuspartio

 Bruttoala 1 879 m2

 Tilavuus 7 800 m3

 Valmistusvuosi 2010

 Rakennuskustannukset 10 milj. €

 Materiaalit: tiili Wienerberger Oy,  

 valettu valkobetoni luonnonkivi,  

 patinoitu kupari

niin erilaiSet,
niin SaManlaiSet
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Arkkitehtuuri kunnioittaa alueen 

historiaa, mutta rakennukset  

katsovat pitkälle tulevaisuuteen.  

Arkiset äänet jäävät kirkkosalin  

seinien ulkopuolelle ja taide on  

osa suunniteltua kokonaisuutta.



sovItuKsenKIrKKo

 Pääsuunnittelija:

 Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg  

 Oy/arkkitehti SAFA Sauli Havas

 Rakennuttaja:

 Hollolan seurakunta

 Pääurakoitsija: Ki-Vi Oy

 Bruttopinta-ala 4 178 m2

 Tilavuus 24 240 m3

 Valmistusvuosi 2010

 Kustannusarvio 14 milj. €, 

 mikä sisältää 0,5 milj. euron urut

 Materiaalit:

 julkisivuissa sakraalitilojen  

 kohdalla Wienerbergerin tumma  

 tiili, muualla vaalea rappaus tai  

 puuverhoilu, runko koottu  

 betonielementeistä.
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loin vielä opiskeleva Anu puustinen ja vastavalmistunut arkki-

tehti ville hara.

– Kilpailun tasoa kuvaa se, että arkkitehti Juha leiviskä jäi 

jaetulle kolmannelle sijalle. Leiviskä kuitenkin kannusti meitä 

kaikkia toteamalla, että antakaa nuorten toteuttaa itseään. Niin 

he ovat tehneetkin, Maija-Liisa Sahlbom toteaa tyytyväisenä.

Hollolassa puolestaan oli tehty jo vuosituhannen vaihtees-

sa selvitys vanhan seurakuntakeskuksen laajentamisesta. Liian 

pieni tontti ei kuitenkaan antanut tilaa lisärakentamiselle, joten 

päätettiin rakentaa kokonaan uusi kirkko. Seurakunta osti Salpa-

kankaan kuntakeskuksesta tontin  uutta kirkkoa varten. Tontti 

on vain 200 metrin päässä vanhasta seurakuntakeskuksesta.

Rakennuksen suunnittelu kilpailutettiin julkisena hankinta-

na. Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy.

– Tontti on pala Salpausselän rinnettä. Se oli täynnä mänty-

jä ja muurahaispesiä. Rakastuin niihin mäntyihin ja varjelin niitä 

loppuun asti, arkkitehti SAFA Sauli havas toteaa.

pyhän Laurin kappeli valmistui Vantaalle ja Sovituksen-

kirkko Hollolaan viime vuonna. Vantaan Pyhän Laurin 

kirkko on Helsingin pitäjän kirkonkylässä pääkaupunki-

seudun vanhin rakennus. Uusi kappeli on entisen paikalla kirkon 

kanssa samassa pihapiirissä. 

Hollolan harmaakivikirkko on puolestaan maamme kolman-

neksi suurin keskiaikainen kirkko. Sovituksenkirkko valmistui 

kuntakeskukseen noin kymmenen kilometrin päähän vanhasta 

Pyhän Marian kirkosta. 

tarve uusIlle tIloIlle

– Vanhassa kappelissa oli kaikki mahdolliset puutteet. Se oli pieni, 

siinä oli huono akustiikka eikä tiloja vainajien näytölle eikä uur-

nanluovutukselle. Sen purkaminen oli helppo päätös, Vantaan 

seurakunnan rakennuttajainsinööri Maija-liisa Sahlbom kertoo.

Vantaalla järjestettiin vuonna 2003 yleinen arkkitehtuurikil-

pailu siunauskappelin suunnittelusta. Sen voittivat nuoret, sil-
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polKu ajasta IäIsyyteen

Puustisen ja Haran ehdotus oli nimeltään Polku. Siunauskappe-

lin suunnittelun lähtökohtana oli eläytyminen surevan omaisen 

asemaan. Kappelin arkkitehtuurissa kuvataan kristityn matkaa 

ajasta iäisyyteen. Polku alkaa jo rakennuksen ulkopuolelta, kirk-

kopihalta.

– Emme halunneet uuden kappelin kilpailevan kirkon ja 

pappilan kanssa, vaan sopeutuvan yhteiseen ympäristöön, Anu 

Puustinen sanoo.

Kappelin aula on matala ja hieman hämärä. Kun istuu sen pit-

källe puupenkille, avautuu ikkunoista näkymä kirkolle ja pappi-

lan puistoon.

– Tässä on omaisille hyvä hetki viivähtää ajatuksissaan ja 

muistoissaan, Maija-Liisa Sahlbom toteaa.

Kappelissa on siunauksia hyvin tiuhaan. Polku kulkee kuiten-

kin niin, että saattoväet eivät kohtaa toisiaan. Aulasta vie isoon 

kappeliin pitkä käytävä, joka on kuin siirtymäriitti. Käytävä pitää 

myös aulan äänet loitolla. 

Käytävä avautuu valoisaan, korkeaan saliin.

– Pyrimme saamaan tilasta lohduttavan ja toivoa antavan. 

Polku kulkee seinän viertä, mutta se ei pääty, vaan kääntyy muu-

rin mukaisesti kohti poistumispuutarhaa, Ville Hara kuvaa.

Kappelissa on aivan hiljaista.

– Ääneneristykseen kiinnitettiin erityistä huomiota, mikä 

oli yksi syy massiivisen tiilirakenteen valintaan. Nyt tänne eivät 

kuulu liikenne- ja lentomelu eikä pihalta huoltoliikenteen äänet. 

Ilmanvaihtokin on ihan äänetön. Kappelissa on ihanteellinen 

akustiikka, ja täällä on jo pidetty pienimuotoisia konsertteja, 

Maija-Liisa Sahlbom kertoo.

Salin ikkunoiden ulkopuolella on kaksinkertainen kupariverk-

ko. Arkkitehdit ovat nimittäneet sen tuonpuoleisen verhoksi.

– Salista nähdään ulos, että siellä jotain odottaa. Ulkoa ei kui-

tenkaan nähdä sisälle. Ikkunat ovat kohti etelää, joten lämpö-

kuorma osuu kätevästi verhoon eikä suoraan seinään, Ville Hara 

toteaa.

Pyhän Laurin kappelissa on kaksi kappelia: iso 130-paikkai-

nen ja pienempi 30-paikkainen. Uurnanluovutustilassa on istui-

met 10 omaiselle. Ison kappelin alapuolella on 35 vainajan kyl-

mäsäilytystila, josta nosturi tuo arkun suoraan kappeliin.

Pyhän Laurin suuri kappelisali on korkea ja hiljainen. Elämän polku ei 

pääty kappeliin, vaan arkku ja saattoväki poistuvat lasiseinän ovesta.
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KIrKKo sovIttaa toImInnot

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy:ssä tehtiin useampia kon-

septeja Hollolan tulevan kirkon ja seurakuntakeskuksen tilaoh-

jelmasta. Suurin kysymys oli, tehdäänkö yksi iso vai useampi 

pieni rakennus. Pohdintojen ja laskelmien jälkeen päädyttiin yh-

teen, L-kirjaimen muotoiseen rakennukseen.

– Kirkko on perinteisesti ollut sakraalirakennus. Nykyisin kir-

kot ovat kuitenkin monitoimirakennuksia. Jumalanpalvelusten 

ja muiden kirkollisten toimitusten lisäksi niissä on esimerkiksi 

monen ihmisen arkinen työpaikka, lasten päiväkerho, varhais-

nuorten harrastustilat ja eri-ikäisten kokoontumispaikka, Sauli 

Havas luettelee.

Sovituksenkirkko onkin Sauli Havaksen ehdotus rakennuksen 

nimeksi. Rakennus on yhtä aikaa kirkko ja seurakuntakeskus. Sen 

arkkitehtuuri sovittaa toisiinsa sekä tiloja että materiaaleja. Toi-

saalta sakraalitilojen suunnittelussa on ollut vahva teologinen 

lähtökohta.

– Ristinkuoleman hetki ja syntien sovitus oli raamatun mu-

kaan dramaattinen. Maa järisi, kalliot halkesivat ja temppelin esi-

rippu repesi. Sovituksenkirkon arkkitehtoniset ratkaisut ilmentä-

vät viitteellisesti tätä tapahtumaa monin tavoin. Rakennuksessa 

on erilaisia murtuma- ja siirtymälinjoja. Alttarin mittava lasitai-

deteos kuvastaa haljennutta kalliota ja sen takaa loistavaa valoa, 

Havas kertoo.

Sovituksenkirkko on kolmikerroksinen. Eri työmuodot on 

sijoitettu omiin tiloihinsa. Ensimmäisessä kerroksessa on lähe-

tys-, nuoriso- ja varhaisnuorisotyö sekä sauna. Toinen kerros on 

pääkerros. Siinä sijaitsevat kirkon lisäksi seurakuntasalit, kirkko-

herranvirasto, diakoniatyö, keittiö, päiväkerho ja musiikkitilat. 

Ylimmässä kerroksessa on taloustoimisto ja pappien työtilat.

Pääkerroksen noin sadan metrin pituinen aula ja käytävä on 

rakennuksen kokoava tekijä, jossa kaikki rakennuksen käyttäjät 

kohtaavat. Kirkkosali on sijoitettu rakennuksen kulmaan, jonne 

rakennuksen massakin huipentuu. Seurakuntasalit ovat kirkko-

salin kummallakin sivustalla ja yhdistettävissä sen kanssa. Kirk-

kosaliin mahtuu 360 henkilöä, Maria-saliin 120 ja Martta-saliin 

100 henkilöä. Tarvittaessa siis lähes 600 ihmistä saadaan samaan 

tilaan.

perInteIstä ja Kestävää

Sovituksenkirkon ja Pyhän Laurin kappelin materiaalit on valittu 

paikallisia perinteitä kunnioittaen ja kestävän rakentamisen pe-

riaattein.

– Pyhän Laurin kappelissa oli vaatimuksena 200 vuoden käyt-

töikä. Siksi ainoa vaihtoehto ulkoseinissä oli massiivi tiili. Betoni-

elementeistä ei ole niin pitkää kokemusta ja teräs tulisi jossain 

vaiheessa ruostumaan sekä vaatimaan korjausta. Etu-Töölön 

vanhat kivitalot on aikoinaan rakennettu samalla tavalla. Ne ovat 

kestäviä, turvallisia ja terveellisiä sekä lämpötaloudeltaan pa-

rempia kuin mitä laskennallisesti osoitetaan, Ville Hara toteaa.

– Ja eihän sille paikalle olisi voinut rakentaa jotain bilbao-viri-

tystä huutamaan omaa olemustaan, Hara lisää.

Samoin Sauli Havas sanoo materiaalivalintojen olleen harki-

tusti hyvin perinteisiä: tiiltä, kivilattioita ja tummaa tammea. 

– Halusin välttää liiallista materiaalien kirjoa. Uusi kirkko hen-

kii kestävyyttä ja pysyviä arvoja, vahvaan hollolalaiseen hen-

keen, Sauli Havas määrittelee.

Sovituksenkirkko sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen valtatien ja 

katujen risteyksessä. 

– Paikalla muuratut julkisivut antavat liikennettä vasten ääntä 

eristävän muurin. Julkisivujen uritettu tiili tuo pintaan erilaisia 

varjoja auringonvalon mukaan, se saa pinnan elämään. Tiilipin-

nan kuviointi on moderni viittaus Pyhän Marian kirkon päätyko-

risteisiin, Havas toteaa. 

KIItoKset raKennuttajIlle

Sekä Vantaalla että Hollolassa kiitellään seurakuntaa rakennutta-

jana.

– Kappelin suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana työ-

ryhmä, jossa olivat mukana kappelin eri käyttäjät aina papeista 

puutarhureihin ja hautaustoimistoihin. Käyttäjiltä saatu aito tie-

to oli arvokasta, Ville Hara toteaa.

– Me saimme suunnitella myös kappelin sisustuksen. Har-

voin arkkitehti pääsee suunnittelemaan kiintokalusteita, kirk-

kotekstiilejä ja urkujen fasadia. Rakentamisessa käsityötä oli 

harvinaisen paljon. Tarvittiin muurareita, puu- ja metalliseppiä, 

lasinpuhaltajia ja kivimiehiä. Osaavia ammattilaisia löytyi kaikkiin 

tehtäviin, Anu Puustinen jatkaa.

Hollolan Sovituksenkirkon puhtaaksi muurattu mustanruskea sileä 

sekä uritettu tiili tekee julkisivusta elävän. Samalla se antaa hyvän 

äänieristyksen läheisen valtatien melulle.



3
4

  K
IV

E
S

T
Ä

 M
U

U
R

A
A

M
A

L
L

A

Sauli Havas puolestaan kiittelee sitä, että Hollolan seurakunta 

oli tehnyt perusteellisen kartoituksen tulevan rakennuksen käyt-

tötarpeista. Siitä oli helppo jatkaa. 

– Seurakunta on demokraattinen yhteisö, jossa asiat käydään 

läpi ja päätetään tiiviissä vuorovaikutuksessa. Seurakunta on va-

listunut rakennuttaja, joka rakennuttaa sadoiksi vuosiksi. Silloin 

ratkaisevat muut arvot kuin raha, Sauli Havas toteaa.

– Rakennuksen suunnittelu ei ole yhden miehen show. Mitä 

enemmän asiansa osaavia ihmisiä on ympärillä, sen parempi.

KuIn taIdeteoKset

Sovituksenkirkossa ja Pyhän Laurin kappelissa otettiin rakennuk-

seen tuleva taide huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

– Näin taide tulee osaksi rakennusta eikä ole siihen jälkeen 

päin päälle liimattua, Havas sanoo.

Sovituksenkirkkoon tilattiin taidemaalari, professori reino 

hietaselta kaksi värilasiteosta. Kirkkosalin alttarilla on noin 

kymmenen neliön Lux Aeterna eli Ikuinen valo. Andreaksen kap-

pelissa on kolmen neliön kokoinen Andreaksen tie.

Rakennuksen aulan sisäseinien graafisessa betonissa on kris-

tillistä symboliikkaa ja muita kuva-aiheita. Pihan jykevät männyt 

on kuvattu ja siirretty kollaaseina betoniseinän pintaan.

Pyhän Laurin kappelin taiteesta järjestettiin yleinen kuvatai-

dekilpailu syksyllä 2007. 

Isossa salissa on kuvanveistäjä pentti Kukkosen teos ”Ristin 

tie”, joka hyödyntää taitavasti massiivitiilimuureja.

pekka Jylhän lasihelmistä koottu Sielu johtaa portaita pitkin 

alakertaan vainajien näyttötilaan. Tilan katossa kimaltelee suuri, 

kristallinen Suru. Valonsäteet heijastavat hentoja spektrejä vaa-

leaan seinään.

– Se itkee surevien puolesta, Maija-Liisa Sahlbom tuumii. 

Sovituksenkirkon etupihan männikkö heijastuu  

sisääntulossa ja aihe jatkuu aulan seinissä (kts. s. 31).

Sovituksenkirkon alttariseinän lasimaalaus Lux Aeterna eli Ikuinen 

valo on professori Reino Hietasen teos. Sovituksenkirkossa taide otet-

tiin mukaan jo suunnitteluvaiheessa osaksi tulevaa kokonaisuutta.
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Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen tiilijulki- 

sivuiset laitosrakennukset on suunniteltu sopeutumaan 

varsinais suomalaiseen harjuympäristöön ja kestämään  

ainakin vuosisadan ajan.

Turun seudun taloudet saavat tulevaisuudessa käyttövetensä 

Virttaankankaan harjumaaston läpi imeytettynä tekopohjave-

tenä. Turun Seudun Vesi Oy:n tänä vuonna käynnistetty teko-

pohjavesijärjestelmä tarjoaa tasaisesti hyvälaatuisen käyttö-

veden11 lounaissuomalaiselle kunnalle. 

Laitosjärjestelmälle on suunniteltu sadan vuoden käyttöikä, 

mikä asettaa aikaperspektiivin myös laitoksen rakennuksille. 

– Laitosrakennusten on palveltava tarkoitustaan ja oltava  

sopusoinnussa ympäristönsä kanssa, Virttaankankaan teko-

pohjavesilaitoksen rakennusten arkkitehtisuunnittelija Salme 

Marttio  Pöyry Architects  Oy:stä sanoo.  

Marttion mukaan vaikutteita on otettu ympäröivästä maise-

masta, rakennuskannasta ja ympäristön värimaailmasta.

vaatImuKsena palamattomuus

Teräsbetonirunkoiset rakennukset on verhoiltu tummalla, polte-

tulla savitiilellä. Harjatun tiilen lisäksi julkisivussa on lasilankkuja 

ja peltiä. Tilaajan vaatimuksesta rakennuksissa vältettiin palavia 

materiaaleja. Esimerkiksi vesikattorakenteissa on käytetty puun 

sijasta terästä. Samasta syystä julkisivujen päämateriaali on tiili. 

– Tiili on palamaton ja kestävä. Pienimittakaavaisena se on 

hyvin muotoiltava ja materiaalina perinteinen. Tiilissä oli myös 

valittavana runsaasti eri ympäristöihin soveltuvia värejä, Marttio 

kertoo.

Laitosrakennukset sulautuvat ympäröivään mäntymaastoon. 

Pulpettikattoisten talojen pitkät räystäät suojaavat julkisivua, ja 

suojaisaa pihapiiriä arkkitehti kuvailee luostarimaiseksi. Laitosra-

kennukset onkin suunniteltu mahdollisimman huomaamatto-

miksi ja ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisiksi. 

vIrttaanKanKaan  

teKopohjavesIlaItos 

 Alastaro, Loimaan kaupunki 

 Valmistumisvuosi 2008

 Rakennussuunnittelu: 

 Pöyry Architects Oy,  

 RA Salme Marttio

 Laitossuunnittelu: 

 Pöyry Finland Oy

 Rakennuttaja: 

 Turun Seudun Vesi Oy

 Tiilet: Raikkonen Oy

pohJAveTTä vAlMiSTAMASSA

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesijärjestelmä on suuri kokonai-

suus. Se alkaa raakavetenä Kokemäenjoesta, jatkuu Virttaankankaan 

harjualueella maan läpi imeytettävänä tekopohjavetenä ja päätyy 

lopulta putkia pitkin Turun seudun vedenkäyttäjille.

Alastarolla sijaitseva Virttaankankaan tekopohjavesilaitos on osa 

järjestelmää. Laitokseen kuuluu veden vastaanottoon ja jälkikäsitte-

lyyn tarkoitetut kaksi rakennusta, pyöreä vesisäiliö ja maarakenteinen 

vesiallas. Miehittämättömän laitoksen tiloissa on vettä, teknisiä tiloja, 

valvomo sekä sosiaalitiloja. Rakennukset ovat saaneet kiitosta esteet-

tisesti herkkään ympäristöön sopivasta arkkitehtuuristaan.

Tekopohjavesilaitoksen 

teräsbetonirunkoiset 

rakennukset ja pyöreä 

vesisäiliö on verhoiltu 

pääosin tummalla 

tiilellä.
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1| Miten kaavoituksessa otetaan nyt huomioon energia-

tehokas rakentaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen?

2| Ovatko toimenpiteet 

riittävät?

3| Miten mielestäsi energiatehokas rakentaminen voitaisiin 

ottaa paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa?

4| Mikä mielestäsi on rakennusmateriaalien merkitys ja 

pitääkö jo kaavassa määritellä käytettävät materiaalit?

5| Miten Suomessa suhtaudutaan energiatehokkaaseen kaupunki-

suunnitteluun kansainvälisesti vertaillen? Mistä voisimme ottaa oppia?

Kysyimme neljältä vaikuttajalta,  

miten energiatehokas rakentaminen  

otetaan huomioon kaupunkisuunnit-

telussa. Tässä mielenkiintoiset vas-

taukset, joissa perätään muun muassa 

eri osapuolten rohkeaa yhteistyötä.

energiatehokaS kaupunkiSuunnittelu, onko Sitä?

Jukka Noponen 

Johtaja  

Energiaohjelma  

Suomen Itsenäisyyden 

juhlarahasto 

1| Hyvä suun-

nittelu on 

aina mahdollistanut 

energia- ja ilmastonä-

kökohtien huomioon-

ottamisen kaavoituksessa kuten vaikkapa 

aurinkoenergian passiivisen hyödyntämisen, 

yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja järjestel-

mällisen kehittämisen. 

Kaavoitusjärjestelmä ei ole riittävästi 

reagoinut ilmastonmuutoksen haasteisiin ja  

muuttuneeseen tilanteeseen. Energiatehokkuus 

ja ilmastonmuutos ovat mukana vasta kokei-

luhankkeissa. Energiatehokkuus ja ilmastonä-

kökohdat kaavoituksessa on tapauskohtaista, 

systemaattisuus puuttuu. Ympäristövaikutusten 

arviointi ei ole riittävän kokonaisvaltaista.

Yhdyskuntarakenteen ohjaamisessa ei 

toteuteta tosimielessä alueidenkäyttötavoit-

teiden vaatimusta eheyttämisestä. Asukkaiden 

houkuttelu ja maanomistussuhteet ohjaavat 

edelleen kaavoitusta enemmän kuin pyrkimys 

pitää taajamakeskukset tiiviinä ja elinvoimaisina. 

2| Koko maankäytönsuunnittelun prosessi 

tulee hallita uudella tavalla. Kokonai-

suutta pitää kehittää koulutuksesta alkaen. 

Energiasuunnittelu on kytkettävä paremmin 

kaavoitukseen. Energia- ja hiililaskentaa on kehi-

tettävä ja samoin rakennusvalvonnan prosesseja 

ja yhteistyötä kaavoituksen kanssa, rakennusta-

paohjeita ja tontinluovutusta.

Kaavoituksen kehittäminen edellyttää 

siirtymistä hiilidioksidipäästöjen laskennalliseen 

arviointiin. Kaikelle suunnittelulle on tyypillistä 

Ranskassa on suunnitteilla kymmenen uuden 

kestävän kaupungin rakentaminen, puhumatta-

kaan Kiinasta. Meneillään oleva muutostrendi on 

erittäin vahva. Suomessa ollaan hitaita usko-

maan ja tarttumaan muutoksiin. ”Näin on aina 

tehty”, ei ole paras ratkaisu.

Hannu Penttilä

Apualaiskaupungin- 

johtaja, Helsinki

1|Helsingin 

lähtökohtana 

on toteuttaa energia-

tehokasta yhdyskun-

tarakennetta, joka 

perustuu tiiviissä 

kaupunkirakenteessa 

energiaratkaisuna kaukolämpöön ja liikkumi-

sessa joukkoliikenteen ensisijaisuuteen. Eräiden 

kaavahankkeiden osalta olemme pyrkineet alhai-

seen hiilijalanjälkeen, jossa myös rakennusmate-

riaalit ovat laskennassa mukana. Nähtävästi tämä 

toimintamalli yleistyy, koska energiatehokkuu-

dessa ja liikenteessä ei ole kohta enää kovinkaan 

paljon parantamista.  

2|Nämä toimenpiteet eivät ole yksin 

riittäviä, koska energiantuotannon ja 

elintapojen muutokset ovat kaavoituksen ja 

rakentamisenkin ulottumattomissa. Samoin 

olemassa oleva rakennuskanta on yhä suurempi 

haaste korjausrakentamiselle.

3|Tietoa ja toimintamalleja on jo nyt varsin 

hyvin saatavilla, mutta yhä tarvitaan 

enemmän tahtoa ja toimintamahdollisuuksia. 

Yhdyskuntarakenteen osalta on kaupunkien 

maapolitiikka avainasemassa.

vaihtoehtojen vertailu, mikä on vaikeata ilman 

numeroja. Tarvittava muutos on suuri koskien 

koulutuksen, ohjeistuksen ja laskentatyökalujen 

kehittämistä sekä eri suunnittelualojen yhteis-

työn lisäämistä.

3| Kaavoituksessa on kaksi oleellista ulottu-

vuutta: mitä rakennetaan ja mihin sekä 

miten suunnitteluratkaisuja ohjataan kaavamää-

räyksillä. Energiakaavassa näiden kahden tulisi 

tähdätä päästövähennyksiin.

Kaupungit voisivat rohkeammin asettaa 

alueellisia kestävän kehityksen vaatimuksia ja 

kestävyyteen ohjaavia toiminnallisia tavoit-

teita. Rakentamismääräykset ohjaavat yhden 

rakennuksen energiatehokkuutta, sama pitää 

saada kaavoitukseen aluetasolle ja laajempana 

kestävyysohjauksena. Suomessa tarvittaan uusia 

toimintamalleja alueiden kehittämiseen, myös 

vanhoille alueille.

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 

kestävän kaupunkirakenteen kehittäminen voisi 

tapahtua usean tai vähintään yhden kortte-

lin laajuisina hankkeina. Kunnat voisivat olla 

kehittämisyhtiöissä riskinottajina ja kestävyyden 

takaajina.

4| Kaavamääräyksissä voisi keskittyä toimin-

nallisiin tavoitteisiin. Toteuttamisratkai-

suja voi antaa rakentamisohjeissa. Materiaalien 

osalta tämä tarkoittaisi sitä, että kaavamääräys 

ohjaa vähähiilisyyteen, mutta ei määrää mate-

riaalia. Rakentamistapaohje voi antaa ratkaisuja 

pienen hiilijalanjäljen saavuttamiseksi. Tällainen 

lähestymistapa voisi olla perusteltu energia- ja 

ilmastoratkaisujen kehittyessä. 

5| Kaupungit, jotka panostavat kestävään 

kaupunkisuunnitteluun saavat hyvin 

näkyvyyttä ja parantavat kilpailukykyään. Sak-

sassa ja Ruotsissa on useita hyviä esimerkkejä, 
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4|Kaavoitus on hieman jäykkä instrumentti 

materiaalien määrittelyyn, mutta yhtä-

kaikki rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen on 

syytä pienentyä.

5|Voisimme välillä olla ylpeitä omasta 

osaamisestamme ja perinteestä kaupun-

kisuunnittelussa. Lähtökohtamme täällä Hel-

singissä on yleisesti ottaen maailman huippua. 

Uusiutuvien energiamuotojen käytöstä asun-

tokannan energiaratkaisuissa on kylläkin meillä 

vielä kehitettävää. Yhteinen haaste kaikkialla on 

nykyisen rakennuskannan kustannustehokas ja 

energiapihi korjausrakentaminen.

Paula Paajanen

Yleiskaavapäällikkö, 

Oulun kaupunki

1| Se on 

keskeinen 

tavoite maankäytössä 

valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoit-

teiden myötä. Esimer-

kiksi nyt laadittavana 

olevassa Uuden Oulun yleiskaavassa teemana 

on Pohjoisen kestävä kaupunki, ja tavoitteena 

kestävän kehityksen mukainen, energiaviisas 

yhdyskuntarakenne. Olemassa olevia yhdys-

kuntarakenteita hyödynnetään, eikä uusia 

asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita 

osoiteta irralleen yhdyskuntarakenteesta. Oulun 

keskeisen kaupunkirakenteen täydennysraken-

tamisessa esitetään keinoja kaupunkirakenteen 

eheyttämiselle ja tiivistämiselle – tämä tukisi 

myös keskeisiä joukkoliikenneväyliä. 

2| Yritys on hyvä, mutta haasteena on haja-

nainen yhdyskuntarakenne koko Oulun 

seudulla. Kaavoituksessa on otettava huomioon 

monta eri näkökulmaa, joista energiatehokkuus 

ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi. 

Muita näkökulmia ovat mm. laajan uuden Oulun 

eri alueiden tasapuolinen kehittäminen, asuk-

kaiden asumispreferenssien ja -tottumusten 

huomioiminen ja elinvoimaisuuden tukeminen. 

Oulun seudun liikennetutkimus antaa huo-

lestuttavia tietoja: joukkoliikenteen ja kevyen 

liikenteen käyttö on laskenut. Autoistuminen on 

pitkällä, ja ns. autoriippuvaisia kaupunginosia 

on jo keskeiselläkin kaupunkialueella. Valta-

kunnallinen KARA –kaupunkirakennetutkimus 

antoi Oulullekin edellytyksiä tutkia kaupunki-

rakennetta vyöhykkeittäin, se antaa arvokasta 

tietoa suunnittelun pohjaksi – mutta onko viime 

kädessä rohkeutta tehdä lujia päätöksiä?

3| Perusasioista on hyvä aloittaa! Järkevä, 

eheyttävä ja tiivistyvä yhdyskuntara-

kenne otetaan keskeiseksi tavoitteeksi. Uudet 

alueet kytketään rakenteeseen joukkoliikenteen 

ja kevyen liikenteen ehdoilla. Muuta kuin hen-

kilöautoliikennettä edistetään kattavasti kaikilla 

sektoreilla. Asuinalue-/korttelitasolla suunna-

taan rakennukset ja pihat suotuisasti, sijoitetaan 

lähipalvelut järkevästi jne. 

Oulussa laaditaan parhaillaan kaupungin eri 

sektorit yhdistävää Uuden Oulun energiastrate-

giaa, jossa ovat myös mukana kaupungin liike-

laitokset, Oulun Energia ja Oulun Vesi, kaavoitus, 

keskushallinto jne. Erittäin tärkeää on sektorien 

keskeinen yhteistyö, kokonaiskuvan ja –tavoit-

teen luominen ja hallitseminen!

4| Asuinalue-/korttelitasolla tätä voi harkita. 

Asemakaavoissa määritellään muutenkin 

usein julkisivumateriaaleja, silloinhan määräys-

ten taustalla voisi olla kokonaisharkinta, ei vain 

ulkonäkö.

5| Freiburgin esimerkki on varmaan se käy-

tetyin – ja syystä! Kattava ja pitkäjäntei-

nen työ ja tahtotila on tuottanut hyvän tuloksen. 

Suomessa ja Pohjois-Suomessa varsinkin on mat-

kaa vielä siihen, että esimerkiksi kaavoituksessa 

mukana olevat toimijat ymmärtäisivät kyseessä 

olevan kaikkien etu ja tulevaisuus. Energia-

tehokkuus on nähtävä myönteisenä asiana ja 

kilpailuvalttina, kuten jo maailmalla osataan. Kaa-

voittajilta tämä vaatii taustaselvityksiä ja faktojen 

esilletuomista. Päättäjiltä ja muilta toimijoilta 

edellytetään entistä enemmän valveutuneisuut-

ta ja kokonaisuuden hahmottamista.

Lea Varpanen         

Kaavoituspäällikkö 

Vantaan kaupunki 

Marja-Vantaa projekti

1| Marja-Vantaa 

-projektissa on 

etsitty vantaalaiseen 

kaavoitukseen uusia 

työtapoja. Projektin 

visiossa vuonna 

2007 korostui kestävän ympäristön tematiikka. 

Suunnittelussa on käytetty laatukriteeristöä, 

jossa kestävä kaupunkisuunnittelu on mukana. 

Asiantuntemus ilmastonmuutoksen hillitsemi-

seen on valtakunnallisesti kasvanut oleellisesti, 

mutta vieläkään ei ole oikein selvää ”palettia” 

siitä, mitä keinoja olisi viisasta käyttää esimerkik-

si asemakaavoituksessa. Toisaalta rakentamiseen 

suoraan liittyviä säädöksiä on muutettu energia-

ystävälliseen suuntaan eikä niiden sisältöä ole 

syytä suoraan käyttää asemakaavoissa. Marja-

Vantaa -projektissa Keimolanmäen asemakaava-

aineistoon saatiin ensimmäistä kertaa Vantaalla 

liitetyksi laatusopimus, johon on otettu mukaan 

myös energiatehokkuus. Laatukriteereissä oli yh-

tenä osiona kestävä rakentaminen: rakennuksilta 

ja rakennusosilta edellytetään yli sadan vuoden 

kestävyyttä.  

2| Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen on 

niin pitkäjänteistä työtä, että vielä ei ole 

kokemuksia miten uudet kaavamääräykset vai-

kuttavat. Joka tapauksessa on syytä etsiä uusia 

mahdollisuuksia toimenpiteille: kaavasuunnitte-

lun näkökulmasta nämä toimenpiteet eivät ole 

vielä riittäviä. Erityisesti tarvitaan vahvaa yhteistä 

tahtoa - kun se löytyy, asiat etenevät laajasti.  

3| Tarvitaan pilottikohteista saatuja 

kokemuksia.   

4| Kun 60- ja 70-lukujen rakentamisen 

laadusta oltiin oikeutetusti syvästi 

huolissaan, päädyttiin hyvin yksityiskohtaisiin 

asemakaavoihin: uskottiin että tiukalla ohjauk-

sella ympäristön laatu paranee. Monta kertaa 

rakennuslupavaiheessa näistä määräyksistä 

haluttiin luistaa keinolla millä hyvänsä ja kaikki 

porsaanreiät käytettiin. 2000-luvun yleinen 

ilmapiiri on toinen ja melkoisen yhteisesti 

sovittu tavoite on toimia verkostoituneesti ja 

neuvottelumenettelyllä. Asemakaavoissa tulisi 

edellyttää rakennusmateriaaleilta enemmän 

paikan henkeä, kestävyyttä ja väriskaalaa. Suun-

nitteluprosesseissa tulee keskustella enemmän 

eri osapuolten kesken tavoiteltavasta laatutasos-

ta, jonka avulla päästäisiin yhteisymmärrykseen. 

Rakennusmateriaaleilla on merkitystä, koska ne 

luovat - tai eivät luo - inhimillistä mittakaavaa. 

5| Suomen erityiset luonnon olosuhteet 

edellyttävät opin hakemista vastaavista 

maista. Suomalainen kaupunkisuunnitteluperin-

ne antaisi loistavat lähtökohdat energiatehok-

kaalle ajattelulle, mutta perinne on katkennut 

kansainvälisten virtausten pyyhkiessä oman 

osaamisen yli. Voisivatko korkeakoulut ja ympä-

ristöministeriön alueelliset ELY-keskukset ottaa 

tässä vahvan roolin tiedon jakajina ja turvata 

suunnittelun laatutason esim. keskittymällä 

laadun ohjaukseen (vrt. Englannin Gabe). 
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EVÄITÄ ENNAKOIVAAN  
KAUPUNKISUUNNITTELUUN

Kaupunkisuunnittelulla ja tulevaisuudentutkimuksella on keskeisiä yhtymäkohtia  

ja tavoitteita: kummatkin käsittelevät laaja-alaisia, kompleksisia kokonaisuuksia ja  

soveltavat pitkän tähtäyksen lähestymistapaa pyrkien vaikuttamaan tulevaisuuteen. 

Tulevaisuudentutkimus on systemaattista, monitieteistä, kokonaisvaltaista ja kriittistä 

analyysia tulevaisuutta koskevista teemoista ja kehitysvaihtoehdoista. Yksi tulevaisuu-

dentutkimuksen keskeisiä tutkimusaiheita on ollut kaupunkien tulevaisuus. 

Jokaisella kaupungilla ja organisaatiolla tulisi olla oma tulevaisuusstrategia, jossa 

systemaattisesti käytetään ennakoinnin menetelmiä ja jossa perinteisen, noin viiden 

vuoden tähtäimen ohella luodataan pidempää perspektiiviä (10–40 vuotta). Kaupunki-

suunnitteluun voitaisiin vieläkin tehokkaammin nivoa tulevaisuudentutkimuksen 

tuottamaa ennakointiaineistoa ja -metodeja. Tällöin voitaisiin hyödyntää etenkin toi-

mintaympäristön muutoksen luotausta (horizon scanning), jossa tarkastellaan innova-

tiivisissa ja osallistavissa Tulevaisuusklinikoissa kaupunkien tulevaisuuteen vaikuttavia 

”tulevaisuusmerkkejä”. Näitä on kolmentasoisia: megatrendejä, jotka ovat yleisesti tun-

nettuja vahvoja kehityssuuntauksia, heikkoja signaaleja, jotka ovat merkkejä orastavis-

ta, mahdollisesti voimistuvista suuntauksista tai ilmiöistä sekä mustia joutsenia, jotka 

ovat yllättäviä, epätodennäköisiä tapahtumia, joilla toteutuessaan on suuria vaikutuksia.

Kaupunkeihin, rakentamiseen ja asumiseen liittyvistä heikoista signaaleista nostai-

sin esiin neljä ilmiötä, joiden vahvistumisesta on nähty merkkejä: slow life, ekoesteetti-

syys, omavarainen itse tekeminen ja monipaikkaisuus. Kiireettömään elämäntapaan ja 

rentouttavaan asuinympäristöön tähtäävä elämäntapaliike, slow, on jo tuonut element-

tejä yhdyskuntasuunnitteluun. Rakennetun ympäristön materiaalien ja rakenteiden va-

lintojen sekä ennen kaikkia tilojen suunnittelun avulla voidaan parantaa kaupunkilais-

ten elämänlaatua. Ekoesteettisyys tähtää toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia 

ja energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja siten, etteivät ne sodi esteettisyyden tavoitetta 

vastaan. Esimerkiksi vertikaaliviljelyssä voidaan viherpeitteellä kattaa teknisiä rakentei-

ta, säästää energiaa ja tuottaa silmänilon lisäksi joitain hyötykasveja. Asumisessa oma-

varaisuuden tavoittelu yhdistyy itse tekemisen liikkeeseen. Monipaikkaisuus puoles-

taan on ilmiö, jossa ihmiset asuvat, työskentelevät ja viettävät vapaa-aikaansa useissa 

eri paikoissa, sekä fyysisissä että virtuaalisissa, vuoden mittaan ja elinkaarensa aikana. 

Mielenkiintoista on, mitä haasteita tähän liikkumista ja joustamista korostavan ilmiön 

voimistumiseen liittyy, kun kaupunkirakenteen perusominaisuus on liikkumattomuus 

ja kestävyys. 

Vierailin äskettäin Englannissa, jossa tutustuin kahteen maailman ensimmäiseen 

puutarhakaupunkiin Lontoon lähistöllä, Letchworthiin ja Welwyniin. Vuonna 1902 jul-

kaistussa teoksessaan Garden Cities of Tomorrow puutarhakaupunki-ideologian isä 

Ebenezer Howard kehitti vaihtoehdon suurkaupungille ja maaseudulle. Howardin mu-

kaan omavaraisessa itsenäisessä puutarhakaupungissa tulisi olla runsaasti puistoja ja 

puutarhoja sekä niin asuntoja, tuotanto- kuin kulttuurilaitoksiakin. Tämä alkuperäinen 

puutarhakaupunki-idea on vastaus myös tulevaisuuden kaupungille, joka joutuu koh-

taamaan megatrendin, haasteen energian säästämisestä ja toisaalta heikkojen signaa-

lien muodossa ilmaistut, tulevaisuudessa mahdollisesti nopeastikin vahvistuvat kau-

punkilaisten toiveet. 

Sirkka Heinonen

Tulevaisuuden-

tutkimuksen professori

Turun yliopisto,

Tulevaisuuden  

tutkimuskeskus



Rakennustuoteteollisuus RTT ry Muuratut rakenteet ylläpitää netissä kattavaa tietopankkia  

rakennusalan ammattilaisille. Sivuiltamme löydät uusimman tiedon muuratuista kivirakenteista,  

kivitalorakentamisesta, eri kivimateriaaleista, suunnittelusta, trendeistä, tutkimuksista ja  

referenssikohteista niin Suomesta kuin maailmaltakin. Katso: www.kivitaloinfo.fi

fAKTAA
KiveSTä

www.kivitaloinfo.fi

KIVITALO ON

pItKäIKäInen

Kivitalo kestää aikaa ja säilyy hyvin pitkälti muuttumattomana vuodesta toiseen. 

Elämä ja käyttö sen sisällä kuitenkin kehittyvät ja muuntuvat tarpeiden mukaan.

energIataloudellInen

Kivitalo on luontaisesti tiivis ja massiivinen, minkä ansiosta se pysyy  

kesällä viileänä ja talvella lämpimänä.

paloturvallInen

Kivimateriaali itsessään ei pala eikä sula kovassakaan tulipalossa.  

Kivi ei lisää palokuormaa eikä tuota tulipalossa myrkyllisiä kaasuja.

helppohoItoInen

Kivi on helppohoitoinen rakennusmateriaali, joten huollosta aiheutuvat  

kustannukset ja ympäristövaikutukset jäävät kivitalossa pieniksi.

Kosteuttava Kestävä

Kivi on turvallinen rakennusmateriaali, sillä se ei homehdu, lahoa eikä  

ruostu. Kivitalo antaa puhtaat lähtökohdat hyvälle sisäilmalle.

arvonsa säIlyttävä

Hyvin rakennetun kivitalon arvo säilyy pitkään korkeana, sillä kivitalon  

elinkaari on kestävyytensä ja muuntojoustavuutensa ansiosta pitkä ja  

sen asumiskustannukset ovat edulliset. 

monImuotoInen 

Paikalla muurattavat rakenteet ja tontilla valettavat välipohjat avaavat  

mahdollisuuksia erilaisten pohjaratkaisujen ja muotojen tekemiseen.

tyylIKäs

Kivi isopii vaativiinkin kohteisiin ja korkeatasoiseen arkkitehtuuriin.  

Muurattavat rakennustuotteet ovat pieniä yksityiskohtia arvostavan  

rakennusmateriaali. 

yKsIlöllInen 

Kivi mahdollistaa yksilölliset suunnitteluratkaisut. Helposti purettavat  

ja siirreltävät väliseinät tekevät tiloista pienellä vaivalla muunneltavan  

ja siten aikaa kestävän.

hIljaInen

Rakennuksen ääniolosuhteet vaikuttavat merkittävästi asumismukavuuteen. 

Massiivinen kiviseinä eristää tehokkaasti ulkoa tulevia ja talon sisäisiä ääniä.
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raKennustuoteteollIsuus rtt ry
muuratut raKenteet
-ryhmän jäsenet

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-

asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: 

Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

RTT:n Muurattujen rakenteiden ryhmän jäseniä ovat poltettuja tiiliä, kalkkihiekka-

tiiliä, kevytsoraa ja kevytsoraharkkoja, kevytbetonia, betoniharkkoja, kuivabetoni-

tuotteita sekä laasti- ja rappaustuotteita valmistavat yritykset. 
 

Ryhmän tehtävänä on edistää muurattujen rakenteiden käyttöä rakentamisessa 

vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa.

SAinT-GobAin Weber oY Ab

Puh. 010 44 22 00

www.e-weber.fi

rAiKKonen oY

Puh. (02) 7636 530

www.raikkonen.fi

rAKennuSbeToni- 

JA eleMenTTi oY

Puh. (03) 877 200

www.rakennusbetoni.fi

ruDuS beToniTuoTe oY

Puh. 020 447 4300

www.rudusbetonituote.fi

Tiileri-TehTAAT

Puh. (02) 484 300

www.tiileri.fi

WienerberGer oY Ab

Puh 020 748 9200

www.wienerberger.fi 

feSCon oY

Puh. 020 789 5900

www.fescon.fi

hb-beToniTeolliSuuS oY

Puh. (014) 3348 200

www.hb-betoni.fi

h+h finlAnD oY

Puh. 020 752 4200

www.hplush.fi

KouvolAn beToni oY

Puh. (05) 8843 400

www.kouvolanbetoni.fi

lAKAn beToni oY

Puh. 020 748 1200

www.lakanbetoni.fi

lAMMin beToni oY

Puh. 020 753 0400

www.lamminbetoni.fi

luJAbeToni oY

Puh. 020 789 5500

www.lujabetoni.fi


