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Matti Suurosen suunnittelema huoltoasemarakennus Casa Finlandia CF-100 Lempäälässä aiotaan siirtää Van-
taalle, ja rakennus muunnetaan perheen asuinkäyttöön. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia lujitemuovis-
ta valmistetun huoltoasemarakennuksen soveltuvuutta uudelleenkäytettäväksi perheen asuinrakennuksena.
 Ensimmäisessä osassa diplomityö taustoittaa 1960-luvun henkeä ja arkkitehtuuriliikkeitä. Työ tutkii 
muovista valmistettujen rakennusten historiaa Suomessa ja maailmalla, ja pohtii syitä muoviaikakauden lop-
pumiselle. Työ tutkii Matti Suurosen suunnitteluperiaatteiden yhteyttä 1960-luvun arkkitehtuurin suuntauksiin. 
Työ kartoittaa olemassa olevien CF-100/200 -muovihuoltoasemien nykytilaa. Tutkimusmenetelminä työssä on 
käytetty haastatteluja, alkuperäisaineistoja, kirjalähteitä ja internet-aineistoja.
 Diplomityön toinen osa analysoi huoltoasemarakennuksen arkkitehtonisia arvoja ja historiallisen 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen haasteita. Työ tuo esiin kiertotalouden periaatteet ja mahdollisuu-
det toteuttaa niitä käytännön tasolla projektissa. Diplomityö tutkii kriittisesti tonttianalyysin avulla rakennuksen 
soveltuvuutta kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Helsingin pitäjän kirkonkylän alueelle. Työ avaa suunnittelu-
prosessin kulkua ja keskeisimpiä suunnittelun haasteita.
 Kolmannessa osassa diplomityö esittelee analyysin pohjalta luodun suunnitelman Casa Finlandian 
sijoittamisesta tontille ja muuttamisesta asuntokäyttöön. Suunnitelma pyrkii huomioimaan tilaajan tarpeet sa-
malla kunnioittaen rakennuksen arkkitehtonisia arvoja ja parantaen rakennuksen energiatehokkuutta. Diplo-
mityössä esitellään alustavat pääpiirustukset, jotka toimivat pohjana rakennuslupaa haettaessa. Lopuksi työssä 
pohditaan projektin tulevaisuutta ja reflektoidaan suunnitelman onnistumisia ja epäonnistumisia. 
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JOHDANTO

Tämä diplomityö sai alkusysäyksen vuoden 2019 syksyllä, kun diplomityön tilaaja otti 
yliopistoon yhteyttä ja tarjosi arkkitehtuurin laitokselle projektia diplomityön aiheeksi. 
Tilaaja oli hankkinut huutokaupasta itselleen Matti Suurosen suunnitteleman, vuonna 
1969 valmistuneen kokomuovisen huoltoasemarakennuksen, CF-100 Lempäälän. Tilaaja 
oli aikeissa muuntaa rakennuksen asunnoksi. Diplomityöltä toivottiin lupapiirustuksia, ja 
tekstiosuuteen annettiin vapaat kädet. Satuin samanaikaisesti etsimään asuntosuunnit-
teluun liittyvää diplomityön aihetta itselleni. Kuultuani projektista ei kestänyt kauaa, että 
olin valintani tehnyt: tämä tulee olemaan diplomityöni aihe. 
 Tunsin Matti Suurosen entuudestaan hänen Futuro-taloistaan, josta olen aina pitä-
nyt. Futuro onkin tänä päivänä saavuttanut ikonisen aseman suomalaisen arkkitehtuurin 
historiassa. Futuroa seuranneet muovihuoltoasemat ovat jääneet kuitenkin vähemmälle 
huomiolle, enkä itsekään tiennyt huoltoasemien olemassaolosta entuudestaan. Diplomi-
työn edetessä aloin ymmärtää rakennusten tärkeyden. Suurosen kokomuoviset huoltoase-
mat ovat todella uniikkeja rakennuksia, ei vain Suomen vaan myös maailman mittakaa-
vassa.
 Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan: Taustoitus-osaan, Projekti-osaan ja 
Suunnitelma-osaan. Taustoitus-osassa asetan Suurosen muovihuoltoasemat historialliseen 
kontekstiin. Käyn läpi tekijöitä, jotka lopulta mahdollistivat kokomuovisten huoltoasema-
rakennusten synnyn. Lisäksi työ kartoittaa säilyneiden muovihuoltoasemien nykytilan. Pro-
jekti-osassa pureudun tarkemmin Lempäälän aseman käyttötarkoituksen muutoksen läh-
tökohtiin. Käyn läpi Lempäälässä sijainneen huoltoasemarakennuksen historiaa. Pohdin 
käyttötarkoituksen muutoksen tuomia arkkitehtonisia haasteita, ja tuon esille kiertotalou-
den näkökulmia. Toteutan rakennukselle tarkoitetun uuden sijoituspakan tonttianalyysin. 
Kolmannessa osassa esittelen suunnitelmani rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle. 
Lopuksi pohdin, mitä suunnitelmasta jäi vielä uupumaan ja miltä projektin tulevaisuus 
näyttää.
 Diplomityössä on hyödynnetty kirjallisuus- ja internetlähteiden lisäksi useita 
haastatteluja sekä alkuperäisaineistoja. Pääsin työn aikana tutustumaan Matti Suurosen 
alkuperäisiin piirustuksiin Espoon kaupunginmuseolla. Pisimmillään taustatyö eteni Val-
ko-Venäjän kansallisarkistoihin. 
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   TAUSTOITUS1Yhteiskunnassa tapahtui suuria murroksia 1960-luvulla, niin 
Suomessa kuin maailmallakin. Elintason nousu, kaupungistuminen,
vapaa-ajan ja kuluttamisen lisääntyminen loivat hyvän kasvupohjan 
uudenlaiselle avaruusajan arkkitehtuurille.

Matti Suurosen Luonnos tule-
vaisuuden rautatieasemasta. 

Luonnoksessa esiintyy Futuro, sekä 
Casa Finlandia -sarjan CF-200. 
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1.1 Vapaa-aikaa!

Vielä sodan jälkeisessä uomessa huomattava osa väestöstä asui maaseudulla. Kaupungit 
alkoivat kuitenkin vähitellen houkutella maaseudulla asuvia. Syitä oli monia: tekniikan 
kehittyminen vähensi työvoiman tarvetta metsä- ja maataloudessa, jonka seurauksena 
pienviljelyn kannattavuus laski. Samalla työvoiman tarve teollisuudessa ja palvelualoilla 
lisääntyi. Muuttoliike kaupunkeihin kasvoi 1950-luvulla, ja kiihtyi entisestään 1960-lu-
vulla. Kun alkutuotannon merkitys väheni yhteiskunnassa, Suomi vähitellen muuntautui 
maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollisuuden ja palveluiden yhteiskunnaksi. (Stan-
dertskjöld 2011,10-12.)
 Suomen talous kasvoi tasaisesti 1960-luvulla. Talouden nousuun vaikutti moni 
asia. Yhtenä syynä voidaan pitää ulkomaankaupan avautumista, jonka johdosta Suomen 
kauppavaihdon määrä lähes kolminkertaistui vuosien 1960-1974 välillä. (Rautio 2017.) 
Suomen teollisuustuotanto kasvoi 1960-luvulla, vaikkakin vuonna 1967 kasvu jonkin 
verran väheni. Samana vuonna Suomessa markka devalvoitiin, joka sai teollisuuden tuo-
tannon voimakkaaseen kasvuun. Talouden nousuun vaikutti lisäksi kotitalouksien roolien 
tasa-arvoistuminen. Modernien kotitalouskoneiden saapuminen Suomeen vähensi mer-
kittävästi kotitöiden tuntimäärää. Tämä vapautti naiset perinteisestä kotitalouden hoitajan 
roolista. Kotitalouksien elintaso nousi, kun taloudessa oli kaksi palkansaajaa. (Standerts-
kjöld 2011, 12.)
 Hyvinvointivaltion kansalaisille tarjoamia etuja alettiin laajentaa 1960-luvulla. 
Valtion sosiaalimenot kasvoivat 1960-luvulla jopa 59 prosenttia (Lehtola 2019). Samal-
la kun sosiaalietuuksia parannettiin, siirryttiin Suomessa viisipäiväiseen työviikkoon, ja 
palkallinen vuosiloma tuplaantui (Larja 2012). Kotitalouksien tulojen kasvu ja lisääntynyt 
vapaa-aika kasvatti suomalaisten mahdollisuuksia harrastamiseen ja vapaa-ajan kulutta-
miseen.
 Liikkuvuus helpottui 1960-luvulla. (Standertskjöld 2011, 12.) Henkilöautojen 
säännöstely purettiin 1960-luvun alussa, ja rekisteröityjen henkilöautojen määrä lähes 
nelinkertaistui kymmenessä vuodessa (Tilastokeskus 2020). Kasvaneen autokannan tar-
peisiin rakennettiin erilaisia huoltoasemia kasvavalla tahdilla. Matkailu ja turismi lisään-
tyivät huimasti. (Standertskjöld 2011, 12.) Matkatoimistoja perustettiin tiuhaan tahtiin. 
Ajan tunnetuin matkatoimisto lienee ollut Keihäsmatkat, joka lennätti suomalaisia ”mar-

Väkiluku kuntaryhmittäin 1940-1980.
Kaupungistuminen kasvoi 1950-luvulla ja 
kiihtyi entisestään 1960-luvulla. 

Pysäköityjä autoja Helsingin rautatientorilla. Autoilun suosio kasvoi voimakkaasti 1960-luvulla. 

Kotitalouskoneet modernisoituivat 1960-luvulla. “Neuvokas keittiö” -julkaisua varten otettu studiokuva, 1967

196019501940

Kaupunkimaiset kunnat
Taajaan asutut kunnat
Maaseutumaiset kunnat

2,5 milj.

3,0 milj.

2,0 milj.

1,5 milj.
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kalla Mallorcalle, kahdella Kanarian saarille” (Penttilä 2000). 
 Kotitalouksien varustelutaso nousi 1960-luvulla. Muun muassa ensimmäiset 
mikroaaltouunit ja astianpesukoneet tulivat Suomen markkinoille 1960-luvulla. (Ruoka-
tieto 2015.) Myös viihde-elektroniikka saapui suomalaisten koteihin. Erityisen suuren 
mullistuksen suomalaisten koteihin teki televisio. Ensimmäiset televisiolähetykset alkoivat 
Suomessa 1957, ja televisiot yleistyivät 1960-luvulla.1969 Suomessa lunastettiin miljoo-
nas televisiolupa. Televisiosta suomalaiset saivat uudella tavalla tietoa ja vaikutteita myös 
ulkomailta. TV muodostui merkittäväksi osaksi vapaa-ajan viettoa. Televisio toi uudella 
tavalla kulutus mahdollisuudet esille. Mainokset esittivät mitä pitäisi omistaa, jotta saavut-
taisi unelma elämänsä. (Heinonen 2008, 5-7.)
 Vapaa-ajan lisääntyminen sekä ulkomaiden vaikutteet saivat nuoret kiinnos-
tumaan aiempaa enemmän yhteiskunnasta ja heidän vaikutusmahdollisuuksistansa. 
1960-lukua voidaankin pitää nuorison aktivoitumisen vuosikymmenenä. Ilmiötä voidaan 
osin selittää USA:n nuorisokulttuurin rantautumista Suomeen. Amerikkalaiset tv-sarjat 
ja elokuvat tulivat nuorisolle tutuiksi. Nuoria oli Suomessa määrällisesti enemmän kuin 
koskaan, sillä suuret ikäluokat olivat 1960-luvulla 10–25-vuotiaita. Nuoriso alkoi kapi-
noimaan vanhempiaan vastaan. Tämä näkyi erilaisina nuorisoliikkeinä, kuten vasem-
mistoradikalismina, hippiliikkeenä sekä opiskelijoiden järjestäytymisenä. (Standertskjöld 
2011, 12-13.) 
 1960-lukua leimaa voimakkaasti Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kylmä 
sota ja siitä seurannut avaruuskilpavarustelu (eng. Space race) Joka huipentui vuon-
na 1969 Yhdysvaltojen miehitettyyn kuulentoon. Kyseiset suurvallat satsasivat valtavia 
määriä rahaa avaruuden tutkimiseen ja avaruusteknologioihin, ja avaruuden valloitus 
kiinnosti myös tavallisia ihmisiä. (Standertskjöld 2011, 10.) Viihteen eri medioissa Sci-
fi-aiheet saivat suosiota osakseen. Tulevaisuus näyttäytyi ihmisille täynnä mahdollisuuk-
sia, ja kaikki ongelmat voitaisiin ratkoa tekniikan avulla. Avaruusajan ihannointi näkyi 
myös muotoilussa, kun muovi ja pyöreät virtaviivaiset muodot siirtyivät avaruusaluksista 
kulutustuotteisiin. (Home 2002, 58.)
 1960-lukua voidaan pitää nopean kaupungistumisen, kulutusjuhlan ja tulevai-
suusoptimismin vuosikymmenenä, joka loi pohjan avaruusajan muotoilun, arkkitehtuurin 
ja kaupunkisuunnittelun synnylle.

Nuoriso aktivoitui 1960-luvulla. Senaatintorilla toukokuussa 1969 järjestettiin mielenosoitus yksityisautoilua vastaan. 

Televisio saapui suomalaisten koteihin 1960-luvulla. Avaruuden kilpavarustelu huipentui vuoden 1969 Yhydysval-
tojen miehitettyyn kuulentoon. 
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AVARUUSAJAN
ARKKITEHDIT1.2

Unelmointi, optimismi ja utopiat kuvaavat hyvin 1960-luvun tunnelmaa. Kauan 
kestänyt talouden kasvukausi, avaruuden valloitus ja kehittynyt teknologia loivat 
toivoa tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajallisuus eivät huolet-
taneet ihmisiä. Maailmalla syntyi useita arkkitehtiryhmiä, jotka esittivät utopistisia 
tulevaisuuden suunnitelmia kaupungeista, jotka ovat jatkuvassa liikkeessä.

Ron Herronin “Walking City” oli 
utopistinen liikkuvan kaupungin 

konsepti. Herron oli osa 
Archigram-kollektiivia. 



18 19

1.2.1 Konstruktivismi 

1960-luvun Suomessa käytiin paljon aatteellista keskustelua arkkitehtuurin ammattipii-
reissä. Alvar Aallolle ja hänen edustamalleen tyylille syntyi vastareaktio, joka kritisoi 
taiteellisia ja subjektiivisia suunnittelumetodeja. Myös kasvanut vasemmistolainen ajattelu 
sekä eliitin vastustus vaikutti osaltaan vastareaktion syntyyn. (Mikkola 2003, 20-21, 56.) 
Nuorten arkkitehtien keskuudessa syntyi uusi arkkitehtuurin suuntaus, jota alettiin kutsua 
järjestelmäarkkitehtuuriksi, konstruktivismiksi tai “miesläisyydeksi” Ludwig Mies van der 
Rohen mukaan. Nuoret arkkitehdit ihailivat Mies Van Der Rohen vähäeleistä, rationaalis-
ta sekä materiaaleja ja rakenteita korostavaa arkkitehtuuria. (Sanaksenaho 2017,  127.) 
Konstruktivistien tavoitteena oli korvata subjektiivisuus anonyymiydellä, erityinen yleisellä, 
suurveistoksellisuus struktuurilla ja luonnonläheisyys urbaanilla tiiveydellä. Yksilökeskei-
sestä sankariarkkitehtuurista haluttiin päästä eroon. Suunnitteluprosessi haluttiin kollektii-
viseksi, jossa arkkitehti oli osa suurempaa suunnitteluryhmää. (Koho 1994, 40.)
 Juhani Pallasmaa kritisoi Arkkitehti-lehdessä 1969 keskittymistä muotoon arkki-
tuurissa, kun huomiota olisi pitänyt kiinnittää enemmän yhteiskunnallisuuteen, tekniikkaan 
ja kvantitatiivisiin ongelmiin. Arkkitehtuurin suunnitteluvälineeksi hän tarjosi niin sanottua 
järjestelmäajattelua. Järjestelmäajattelu oli suunnittelumetodi, joka perustui koneiden 
käyttäytymisen tutkimukseen, jossa pyrittiin saada kaikki muuttuvat tekijät mitattaviksi ja 
mielellään samalle asteikolle. Tavoitteena oli mittaustuloksiin perustuva, erehtymätön ja 
objektiivinen lopputulos. (Sanaksenaho 2017, 128.)
 Nuoret arkkitehdit alkoivat käyttää Suomessa erilaisia mitta- ja moduulijärjestel-
miä suunnittelun lähtökohtana. Teknillisen korkeakoulun professorina vuosina 1958-1966 
toimineella Aulis Blomstedtilla oli tähän suuri vaikutus. Hänelle matemaattiset ja musiikki-
teoreettiset mallit olivat ehdottomia arkkitehtuurin suunnittelukriteerejä. (Koho 1994, 23.) 
1960-luvulla erilaisia moduulimittajärjestelmiä testattiin puurakenteisiin pientalojärjestel-
miin. Tunnetuimmat tällaiset moduulijärjestelmät Suomessa olivat Juhani Vainion Bun-
galow (1968) sekä Teuvo Koivun Raimo Kallio-Mannilan Domino (1968) (Sanaksenaho 
2017, 130).
 1960-luvun nuoret arkkitehdit  Suomessa halusivat arkkitehtuurin perustuvan 
laskettavissa oleviin perusteisiin, jossa suunnittelua ohjaisi tieteelliset suunnittelumetodit ja 
matemaattiset mallit taiteellisten ambitioiden sijaan.

Erkki Valovirran ja Jan Söderlundin suunnittelema Turun ylioppilaskylä edustaa tyylipuh-
dasta konstruktivismia. Ensimmäinen osa valmistui vuosina 1968–1974.

Aulis Blomstedtin kehittämä Canon 60 -mittajärjestelmä.
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1.2.2 Kaupunkiutopioita 

Urbanisaatio, tulevaisuuden optimismi ja tekniikan kehittyminen inspiroi arkkitehteja 
utopistiseen kaupunkisuunnitteluun 1960-luvulla. Arkkitehdit kokivat, että kaupunkiraken-
tamien oli jäänyt auttamattomasti jälkeen muiden teollisuudenalojen kehityksestä. Ennus-
tettiin, että tulevaisuudessa ihmisten tavat elää ja asua kaupungeissa tulevat muuttumaan 
radikaalisti. Rakentamisen tuli kuvastaa pitkälle teollistunutta kulutus- ja informaatioyh-
teiskuntaa. (Hautajärvi 2002, 58-59.)
 Maailmalla syntyi useita arkkitehtiryhmiä, jotka esittivät toistaan villimpiä suun-
nitelmia ja konsepteja tulevaisuuden kaupungeista ja asumisesta. Konsepteja yhdisti 
liikkuvuuden lisääntyminen, uuden teknologian hyödyntäminen ja rakentamisen demo-
kraattisuus. Kaupunkien uskottiin tulevaisuudessa olevan ihmistä palvelevia automatisoi-
tuja koneita, jonka sisäiset yksiköt olisivat helposti tarpeiden muuttuessa muunneltavia ja 
siirrettäviä. Ennustettiin, että tulevaisuuden ihminen vuokraa paikan kaupungin runkora-
kennelmasta, ja helposti siirrettävä asunto ostettaisiin tehtaasta valmiina ja kiinnitettäisiin 
osaksi kaupungin runkorakennelmaa.  (Sanaksenaho 2007, 254.) 
 Nuoret arkkitehdit konseptoivat useita tämän tyyppisiä kaupunkisuunnitelmia 
1960-luvulla, ja niitä alettiin kutsua megastruktuureiksi. Arkkitehtuuriteoreetikko Reyner 
Banhamin sanotaan keksineen sanan ”megastruktuuri” kuvaamaan projekteja, joiden 
lähtökohtana on huomio olemassa olevien kaupunkien riittämättömyydestä ja kykenemät-
tömyydestä selviytyä nykyaikaisen kaupunkielämän vaatimuksista. (Hartikainen 2012, 
9.) Megastruktuurikonseptieja yhdisti se, että yhtä massiivista rakennetta tai rakennusta 
voitiin käyttää kehikkona, johon voitiin liittää tai poistaa eri osia, kuten infrastruktuuria, 
asumisyksiköitä ja palveluita. Megastruktuuri toimi omavaraisena kaupunkina, jonka toi-
mintoja pystyi vapaasti muuntamaan, kasvattamaan ja pienentämään struktuurin sisällä. 
Kaupunki ei ollut koskaan valmis, vaan se muuntautui jatkuvasti. Rakenteeseen liitettävät 
moduuliyksiköt olivat kulutustuotteita kuten muutkin teolliset tuotteet. (Designing Buildings 
Wiki 2016.) 
 Esimerkkejä tällaisista suunnitelmista on lukuisia. Yhdysvaltalaisen arkkitehti ja vi-
sionääri Buckminster Fuller tunnetaan useista utopistisista megastruktuurisuunitelmistaan. 
Hän suunnitteli Manhattanin kattamista valtavalla kuvulla, jolloin ilmanlaadun säätelyn 
ansiosta ilmansaasteet vähentäisivät ja energiankulutus laskisi. Hänen suunnitelmansa 
“Triton City” Tokion rannikolle oli utopia kelluvasta tetraedrin muotoisesta megastruktuu-

Buckminster Fullerin suunnitelma Manhattanin kattamisesta kuvulla, 1960

Buckminster Fullerin “Triton City”, 1967 Nakagin-kapselitorni Tokiossa, 1972
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rista, jossa rakenteen runko toimi kehikkona, johon voitiin liittää ja poistaa moduulisia 
asuntoja sekä muita toimintoja. (Sanaksenaho 2007, 256-257; Designing Buildings Wiki 
2016.)
 Japanissa 1960-luvulla syntyi uusi arkkitehtuuriliike, metabolismi. Metabolis-
tit (eng. ”aineenvaihdunta”) näkivät rakennukset elävänä organismina, jotka voisivat 
muuntua ja laajentua ajan kuluessa. (Uusitalo 2019.) Metabolismin ideologia jatku-
vasti muuntuvasta ja elävästä organismista toteutui hyvin megastruktuurirakennelmissa. 
Megastruktuurin yksiköt voidaan kuvata jatkuvasti uusiutuvina soluina, ja kehikko sen 
ympärillä toimii pitkäikäisempänä luustona, jonka ympärille kaupunki rakentuu. Vaikka 
metabolistien suunnitelmat olivat suurilta osin teoreettisia, myös joitakin niistä toteutet-
tiin. Kisho Kurokawan suunnittelema “Nakagin-kapselitorni” (1972) Tokiossa edustaa 
metabolistista ajattelua, jossa tehdasvalmisteiset asumiskapselit liitetään betonirunkoon. 
Kapseleita voidaan vaihtaa ja yhdistellä vapaasti luoden erikokoisia tiloja eri käyttötar-
koituksiin. (Sveiven 2011.)
 1960-luvulla perustettu lontoolainen arkkitehtien kollektiivi ja lehtijulkaisu 
Archigram tuotti useita utopistisia megastruktuurisuunnitelmia. Archigramin jäsenet 
vaativat avaruusajan teknologian tuomista osaksi jokapäiväistä arkkitehtuuria. Myös 
lisääntynyt vapaa-aika ja liikkuvuus tuli huomioida rakennusten suunnittelussa. Yksi 
ryhmän perustajajäsenistä, Peter Cook, julisti “ihmisten uusien kulutustottumusten toimi-
van luonnollisena muutosvoimana matkalla vanhasta, pysähtyneestä yhteiskunnasta kohti 
uutta, kehittynyttä kulutusyhteiskuntaa.” Archigramin suunnitelmia olivat muun muassa 
“Plug-in city“ , jossa kaupunki koostui tornimaisista massiivisista runkorakenteista, jossa 
betonirunkoon liitetään ja poistetaan asumisyksiköitä nostokurkien avulla. Metabolistises-
sa suunnitelmassa nostokurjet liittävät ja poistavat yksiköitä jatkuvasti, jolloin kaupunki on 
jatkuvassa muutoksen tilassa. Jatkuvaa liikkeessä oloa ja kulutuskulttuurin ääri-ilmenty-
mää edusti Achigramin utopistisinen, toisaalta myös dystooppinen suunnitelma “Walking 
city“ , jossa valtavat hyönteismäiset megastruktuurikaupungit voisivat liikkua aina milloin-
kin tarvittavien resurssien luokse. (Home 2002, 86-90.)
 Myös Suomessa keskusteltiin utopistisista megastruktuureista. Buckmister Fuller 
sekä Archigram luennoivat suomalaisille arkkitehdeille 1960-luvulla (Home 2002, 94). 
Juhani Pallasmaa piti avaruusaluksen täydellisesti kontrolloitua ympäristöä tekniikan ja 
suunnittelun ihanteena, ja oletti avaruusteknologian olevan osa tulevaisuuden rakentamis-
ta. Pallasmaa myös korosti utopioiden merkitystä, sillä ne ”valmistavat ajattelua ja koke-

Archigram -kollektivin suunnitelma “Plug-in City“, 1964

Asuntovaunuja myytiin vaihtoehtona tukikohta-asumiselle.Archigramin “Walking City”, 1966
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muspiiriä tuleville muutoksille”. (Koho 1994, 41, 67.) Aulis Blomstedt uskoi tutkimuksilla 
pystyneensä todistamaan, että “jäykkä avaruusverkko on teollisuudelle luonteenomainen 
vakio tuote, jonka puitteissa kaikki ihmisen perustarpeet voitiin toteuttaa”. (Koho 1994, 
22.) Ilkka Salon megastruktuurisuunnitelmassa alumiinikehikkorunkoon liitettiin asumis-
moduleita ja pienempiä palvelumoduleita kuten keittiö tai kylpyhuone. (Sanaksenaho 
2017, 254.)
 Liikkuvuuden lisääntymisen myötä uskottiin, että tulevaisuudessa perinteisen pai-
kallaan asumisen rinnalle syntyisi jatkuvassa liikkeessä olevaa asumista. Tulevaisuuden 
asunto voisi olla kevyt, tehdasvalmisteinen ja helposti liikuteltava yksikkö. Arkkitehti-leh-
den numerossa 6/1968 julkaistu Tapani Launiksen ja Jussi Kauton liikkuvaa asumista 
käsittelevässä artikkelissa asumisen jaetaan kolmeen ryhmään: tukikohta-asumiseen, kau-
siasumiseen ja jatkuvaan liikkuvaan asumiseen. He ihannoivat liikkuvaa asumista, sillä 
se ei esittänyt samanlaisia elitistiä statussymboleita kuin perinteinen tukikohta-asuminen. 
Liikkuva asuminen oli demokraattista. He esittivät, että liikkuva asuminen voisi tulevai-
suudessa ratkaista esimerkiksi opiskelijoiden asunto-ongelmia sekä helpottaa työperäistä 
muuttoa kaupunkeihin. (Launis & Kautto 1968.)
 Liikkuvan asumisen käytännön toteutuksena voidaan pitää asuntovaunuasumista, 
joka yleistyi 1960-luvulla erityisesti Yhdysvalloissa. Suomeenkin perustettiin karavaa-
narien yhdistys SF-Caravan vuonna 1964 (SF-Caravan 2020). Karavaanarikulttuurissa 
valtavat karavaanit matkustivat suurin joukoin paikasta toiseen ja muodostivat väliaikai-
sia karavaanikaupunkeja, joissa asuntovaunut toimivat asumismoduuleina. (Sanaksen-
aho 2017, 258). Asuntovaunuasumista voidaankin pitää eräänlaisena megastruktuurin 
käytännön ilmentymänä, jossa jo olemassa oleva infrastruktuuri muodostaa kehikon, ja 
asuntoautot toimivat asumismoduleina.
 Megastruktuurisuunnitelmia yhdistää niiden utopistisen luonteen lisäksi ajatus 
kaupunkien jatkuvasta dynaamisuudesta ja joustavuudesta. Kaupunki ei koskaan ole 
valmis, sillä se on jatkuvassa liikkeessä. Vain yksittäisiä rakennuksia toteutettiin näiden 
suunnitelmien pohjalta. Utopistit tuskin koskaan kuvittelivatkaan suunnitelmien siirtyvän 
suoraan paperilta toteutukseen, vaan pikemminkin toivoivat suunnitelmien herättävän 
keskustelua tulevaisuuden asumisesta. (Hautajärvi 2002, 63.) Avaruusajan ihanteet olivat 
todella kaukana rakentamisen realismista. Kun avaruusajan tekniikkaa ei voitu hyödyn-
tää kaupunkien mittakaavassa, oli tyydyttävä uuden ajan materiaalikokeiluihin.

MUOVI 
VALLOITTAA1.3

Radikaaleista liikkeistä huolimatta vielä 1960-luvulla perinteiset 
materiaalit dominoivat rakennusalaa. Uuden ihmemateriaalin, 
muovin, kuitenkin povattiin mullistavan teollisen rakentamisen.

IKA ‘71 muovirakennusten näyttely 
Saksan Lüdenscheidissä, 1971 
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1.3 Muovi valloittaa

Ensimmäinen muovin kaltainen aine, ”parkesiini”, kehitettiin jo 1800-luvun puolessavä-
lissä Englannissa. Uuden materiaalin kehitys jatkui 1900-luvulla. (Hudson 1995, 380.) 
Suomessa ensimmäinen muovitehdas aloitti toimintansa 1921 Tampereella. Tehdas val-
misti maitopohjaisesta muovista nappeja, solkia ja muita käyttöesineitä. (Muoviteollisuus 
2014.) Muovin käyttö yleistyi kodin esineissä ja kulutustavaroissa Yhdysvalloissa 1920- 
1930-luvuilla, Euroopassa vasta 40-luvulla. Suomessa muovi yleistyi kodin käyttöesineis-
sä erityisesti 1960-luvulla. Tunnettuina esimerkkeinä mainittakoon Eero Aarnion Pallotuoli 
ja yleistuoli Polaris. (Huokuna 2006, 88–91.)
 Muovilla oli useita hyviä ominaisuuksia, kuten lujuus, vesitiiviys, keveys ja edul-
lisuus. Ominaisuuksiensa vuoksi muovi ei kuitenkaan soveltunut sellaisenaan suurimit-
takaavaiseen rakennusteollisuuden käyttöön. Sen sijaan niinsanottu lujitemuovi soveltui 
ominaisuuksiltaan huomattavasti paremmin rakennusteollisuuden käyttöön. Lujitemuovi 
(eng. Fibre reinforced Plastic = FRP) on muovin ja siihen sekoitettavien lujitekuitujen 
muodostama komposiittimateriaali. Lujitekuitujen lisääminen mahdollisti vapaat muodot 
myös suuressa mittakaavassa. Lujitemuovi toimi hyvin erityisesti kuorirakenteena, josta 
syystä muut kuin täysin tasaiset muodot ovat materiaaliteknisesti luonnollisia lujitemuovin 
muotoja. (Engelsmann ym. 2010, 10-11.) 
  Lujitemuovin esiaste kehitettiin vuonna 1909 Yhdysvalloissa, ja sen kehitys jatkui 
1900-luvulla. Ensimmäiset esimerkit lujitemuovin käytöstä sijoittuvat jo 1930-luvulle, ja 
laajamittaisempi lujitemuovin käyttö alkoi seuraavalla vuosikymmenellä. Lujitemuovin en-
simmäiset käyttökohteet liittyvät maanpuolustuksen: sitä käytettiin lentokoneissa, veneiden 
rungoissa ja tutkien suojakuvuissa. (Engelsmann ym. 2010, 10.) Yhdysvaltain armeijan 
tutkalaitteistojen suojakuvun tuli olla samaan aikaan säänkestäviä ja samalla elektromag-
neettista säteilyä hyvin läpäisevää materiaalia. Kuvuistaan tunnettu Buckminster Fuller 
esitti vuonna 1954 ratkaisuksi lujitemuovista valmistettua 3/4 -pallon muotoista geodeet-
tista kupolia. (MIT 2018.) Muovin valmistusteknologiat kehittyivät asteittain 1950- luvun 
puolestavälistä lähtien ja samalla muovin hinta laski. 
 Vaikka muovia olikin käytetty osana arkkitehtuuria jo 1940-luvulta esimerkiksi 
pleksilasi-ikkunoissa (Britannica 2018), ei vielä 1950-luvulla ollut kokonaan muovista 
valmistettuja rakennuksia. Muovi ja sen johdannaiset uusina materiaaleina alkoi kuiten-

Buckminster Fullerin suunnittelema, lujitemuovista valmistettu
tutkalaitteiston suojakupu, 1954

Monsanto House of the Future Kaliforniassa, 1957

La Maison tout en plastiques
esillä Pariisissa, 1956
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kin kiinnostaa arkkitehteja. Muovin vapaa muokattavuus vapautti suunnittelijan “perin-
teisten” materiaalien rajoituksista, ja avasi mahdollisuudet ennennäkemättömille muodoil-
le. Mallia otettiin avaruusteknologiasta, jossa avaruussukkuloiden virtaviivainen muotoilu 
edusti teknologian uusimpia saavutuksia. (Sanaksenaho 2017, 246.) Muovin helpon 
muokattavuuden ansiosta lujitemuovi oli hyvä valinta erilaisten prototyyppirakennusten 
materiaaliksi. 1950- ja 1960-luvuilla syntyikin useita muovirakennusten prototyyppejä. 
Suunnittelijat pyrkivät tuottamaan rakennuksen, joka olisi helposti massatuotettavasta, 
modulaarinen ja helposti paikalla kasattava tai paikalle valmiina kuljetettava. Projektit 
toteutettiin usein tiiviissä yhteistyössä muoveja valmistavien yritysten kanssa, jolloin muo-
viyritykset saivat hyvää mainosta kiinnostavien rakennusten avulla. Suurin osa muovira-
kennuksista oli vain villejä kokeiluja ja keskustelun herättäjiä, osa taas tähtäsi massatuo-
tantoon. (Engelsmann ym. 2010, 11.)
 Tiettävästi ensimmäinen asumiskäyttöön tarkoitettu muovitalon 1:1 prototyyppi 
syntyi Ranskassa vuonna 1956. Ranskalaisen arkkitehtien Ionel Scheinin ja René André 
Coulonin yhteistyön tulos “Maison tout en plastiques” oli kokonaan muovista, ja se oli 
nähtävissä yleisölle Pariisin kodinkone- ja sisustusmessuilla 1956. Muovirakennus sai 
paljon näkyvyyttä mediassa, mutta rakennus ei edennyt sarjatuotantoon. (Frac 2016.)
  Seuraavana vuonna 1957 Kalifornian Disneylandiin avattiin yleisölle “Monsan-
to house of the future”. Richard Hamiltonin ja Marvin goodyn suunnittelema rakennus 
demonstroi muovin monikäyttöisyyttä niin kodinkoneissa kuin itse rakennuksen rungossa. 
Rakennus oli nimetty sen rakennuttajan, muovituotteita valmistavan Monsanton mukaan. 
Monsanto housessa käytettiin lujitemuovista sandwich-elementtejä, jossa kahden ohuen 
lasikuitukerroksen väliin jätettiin eristävä polyuretaanikerros. Vaikka rakennus ei lopulta 
edennyt massatuotantoon, se onnistui demonstroimaan uuden materiaalin mahdolli-
suuksia niin kestävyytensä kuin futuristisen muotokielensäkin puolesta. (Engelsmann ym. 
2010, 11.)
 Ranskalais- arkkitehti Jean-Benjamin Manevan suunnittelema ”Bulle six coques”  
(Six-Shell Bubble) suunnitelmat syntyivät 1963, ja tuotanto alkoi vuosikymmenen lopulla. 
Kuudesta “kuplasta” muodostuva 36 neliömetrin rakennus oli helppo koota ja kuljettaa. 
Loma-asunnoksi tarkoitettu rakennus suunniteltiin yhteistyössä muovia valmistavan yrityk-
sen, Batiplastiquen kanssa. Bulle six coquesia valmistettiin tiettävästi ainakin kymmeniä 
1968-1970 välillä. (Bianchini 2019.)

Ranskan Grippiin pystytettiin Bulle six coques -yksiköistä koostuva lomakylä, 1968

Wolfgang Feierbachin vuonna suunnittelema Kunststoffhaus FG 2000 koostui jännevälil-
tään10 metrin pituisista lujitemuovielementeistä, 1968
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  Toinen sarjatuotantoon asti päässyt muovirakennus oli “Polyvilla” Belgiassa. 
Kyseessä oli tosin ns. hybridirakennus, jossa rakennuksen runko muodostui betonilla 
täytetyistä PVC-putkista, ja seinät lujitemuovisista sandwich-elementeistä. Vuosien 1960 
ja 1973 välillä kyseisiä yksiköitä rakennettiin Belgiassa yhteensä yli 500 kappaletta. 
Polyvilla edusti muotokieleltään vaatimatonta, kustannustehokasta arkkitehtuuria. (Van de 
Voorde ym. 2016, 21; Engelsmann ym. 2010, 12.)
 Saksalaisen arkkitehti Wolfgang Feierbachin vuonna 1968 suunnittelema Kunsts-
toffhaus FG 2000 oli toteutetuista muovitaloista yksi suurimmista, sillä se koostui 10 
metrin jännevälin muovielementtiviipaleista. rakennuksessa ei ollut väliseiniä ollenkaan, 
sen sijaan komeroryhmät jakoivat tilaa. (Sanaksenaho 2017, 248.)
 Myös Suomessa toteutettiin joitakin rakennuksia lujitemuovista. Tunnetuimmat 
esimerkit lienevät Matti Suurosen muovirakennukset, jota käsittelen diplomityön seuraa-
vassa kappaleessa. Vähemmän tunnettu kotimainen esimerkki oli vuonna 1970 julkaistu 
tasakattoinen tilaelementtitalo ”Kupiikki”. Kupiikissa lujitemuovi toimi ulkoseinien pinnoit-
teena. Rakennus tuotiin rakennuspaikalle valmiina, kiintokalusteet asennettuna. Kupiikin 
ulkonäkö sai aikanaan kritiikkiä osakseen ”jääkaappimaisen” muotonsa vuoksi. (Sanak-
senaho 2017, 247.)
 Vuonna 1971 arkkitehti Raimo Kallio-Mannila suunnitteli itselleen neljästä geo-
deettisesta kupolista koostuvan asunnon nimellä ”Low Cost -talo”. Rakennuksen ulkokuori 
oli rakenteeltaan PVC-muovia ja styroksia. Rakenne oli saanut inspiraationsa Buckminster 
Fullerin geodeettisista kupoleista. (Sanaksenaho 2017, 257.)
 Vuonna 1971 Saksan Lüdenscheidissä järjestettiinkin ensimmäinen kansainväli-
nen muovirakennusten näyttely, “Internationale Kunststoffhaus Ausstellung” (IKA) Näyttely 
esitteli yleisölle muovisia kotien ja loma-asuntojen prototyyppejä. Esillä oli useita muovi-
rakennuksia ympäri maailmaa. Näyttely keräsi puoli miljoonaa kävijää vuosien 71-73 
välillä, mutta ei ollut kaupallinen menestys. Näyttelyn järjestävä taho hakeutui konkurssiin 
vuonna 1975. (The Futuro House 2013.)
 Vuonna 1973 julkaistussa saksalaisessa raportissa listataan yhteensä 232 luji-
temuovirakennuksen konseptista tai realisoidusta prototyypistä. Näistä projekteista 38% 
valmistettiin enemmän kuin yksi kappale, silloinkin lopulliset valmistusmäärät jäivät usein 
pieniksi. Lukuisista yrityksistä huolimatta yksikään muovitalo ei päätynyt laajamittaiseen  
massatuotantoon. Vaikka muoville oli suuret odotukset, ei se kuitenkaan lunastanut lopul-
lista paikkaansa arkkitehtuurissa.  (Engelsmann ym. 2010, 11-12.)

IKA ’71 -näyttely Saksassa. Etualalla Futuro (vas.) ja Bulle six coques, 1971

Lujitemuovia käytetään edelleen arkkitehtuurissa. Zaha Hadidin suunnittelemassa Heydar Aliyev Centerin julkisivu koostuu lujitemuovielementeistä, 2012

Kupiikki-talo, 1970

Low-cost -talo, 1971
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1.3.1 Muovin loppu

Miksei muovi lunastanut sille povattuja odotuksia? Syitä on luonnollisesti monia. Suurin 
syy muovirakennusten kysynnän romahtamiselle oli vuoden 1973 öljykriisi. Muovin raa-
ka-aineen, öljyn, hinta oli pysynyt samana tai jopa hieman halventunut koko 1960-luvun 
ajan. (McMahon 2019.) Vuonna 1973 Israelin ja arabimaiden välisen sodan seuraukse-
na useat arabimaat päättivät vähentää öljyn tuotantoaan, jolloin öljyn maailmanmark-
kinahinta nelinkertaistui (Appelqvist 2008). Öljykriisin myötä maailmalla havahduttiin 
1970-luvulla kulutuskulttuurin ympäristöongelmiin, joka omalta osaltaan vähensi muo-
vi-innostusta. Suomessa arkkitehtuurin uudeksi ihanteeksi nousi regionalismi. Tiiviistä 
kaupunkirakenteesta haluttiin palata ”juurille” ja maaseutumaiseen idylliin. (Standerts-
kjöld 2011, 64, 68, 72.)
 Hinnannousun lisäksi muovirakennusten kysyntään vaikutti muotokielen liika 
erikoisuus. Vaikka futuristiset kaarevat muodot olivatkin materiaalille ominaisia, ei laaja 
yleisö ottanut niitä avosylin vastaan. Muoviset avaruusajan kummajaiset kiinnostivat toki 
messukävijää, mutta harva oli valmis lopulta muuttamaan niihin asumaan. Maailmalla 
muovirakennukset olivat usein tarkoitettu muovinvalmistajan vetonaulaksi ja mainoski-
kaksi, jonka avulla muovinvalmistaja sai näkyvyyttä valmistajan muille sarjavalmisteisille 
muovituotteille. Todellisia yrityksiä massatuotettavista rakennuksista oli vain harvat.  Muo-
vitalot eivät päässeet laajamittaiseen massatuotantoon asti, jolloin niiden hinta oli suurin 
piirtein sama tai jopa kalliimpi kuin perinteisillä menetelmillä rakennetut asunnot. Myös 
rakennuslupien saaminen oli usein vaikeaa: uuden rakennusmateriaalin prototyypit usein 
kärsivät paloturvallisuuden puutteista ja muista taloteknisistä ongelmista. (Engelsmann 
ym. 2010, 12.)
 Vaikka kokomuovista arkkitehtuuria ei tänä päivänä juuri näe, lujitemuovia käy-
tetään edelleen 2020-luvulla osana arkkitehtuuria. LVI-tekniikan lisäksi muovia käytetään 
esimerkiksi pleksilaseissa, julkisivuelementeissä ja paviljongeissa. Lujitemuovilla voidaan 
toteuttaa helposti parametristä ja orgaanista muotokieltä. (Engelsmann ym. 2010, 13.) 
Esimerkiksi Zaha Hadidin Heydar Aliyev Center julkisivu koostuu lujitemuovielemen-
teistä (Pazdur-Czarnowska, 2019). Vaikka lujitemuovia hyödynnetään arkkitehtuurissa 
edelleen maailmalla, se tuskin ainakaan Suomessa saavuttaa 1960-lukuun verrattavaa 
innostusta. Niin rakennusten käyttäjät kuin suunnittelijatkin ovat tietoisempia muovin 
ympäristöhaitoista, ja vallitseva ilmapiiri ohjaa suunnittelijoita valitsemaan ympäristöys-
tävällisempiä materiaaleja. Tästäkin syystä 1960-luvulla syntyneitä arkkitehtien muoviko-
keiluja voidaan pitää ainutlaatuisena kautena, joka tuskin tulee vastaavanlaisena toistu-
maan.

CASA
FINLANDIA1.4

Suomi oli 1960-luvulla maailman muovirakentamisen keskus. Matti 
Suurosen Futuro-talon suosio nosti arkkitehdin maailmanmaineeseen. 
Suosion siivittämänä Suurosen arkkitehtitoimisto Casa Filandia laati 
lujitemuovisten rakennusten malliston. Suurosen ajatukset arkkitehtuu-
rista heijastivat tulevaisuusoptimistista avaruusajan henkeä.

Arkkitehti Matti Suuronen
Futuro-talossa Rotterdamissa, 

2011
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1.4 Casa Finlandia 

Arkkitehti Matti Suuronen syntyi Lammilla vuonna 1933. Armeijan jälkeen Suuronen haki 
opiskelemaan teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle. Hän pääsi sisään ensi yrittä-
mällä vuonna 1956 ja valmistui vuonna 1961 arkkitehdiksi. Opiskelunsa loppuvuosina 
Suuronen perusti oman arkkitehtitoimiston, Casa Finlandian, Helsinkiin. Valmistumisen 
jälkeen Suuronen suunnitteli ja rakennutti kodin itselleen sekä vaimolleen Espoon Westen-
diin. Myös Suurosen toimisto muutti samaan rakennukseen. (Bergström 1969, 20.)
 Suuronen päätyi uransa alkuvuosina piirtämään rakennuksia teollisuudelle. Suu-
ronen suunnitteli 1960-luvulla paljon teollisuuskohteita, kuten tuotantotilat Tampereelle 
Valmet Oy:lle ja toimisto- ja varastotilat Sigma Oy:lle Vantaalle. (Hasegawa 2001, 206.) 
Vantaan rakennus on edelleen olemassa. Teollisuusrakentamiselle tyypillisesti ne olivat 
rationaalisia ja kurinalaisia rakennuksia, joiden julkisivuissa voidaan nähdä järjestelmäl-
listä jaottelua.
Suurosen tiettävästi ensimmäinen muovin käyttöön liittynyt suunnitelma oli Hankkijan vil-
jasiilo Seinäjoelle, jonka katolle sijoitettiin halkaisijaltaan kahdeksanmetrisen muovikupu. 
Siilo valmistui vuonna 1963. (Home & Taanila 2002, 12.)
 Muutaman vuoden päästä Suuronen suunnitteli kahden omakotitalon kokonai-
suuden Marjaniemen rantaan Helsinkiin, jossa hän niin ikään hyödynsi muovikupuja.  
Rakennukset valmistuivat vuonna 1967, ja ne ovat pohjamuodoltaan pyöreitä. Materi-
aaleina taloissa on käytetty pääasiassa perinteisiä materiaaleja kuten betonia ja puuta. 
Rakennusten kattoikkuna oli kuitenkin muovista valmistettu, halkaisijaltaan kolmimetrinen 
kupu. Rakennukset ovat edelleen olemassa. (Hallako.) 
 Suuronen suunnitteli Hankkijalle lisäksi aluekonttorin Tampereen keskustaan vuon-
na 1965. Rakennus on jaoteltu rationaalisesti elementti- julkisivujärjestelmän mukaan. 
(Laakkonen 2008, 12.)
 Ehdottomasti tunnetuimmaksi Suurosen töistä nousi “lentävää lautasta” muis-
tuttava lujitemuovinen Futuro-talo. Projekti lähti liikkeelle vuonna 1965 tilaustyönä, kun 
Suurosen vanha koulukaveri pyysi häntä suunnittelemaan hiihtomajan haastavaan maas-
toon. Toiveena oli, että rakennuksen voisi kuljettaa ja perustaa helposti ja nopeasti
vaikeaan maastoon, ja että rakennuksen saisi lämmitettyä nopeasti. Työnimellä “after-ski 
maja” kulkeneen Futuron valmistajaksi valikoitui tarjouskilpailun myötä Vantaan hiek-

Matti Suuronen piirustuspöydän ääressä. Suurosen 1963 itselleen suunnittelema talo toimi myös arkkitehtitoimistona.

Hankkijan viljasiilon kupoli Seinäjoella oli Suurosen ensikosketus muovira-
kenteisiin, 1963

Helsingissä sijaitsevassa kahden omakotitalon kokonaisuu-
dessa (1967) on hyödynnetty muovisia kattokupuja. 
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kaharjussa toiminut Polykem Oy. Polykem Oy oli vuonna 1954 perustettu yritys, joka 
valmisti muun muassa muovisia kattokupuja ja valomainoskilpiä. (Home & Taanila 2002, 
12.) Polykemin tehdas toimi Vantaan Hiekkaharjussa. Suurosen ja Polykemin suhde oli 
tiivis, sillä ainoastaan Polykem valmisti Suurosen muovirakennuksia. Futuron rakenne-
laskelmista vastasi diplomi-insinööri Yrjö Ronkka, joka oli mukana myös myöhemmissä 
Suurosen lujitemuovisissa rakennusprojekteissa. (Mönkkönen 2013, 108.)
 Ensimmäinen Futuron prototyyppi, sarjanumero 000, esiteltiin lehdistölle Poly-
kemin tehtaalla maaliskuussa 1968, josta se siirrettiin tilaaja Hiidenkarin omistamaan 
laskettelurinteeseen Turenkiin. Futuron läpimitta oli 8 metriä ja käyttöpinta-ala 25 ne-
liömetriä. Futuro sisälsi yhteistilan kuudella istuinvuoteella ja takka/pöytäyhdistelmällä, 
kahden hengen makuuhuoneen, wc-pesutilat ja keittiön. Futuron seinärakenne oli sand-
wich-elementti, jossa kahden lasikuituvahvisteisen polyesterimuovikuoren väliin laminoi-
tu polyuretaanimuovia. Futuron pystyi kokoamaan ja purkamaan kahdessa päivässä. 
Futuron kevyen muovirakenteen ansiosta rakennus painoi vain 4000 kiloa, ja sen pystyi 
kuljettamaan paikalle valmiiksi koottuna helikopterilla.  (Home & Taanila 2002, 17-20.) 
Tavoitteet nopeasta lämmityksestä ja helposta kuljetettavuudesta ja koottavuudesta olivat 
siis toteutuneet.
 Futuro herätti kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Apu-lehti julkaisi 
vuoden 1968 kansikuvajutun suomalaisen TV-kasvo Matti Kuuslan omistamasta Futu-
ro-talosta. Futuro-nimi vihittiin käyttöön vasta Sarjanumerolle 002, kun se tuotiin näytte-
lykappaleeksi Lontoon Finnfocus -messuille vuoden 1968 lokakuussa. Mukana samassa 
näyttelyssä oli Futuron lisäksi muun muassa Aarnion Pallotuoli ja Marimekko. (Home & 
Taanila 2002, 21-26.)
Lontoon näyttelystä lähtien Futuro sai paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Futurosta kirjoitti 
muun muassa Englannissa Daily Mirror ja Yhdysvalloissa New York Times. Myös New 
Yorkin modernin taiteen museo MoMA pyysi kokoelmiinsa Futuron valokuvia. Polykem 
saikin satoja yhteydenottoja ympäri maailmaa koskien Futuron valmistuslisenssiä. Vas-
ta tässä vaiheessa Polykem teki lopullisen päätöksen sarjatuotannosta. Myös suomessa 
useat lehdet kirjoittivat Futurosta positiiviseen sävyyn. (Home & Taanila 2002, 26-31.)
 Positiivisen huomion vastapainoksi Futuro sai myös kritiikkiä osakseen varsinkin 
kotimaiselta arkkitehtuurin kentältä. Arkkitehti Reijo Jallinojan mielipidekirjoitus Helsingin 
Sanomissa elokuussa 1969 on otsikoitu “Futuroa on kehuttu liikaa”. Kirjoituksessa Jalli-

Suurosen suunnittelema Hankkijan aluekonttori Tampereen keskustassa, 1965

Suurosen suunnittelemat toimisto- ja varastotilat Sigma Oy:lle Vantaalle, 1966
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noja kritisoi Futuron “epämielekästä” muotoilua, sisäisen joustavuuden vähyyttä, sisätilo-
jen vähäistä yhteyttä luontoon ja erityisesti Futuron hintaa. Futuro maksoi tuolloin 62 500 
markkaa, joka inflaatio huomioon ottaen vastaa euroissa n. 95 000 euroa. (Jallinoja 
1969.) Hinta oli muihin vaihtoehtoihin verrattain kallis, mutta hintaa oli tarkoitus laskea 
sarjatuotannon avulla.
 Futurolla annettiin Suomen arkkitehtipiireissä suhteellisen vähän näkyvyyttä sen 
kansainväliseen suosioon nähden. Futurosta julkaistiin lyhyehkö artikkeli Arkkitehti-leh-
dessä vuonna 1969. Se esiteltiin design-tuotteena ja sai vähemmän palstatilaa kuin 
Futuro-artikkelin viereinen artikkeli ruotsalaisen huonekalutehtaan suunnittelukilpailusta. 
(Kalha 2002, 166.)
 Futuron Ilmeinen assosiaatio lentäviin lautasiin näkyi lehtiartikkelien otsikoin-
nissa. New york times otsikoi juttunsa “Saucer-shaped House arrives to earth” ja Daily 
mirror kirjoitti jutussaan “..kun Futuro muiden silmissä näyttää ulkoavaruudesta tulleelta 
lentävältä lautaselta, on se suomalainen näkemys täydellisestä lomamökistä”. (Home 
& Taanila 2002, 26-31.) Vaikka Futuron muodon voisi kuvitella saaneen inspiraatiota 
1960-luvun avaruusajan scifi-kuvastosta, on se Suurosen itsensä mukaan perustunut puh-
taasti matematiikkaan. Futuro olikin pitkän kehitystyön tulos, jossa pyrittiin huomioimaan 
rakennuksen käyttötarkoitus, materiaalin ominaisuudet ja sarjavalmistuksen vaatimukset. 
(Home & Taanila 2002, 12-17.) Yhdenvertaisuus lentäviin lautasiin on kuitenkin ilmei-
nen.
 Voidaan olettaa, että muoto on syntynyt kompromissina nopean lämmitettävyy-
den ja käyttöpinta-alan maksimoinnin välillä. Teoriassa ympyrän muotoinen rakennus 
olisi ideaali lämmitettävä, sillä ympyrän muotoisen rakennuksen vaippa on pienin mah-
dollinen suhteessa kokonaistilavuuteen (Low Energy Home 2014). Ympyrä ei kuitenkaan 
ole käytännön syistä sopiva muoto pientalolle. Käyttöalan ja kokonaistilavuuden suhdetta 
ideaaliksi muodoksi tuli niin sanottu pyörähdysellipsoidi. 
 Futuron herättämän suosion seurauksena Suuronen ja Polykem lanseerasivat 
markkinoille kokonaisen sarjan Suurosen suunnittelemia lujitemuovisia moduulirakennuk-
sia. Kyseisen Casa Finlandia -sarjan rakennukset nimettiin yhdistämällä Casa Finlandian 
lyhenne “CF” ja kyseisen rakennuksen neliömetrimäärä. (Home & Taanila 2002, 26-31.) 
Osaa näistä rakennuksista valmistettiin vain muutama, osaa ei ainuttakaan.
  Tuotantoon asti sarjasta pääsi ainakin kioskirakennus CF-10, Venturo -nimellä 

Futuron pohjapiirustus ja leikkaus. Futuro voitiin kuljettaa paikalleen helikopterilla.



40 41

paremmin tunnettu CF-45, sekä huoltoasemarakennustyyppi CF-100/200, jota tämä 
diplomityö käsittelee. (Home & Taanila 2002, 28.)
 CF-10, tuttavallisemmin “Kymppikioski”, Oli sarjan pienin rakennus (Hautajärvi 
2002, 71). CF-10 -mallin rakennukset toimivat pääasiallisesti kioskirakennuksena, mutta 
niitä kaupattiin myös esimerkiksi varastorakennukseksi (Cleworth 1970). CF-10 löytyy 
käytössä esimerkiksi Espoon Otaniemestä, jossa CF-10 toimii grillikioskina. 
 Casa Finlandia -sarjan mainoksessa esiintyvää CF-16 -rakennusta ei ole säilynyt 
muutamaa valokuvaa lukuun ottamatta paljoa tietoa. Ainakin yksi CF-16 on varmasti 
valmistettu (The Futuro house 2014). Rakennustyyppiä kaupattiin kahvilaksi, kioskiksi tai 
kaupaksi (Home & Taanila 2002, 29).
 CF-45, tuttavallisemmin “Venturo” saavutti suuren suosion Casa Finlandia -sarjas-
ta. Venturot tunnetaan erityisesti kesäasuntoina ja kahvilakäytössä. Venturoa mainostettiin 
soveltuvan moneen muuhunkin käyttötarkoitukseen, kuten huoltoasemarakennukseksi, 
hotellihuoneyksiköksi, ravintolaksi ja kaupaksi. Venturon perusyksikkö kuljetettiin tontille 
kolmessa osassa. Perusyksikköä pystyttiin suurentamaan lisäämällä useampi keskie-
lementti yhteen. Lisäksi perusyksiköitä pystyttiin liittämään toisiinsa luoden suurempia 
kokonaisuuksia. (Hautajärvi 2002, 71-74.)
 Tämän diplomityön aiheena oleva CF-100/200 tyyppirakennus tuli tunnetuksi 
erityisesti Gulf-huoltoasematyyppinä. Huoltoasemarakennusta valmistettiin kahdessa 
koossa, sadan ja kahdensadan neliömetrin kokoisena. Rakennusta mainostettiin soveltu-
vaksi huoltoasemakäyttöön, ravintolaksi, näyttelytilaksi ja linja-auto- sekä juna-asemaksi 
(Home & Taanila 2002, 29). Pienilippaisia Neuvostoliittoon vietyjä Suurosen huoltoase-
marakennuksia on Suurosen piirustuksissa kutsuttu CF-101 ja CF-203 -asemiksi (Suuro-
nen 1960-1975).  Suurosen huoltoasemarakennuksia käsitellään tarkemmin kohdassa 
1.4.1.
 Matti Suurosen arkistoista paljastuu suunnitelma useista muistakin CF-sarjan mo-
dulaarisista muovirakennuksista, jotka eivät koskaan päässeet tuotantoon asti. Työnimellä 
“Contessa“ kulkenut rakennus olisi ollut Futuron seuraaja, Huomattavasti suurikokoisempi 
versio lentävän lautasen muotoisesta asunnosta. “Hotel Futuro” -suunnitelma oli kor-
kealentoinen suunnitelma tornitalosta, joka olisi koostunut kymmenistä futuro-yksiköistä. 
Huoltoasemarakennus CF-80 oli muodoltaan hillitympi huoltoasemarakennus. Suurosen 
luonnoksista käy ilmi, että hän on luonnostellut öljy-yhtiöille erilaisia huoltoasemaraken- Casa Finlandia -sarjan mainos. 
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nuksia, joiden muoto olisi johdettu yhtiön logosta. (Suuronen, 1960-1975.)
 Joitakin Matti Suurosen omia ajatuksia arkkitehtuurista ja omista suunnitelmistaan 
on tallentunut lehtihaastatteluihin ja mielipidekirjoituksiin. Vaikka näistä voidaan muodos-
taa osittaista kuvaa hänen arkkitehtonisista näkemyksistä ja suunnittelumetodeista, ei ole 
mielekästä sanoittaa liiaksi edesmenneen arkkitehdin mielenmaisemaa niin hajanaisen 
tiedon perusteella. Voidaan kuitenkin pohtia yhteyttä ajan arkkitehtuurin suuntausten sekä 
Suurosen kirjoituksien, haastattelujen ja itse töiden välillä.
 Suuronen opiskeli Teknillisessä Korkeakoulussa Aulis Blomstedtin ollessa pro-
fessorina laitoksella. Moduulikonstruktivismi ja systeemiajattelu olivat nousevia trendejä 
nuorten arkkitehtien keskuudessa. Suurosen muovirakennukset poikkestivat ulkonäöltään 
valtavirrasta. Muotoilultaan näennäisen vapaamuotoiset muovirakennukset miellettiin 
ekspressionistiseksi. Kontrasti Suurosen teollisuusrakennusten kurinalaisuuden ja muovira-
kennusten välillä oli huomattava. Suuronen itse kuitenkin puolusti rakennusten muotojen 
olevan hyvinkin rationaalisia ja tietyn prosessin tulosta, ei suunnittelun lähtökohta. Suuro-
nen on useissa haastatteluissa painottanut suunnitelmiensa olleen puhtaasti matematiikan 
tuotetta (Home & Taanila 2002, 17). Lehtihaastattelussa hän puolusti Futuron muotokieltä: 

“...En olisi koskaan osannut kuvitella piirtäväni mitään tällaista, jos ei se olisi syntynyt 
tietyn prosessin tuloksena... ...Minua on hyvin paljon kritisoitu näistä käyttämistäni 
muodoista. Ne ovat hyvin matemaattisia. Kaikki käyttämäni muotokieli perustuu hyvin 
puhtaasti matemaattisiin laskelmiin ja kaavoihin. Ei se millään tavoin uusi ilmiö ole. 
Ehkä tämä arvostelu johtuu siitä, että ihmiset ovat asennoituneet viimeisen viidenkym-
menen vuoden funkistyylin mukaisesti ja katsovat, että jos siitä poikkeaa niin se on 
jo liian outoa. Toisaalta, jos haluaa käyttää ihan vapaita muotoja niin se on jo hyvin 
vaikeaa ja joutuu jo ihan taiteilijaksi. Minä olen yrittänyt hyvin tarkkaan karttaa sitä 
ja pysyä puhtaasti matemaattisissa muodoissa.” (Bergström 1969, 21.)

Toisin sanoen Suuronen lähestyi suunnittelua matemaattistieteellisenä prosessina, jossa 
ei ollut sijaa ekspressionistiselle ilmaisulle. Hänen suunnittelumetodeita voidaankin pitää 
hyvin konstruktivismin hengen mukaisina. Konstruktivismissa rakennuksilta kuitenkin toi-
vottiin vähäeleisyyttä ja anonyymiyttä, jota Suurosen muovirakennukset eivät edustaneet: 
ne suorastaan halusivat huomiota osakseen. Muovirakennusten muotokieli oli muodikas-

Venturo on toiminut UFO-kahvilana Luumäellä. 

CF-45 tunnettiin myös Venturona. CF-10, tuttavallisemmin ”Kymppikioski”.

CF-10 toimii grillikioskina Otaniemessä.
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ta, modernia ja futuristista, kuten autoissa, lentokoneissa ja avaruusaluksissa (Hautajärvi 
2018, 65). Kirkkaat värit ja muovi assosioitiin populaarikulttuuriin, scifi-aiheisiin ja taval-
lisiin käyttöesineisiin, olihan muovi enimmäkseen tuttu käyttöesineistä. Suurosen muovi-
rakennukset voidaankin nähdä ennemmin esineinä kuin rakennuksina. Vaikka Suuronen 
on useissa haastatteluissa painottanut muovirakennustensa olevan ”puhdasta matema-
tiikkaa” (Home & Taanila 2002, 17), voidaan olettaa, Suuronen on ainakin tiennyt mihin 
suuri yleisö tulee assosioimaan hänen suunnitelmansa. 
 Suuronen on lisäksi perustellut muovirakennusten lennokaita muotoja lujitemuovin 
ominaisuuksilla. Suuronen on todennut lujitemuovin ominaisen käyttötavan olevan kah-
teen, mielellään kolmeen suuntaan taipuvat pinnat. Kuorirakennetta käytettäessä lujite-
muovia ei myöskään tarvita niin paljon, jolloin rahaa säästyy. Myös modulaarisuutta hän 
perustelee säästösyilllä: kun elementtien valmistukseen tarvittavia muotteja on vähemmän, 
rakennuksen hinta laskee. (Uusi Suomi 1969.) 
  Voidaan olettaa, että Suurosella oli mieltymys pyöreisiin muotoihin ja värikkyy-
teen vastareaktiona tyypilliseen funkisajan ihanteisiin. Anna-lehden haastattelussa 1969 
Suuronen kristisoi “funkiskautta“ toteamalla, että “mustavalkoinen laatikko ei ole ihmi-
systävällinen“. Tätä ajatusta Suuronen on soveltanut hänen itse itselleen suunnittelemassa 
Westendin aunnossa, josta ei löydy montakaan suoraa kulmaa (Etuovi 2017).  Haastatte-
lussa Suuronen toteaa, että metsästä löytää todennäköisemmin pyöreän, kuin täydellisen 
suorakulmaisen kappaleen (Bergström 1969, 21). Suuronen koki, että ”epäluonnolli-
sesta” materiaalista, muovista, huolimatta hänen muovirakennuksensa ovat lähempänä 
luontoa kuin mustavalkoinen funkislaatikko.
  Suuronen suhtautui muovirakentamisen tulevaisuuteen toiveikkaasti. Suurosen 
vuonna 1969 julkaistussa mielipidekirjoituksessa “Uudet materiaalit luovat uusia käyt-
tömahdollisuuksia” hän povaa muovista rakennusteollisuuden mullistavaa materiaalia. 
Kirjoituksessa Suuronen viittaa tutkimukseen, joka ennustaa perinteisten rakennusma-
teriaalien luovuttavan kenttäänsä 50% vuoteen 1980 mennessä ja lähes 90% vuoteen 
2000 mennessä. Suuronen luotti ennusteeseen, jonka mukaan vuonna 2000 vain 10% 
rakennusteollisuuden materiaaleista olisi ”perinteisiä” eli puu- betoni- ja tiilirakentamista. 
Ennustus oli rohkea, mutta kuvaa hyvin Suurosen lujaa uskoa muovirakentamisen tule-
vaisuuteen. Samassa kirjoituksessa hän listaa muutoksia yhteiskunnassa, johon rakenta-
misen tulisi vastata: lisääntynyt vapaa-aika, teollistumisen lisääntyminen sekä asunnon 

Suurosen luonnos rautatiesasemasta.

Suurosen skissejä öljy-yhtiöiden logoista johdetuista huoltoasemista. Toinen rautatieaseman luonnos. Asemalta löytyy CF-10, CF-45 sekä käänteisellä kaarirakenteella varustettu 
CF-200 -rakennuksen versio. 

Nimeämättömän rakennustyypin edustalla on CF-10 -rakennuksia. 
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jatkuva käyttötarkoituksen muutos. Suuronen ennustaa, että mahdollisesti jo lähitulevai-
suudessa asunnosta muodostuu samanlainen käyttöesine kuin autosta, asunnon vuosi-
mallia myöten. Suurosen mukaan muovirakentaminen tulee luomaan kokonaan uudet 
käsitteet, “siirrettävät muuntuvat rakennukset“ ja “jatkuvasti muuntuvan kaupunkikuvan 
pysyvän kaupungin rinnalle.” Tekstissä hän kuvailee, että muuntuvuuden käsite toteutuu jo 
teollisuus- ja varastohallien sisäisessä järjestelyssä sekä “maisemakonttorien” sisäisessä 
järjestelyssä, ja tämän tyyppinen ketteryys tulisi siirtää kaavoitukseen. (Suuronen 1969.)
 Suurosen aiempi kokemus teollisuusrakennusten sisäisistä toimintamalleista saat-
toi saada hänet soveltamaan näitä käytäntöjä suurempaan mittakaavaan, kaupunkiin. 
Ajatukset muutoksessa olevassa kaupungissa heijastavat maailmalla syntyneiden arkki-
tehtuurikollektiivien ajatuksia megastruktuureista, joissa helposti siirrettävät rakennukset 
toimivat moduuleina kehikkomaisessa kaupunkirakenteessa. Modulaarisen kaupunkira-
kenne olisi helposti muuneltava, ja näin voisi aina reagoida nopeasti muuttuviin kaupun-
kielämän tarpeisiin. Suurosen suunnitelmissa hänen rakennuksiaan voidaan yhdistellä 
ja liittää toisiinsa luoden kokonaisuuksia, jossa ne toimivat mitä erilaisimmissa tehtä-
vissä. Suurosen arkistoista löytyy visualisointeja esimerkiksi rautatieasemista, joissa on 
käytetty yhdessä Futuroa, CF-10 -kioskeja sekä CF-200 -rakennusta. ”Hotel Futuro” oli 
eräänlainen metabolismin ilmentymä, jossa tornitalon rankaan kiinnitettävät kapselitilat 
ovat keskenään yhdisteltäviä luoden erikokoisia kokonaisuuksia. Yhdennäköisyys Naka-
gin-kapselitorniin on huomattava. 
 Suurosen muovirakennukset ovat oman aikansa ilmentymiä. Arkkitehtonisen 
metodologian saralla rakennuksissa yhdistyy moduulikonstruktivismin ja metabolismin 
periaatteet. Rakennukset ovat käytännön ilmentymä utopististen megastruktuurien modu-
laarisista asumisyksiköistä. Rakennukset assosioituvat virtaviivaiseen avaruusmuotoiluun 
ja muovisen kulutuskulttuurin pop-designiin. liikkuvuuden ja vapaa ajan lisääntyminen on 
otettu rakennuksissa huomioon aikanaan täysin uudella materiaaliratkaisulla.
 Vaikka rakennukset ilmentävät hyvin omaa aikaansa, eivät ne ole tyypillisiä ra-
kennuksia, pikemminkin ainutlaatuisia. Suurosen muovirakennukset pääsivät sarjatuotan-
toon asti, vaikka tuotantomäärät pysyivätkin maltillisina (Home & Taanila 2002, 36). Ne 
ovat ajan hengen toteutunutta utopiaa. Rakennuksia, joissa vastaavalla tavalla yhdistyy 
niin moni elementti 1960-luvun hengestä ei todennäköisesti ole paljoa maailmassa. 

 

Hotel Futuron pohjapiirustusluonnos. Hotel Futuron perspektiivikuva. 
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CF-100/2001.4.1
Ulkonäöltään ennennäkemättömästä huoltoasemarakennuksesta povat-
tiin Futuron seuraajaa ja suomalaista vientimenestystä. Öljykriisi peruutti 
suunnitelmat, mutta huoltoasemia jäi jäljelle muutamia. Mikä on näiden 
rakennusten tila vuonna 2020? 

Yhdysvaltoihin lähetetyssä mainos-
lehtisessä rakennuksen mitoitusta 

ja toimintaperiaatetta esitettiin 
ajalle tyypillisesti sinivalkoisen 

moduuliverkon avulla.
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1.4.1 CF-100/200

CF-100/200 -rakennuksesta povattiin seuraavaa Suurosen hittiä Futuron menestyksen 
siivittämänä. Kuten Futuro, myös CF-100/200 -rakennus yhdistettiin mediassa sci-fi 
-aiheisiin: huoltoasemaa kuvailtiin esimerkiksi “lentäväksi lautaseksi“ (Gulf-uutiset 1969) 
ja “tulevaisuuden huoltoasemaksi“ (Tekniikan maailma 1969). Huoltoasemarakennuksia 
valmistettiin kahdessa koossa: 100 neliömetrin CF-100 sekä tuplasti suurempi CF-200.
CF-100 ja CF-200 -rakennuksia kaupattiin monipuoliseen käyttöön, kuten ravintolaksi, 
näyttelytilaksi tai linja-autoasemarakennukseksi. (Home & Taanila 2002, 29.) Vaikka ra-
kennuksia myytiin monikäyttöisinä, ne päätyivät Suomessa tiettävästi ainoastaan öljy-yh-
tiö Gulf Oil Oy:n huoltoasemarakennuksiksi, jonina ne yhä tänä päivänä tunnetaan. Gulf 
Oil Oy lähestyi Suurosta, ja toivoivat ”Futuro -sovellusta huoltoasemakäyttöön”. Suurosen 
ratkaisu oli CF-100 -järjestelmä. (Uusi Suomi 1969.)
 Ensimmäinen Gulfin muovihuoltoasema avattiin Lempäälään vuonna 1969 
(Gulf-uutiset 1969). Yhteensä Suomeen rakennettiin tiettävästi ainakin seitsemän muovis-
ta huoltoasemaa. Lisäksi viisi CF-203 -huoltoasemaa vietiin Neuvostoliittoon. (Hautajärvi 
2018, 65-66.) Suomen CF-100/200 mallista poiketen CF-203 -rakennuksen lipat olivat 
kavennetut ja pyöreät. Muoviasemilla oli todellista potentiaalia hittituotteeksi itänaapurin 
vientimarkkinoilla. Neuvostoliitto autoistui vauhdilla, ja Polykem neuvotteli 200 huolto-
aseman viemisestä Neuvostoliittoon. Lisäksi Amerikassa ja Ruotsissa oltiin kiinnostuneita 
asemista. Neuvostoliitto osti vuonna 1973 koe-eränä viisi CF-203 -asemaa, jotka pys-
tytettiin Nykyisen Valko-Venäjän ja Venäjän alueelle Brest-Minsk-Moskova -valtatien 
varrelle. (Kauppalehti 1973.) Vuoden 1973 öljykriisi lamaannutti asemien valmistuksen 
ja myynnin, ja suurkauppoja ei koskaan syntynyt Neuvostoliittoon (Hautajärvi 2018, 
65). Valko-Venäjän kansallisarkistosta kerrotaan, että Neuvostoliittoon viedyistä viidestä 
CF-203 -asemasta kolme ovat sijainneet nykyisen Valko-Venäjän alueella. Näistä kahta 
käytettiin huoltoasemarakennuksina, ja yksi toimi valtion taksiyhtiön rakennuksena. 
 Vielä öljykriisin jälkeenkin neuvottelut Neuvostoliiton ja Polykemin välillä jatkuivat 
hetken, kun huoltoasemia kaavailtiin kahviloiksi ja ravintoloiksi Moskovan vuoden 1980 
olympialaisiin. Kyseiset kaupat kariutuivat, kun Neuvostoliiton joukot hyökkäsivät vuonna 
1979 Afganistaniin, ja protestina Olympialaisia boikotoitiin ympäri maailman. (Home & 
Taanila 2002, 33-34.)

CF-203 -hultoasemarakennus Neuvostoliitossa. 

CF-200 Vantaalla.

Lempäälän CF-100 -asema.
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 CF-100/200 -rakennukset koostuvat toistuvista lujitemuovisista kaarielementeis-
tä. Kaarielementtien perusrakenne on sama kuin Futurossa: sandwich-elementti, jossa 
kahden lasikuituvahvisteisen polyesterimuovikuoren väliin laminoitu polyuretaanimuovia. 
(Hautajärvi 2018, 65.) Kaarielementit muodostavat tynnyriholvien ristiliitoksen. Kaariele-
menttiä on kahdenlaista: perustyyppi ja perustyypin peilikuva. Näitä kahta kaarielement-
tiä toistamalla muodostuu itsensä kantava kaarirakenne. CF-100 -rakennuksessa kaarie-
lementtejä on yhteensä 16, ja CF-200 -rakennuksessa 28. Rakennukset ovat sisältä hyvin 
avaria. Huonekorkeus oli lähes viisi metriä, ja koko julkisivun kokoiset ikkunat tekivät 
rakennuksista valoisia. Rakennuksen alkuperäiset ikkunat eivät olleet lasia, vaan nekin 
olivat akryylimuovia eli pleksilasia. (Uusi Suomi 1969.) Pohjaltaan CF-100 on neliö, 
johon liittyi suorakulmaisen kolmion muotoinen huoltopääty. CF-200 on 1:2 pohjaltaan 
suorakulmio, jossa jokainen seinä oli aukotettu. Vaikka CF-100/200 -rakennuksia myy-
tiin muuhunkin kuin huoltoasemakäyttöön, rakennuksista ei ole tiettävästi säilynyt pohja-
luonnoksia, joissa esitettäisiin niitä muussa kuin huoltoasemakäytössä.
 Suomeen CF-100/200 -asemia ehdittiin pystyttää ilmeisesti seitsemän, joista 
kolme oli suurempaa CF-200 -mallia ja neljä pienempää CF-100 -mallia. (Hautajärvi 
2018, 66). On kuitenkin mahdollista, että huoltoasemia olisi valmistettu tätä enemmän. 
Nykyään muovisia huoltoasemia on tiettävästi jäljellä viisi: neljä Suomessa ja yksi Val-
ko-Venäjällä Minskin läheisyydessä. Suomessa CF-100/200 -rakennukset ovat säilyneet 
Kemissä, Tampereella, Lempäälässä ja Vantaalla (Hautajärvi 2018, 66). 
 Kemissä sijaitseva CF-200 on nykyisen omistajansa mukaan sijainnut alun perin 
Kemin keskustassa. Sieltä Rakennus on siirretty 1990-luvulla nykyiselle sijainnilleen, 
kolmen kilometrin päähän Kemin keskustasta. Siirron yhteydessä julkisivumateriaali on 
vaihtunut eristävämmäksi, joskin tyylillisesti ristiriitaiseksi puupaneloinniksi. Rakennus toi-
mii varastona, jossa säilytetään moottoriajoneuvoja. Omistajan mukaan Rakennuksen al-
kuperäiset osat ovat todella hyvässä kunnossa ikäänsä nähden. (Haastattelu 21.2.2020.)
 Tampereella sijaitseva CF-100 -rakennus sijaitsee moottoriurheilukeskus Kaanaa 
Centerin yhteydessä. Rakennus on Kaanaa Centerin mukaan melko huonossa kunnos-
sa. Rakennuksen julkisivu ei ainakaan kokonaisuudessaan ole alkuperäinen. Rakennus 
aiotaan tulevaisuudessa purkaa ja siirtää Pohjanmaalle uudelle omistajalle. Omistaja on 
Kaanaa centerin mukaan Suurosen töiden keräilijä. Rakennus ei ole aktiivisessa käytös-
sä. (Haastattelu 27.4.2020.)

CF-200 Kemi 
Eteläntie 227, 94700. Rakennusta käytetään mootto-
riajoneuvovarastona. julkisivut eivät ole alkuperäisessä 
ilmeessään. Rakennus sirretty 1990-luvun alussa Kemin 
keskustasta nykyiselle paikalleen.

Olemassa olevat CF-100/200 -rakennukset (2020)

CF-100 Lempäälä 
Helsingintie 991, 37500. Rakennus purettu 2019 ja kul-
jetettu Vantaalle. Toimi huoltoasemarakennuksena 2014 
asti. Alkuperäisessä ulkoasussaan.

CF-100 Tampere 
Moottorikeskuksenhaara 105, 34270.
Rakennus on melko huonossa kunnossa. Se aioitaan 
tulevaisuudessa purkaa ja siirtää Pohjanmaalle. Raken-
nus ei ole aktiivisessa käytössä. 

CF-200 Vantaa
Vanamontie 13, 01350. Ainoa edelleen alkuperäisessä 
köyttötarkoituksessaan toimiva CF-200 toimii Vantaalla 
Huoltoasemana ja autokorjaamona. Julkisivut eivät ole 
täysin alkuperäiset. 

CF-203 Minsk, Valko-Venäjä
Smolevichin alue, moottoritie P53. Tiettävästi ainoa 
käytössä oleva CF-huoltoasema Suomen ulkopuolella. 
Rakennus toimii rakennustarvikeliikkeenä Valko-Venä-
jällä Minskin läheisyydessä.
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 Lempäälän asema, jota tämä diplomityö tarkemmin käsittelee, on toiminut huolto-
asemarakennuksena aina vuoteen 2014 asti. Tämän jälkeen rakennus on ollut tyhjillään, 
kunnes se huutokaupattiin keväällä 2019. Saman vuoden syksyllä rakennus purettiin ja 
kuljetettiin Vantaalle. Lempäälän aseman kuntoa ja tulevaisuutta käsitellään tarkemmin 
tämän työn luvussa 2. 
 Vantaan CF-200 -asema sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä silloisen 
Polykemin tehtaalta. Se on nykyään käytössä AutoServicen autokorjaamona sekä ST1:n 
tankkauspisteenä. Vantaan rakennuksen julkisivutkin ovat osin uudistetut. Alun
perin lattiasta kattoon olleet lasijulkisivut ovat saaneet yläosaan umpinaisen paneloinnin, 
joka hieman muuttaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä. (Spåre 2001.)
  Tiettävästi ainoa Suomen ulkopuolla edelleen olemassa oleva Suurosen huolto-
asema, CF-203, sijaitsee moottoritie P53:n varressa Minskin läheisyydessä. Rakennus 
toimii rakennustarvikeliikkeenä. Rakennuksen väritys on vaihtununt nykyisen yrityksen 
väreihin. (Haastattelu 1.6.2020.)
 Huoltoasemia on toisin sanoen vain muutama jäljellä, ja ne ovat vaihtelevassa 
kunnossa. Aikansa kokeelliset huoltoasemat ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, ja 
niiden suojelemista peräänkuulutetaan.
 Arkkitehti-lehden numerossa 4/2018 SAFA:n varapuheenjohtaja ja arkkitehti 
Harri Hautajärvi toivoo huoltoasemien konservointia artikkelissaan “Viimeiset muovi-
huoltoasemat”. Hän kirjoittaa, että Suurin osa Suomen huoltoasemista on ollut melko 
arkisia ja anonyymejä rakennuksia, joita ei liiemmin ole huomioitu arkkitehtuurijulkai-
suissa. Nämä huoltoasemarakennukset ovat omaa luokkaansa, ja ne tulisi säilyttää. Hän 
huomauttaa, että Suurosen muiden töiden, kuten Futuron ja Venturon arvo on huomattu 
ja niistä on muodostunut keräilyharvinaisuuksia. Vastaavaa ilmiötä ole syntynyt CF-
100/200 asemista, vaikka niitä valmistettiin vähemmän. Hautajärvi ehdottaa artikke-
lissaan, että rakennukset voisi konservoida alkuperäiseen asuunsa, ja ne voisivat toimia 
esimerkiksi kahvilana. (Hautajärvi 2018, 66)
 Museoviraston merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnissa 
(RKY 2009) ei kuitenkaan mainita Suurosen huoltoasemarakennuksia. Sen sijaan alueel-
liset vastuumuseot ovat lausuneet rakennuksista. Vantaan kaupunginmuseo on luokitellut 
Vanamontien CF-200 -rakennuksen rakennusperintöluokitus on R1: inventoitu kohde on 
kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä. Rakennusta ei kuitenkaan olla suojeltu asema- Suurosen visualisointi CF-200 -rakennuksesta. 
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kaavassa. Vantaan kaupunginmuseo on lisäksi linjannut rakennuksen toivotuista menette-
lytavoista muutostöissä, kun rakennus muutettiin autokorjaamoksi vuonna 2001.
Lausunnossa Vantaan kaupunginmuseo tähdentää, että huoltoasemarakennuksen suo-
jelu kohdistuu ennen muuta sen ulkoasuun. Kokonaisuutta ajatellen ulkoasun muutokset 
muutostöiden vuoksi toivotaan olevan mahdollisimman vähäisiä. Museo toivoo, että ik-
kunoiden yläosaa peittävä pellitys poistettaisiin keveän yleisvaikutelman palauttamiseksi. 
Ulkovärityksen suhteen museo on suositellut alkuperäisiä Gulfin värejä, puna-sini-valkois-
ta yhdistelmää. Sisätiloissa museon mukaan tulisi mahdollisimman pitkälle välttää muita 
kuin ennallistavia muutoksia. Myös olemassa olevat wc-tilat tulee kaupunginmuseon 
mukaan säilyttää ennallaan sisustuksineen niin pitkälle kuin mahdollista. (Spåre 2001.)
 Kemissä sijaitseva CF-200 ei ole Kemin asemakaava-alueella. Myöskään Kemin 
rakennetun ympäristön vastuumuseona toimivalla Tornionlaakson museolla ei tiettävästi 
ole tehtyjä lausuntoja kyseisestä rakennuksesta. (Haastattelu 9.10.2020.)
 Pirkanmaan maakuntamuseo on lausunut sekä Tampereen että Lempäälän CF-
100 -rakennuksista purkulupahakemuksien yhteydessä. Tampereen aseman purkulupaa 
on haettu vuonna 2017, ja Lempäälän aseman purkulupaa vuonna 2018.  Pirkanmaan 
maakuntamuseo toteaa, että Gulfin elementtihuoltoasemat ovat oman aikansa suunnit-
telua ilmeikkäästi edustavia rakennuksia. Maakuntamuseo toteaa molemmista raken-
nuksista, että “huoltamorakennuksen säilyttäminen on lähtökohtaisesti tärkeää, koska 
suomalaisen arkkitehtuurin ja liikerakentamisen tunnettuihin merkkikohteisiin kuuluva 
rakennustyyppi on nykyään harvinainen“. Tampereen asemasta todetaan, että koska 
rakennus ei sijaitse alkuperäisellä paikallaan, sen siirtäminen on sallittavaa. Museo ei 
vastusta rakennuksen purkamista, mikäli se suoritetaan niin, että elementit ovat koottavis-
sa uuteen paikkaan. (Pirkanmaan maakuntamuseo 2017; 2018.) 
 Toisin kuin Tampereen asema, Lempäälän asema sijaitsi alkuperäisellä paikal-
laan. Lisäksi Lempäälän asema on ensimmäinen CF-100 -huoltoasemarakennus. Pirkan-
maan maakuntamuseo lausuu rakennuksesta seuraavaa:

“Kertovimmillaan rakennus on alkuperäisellä paikallaan, jossa sillä on myös maa-
merkin asema. Pirkanmaan maakuntamuseo pitää erittäin valitettavana sitä, että 
rakennukselle ei ole löytynyt käyttöä ja että sen hoito on laiminlyöty. Tässä tilanteessa 
poikkeuksellista arkkitehtuuria edustavan, kansallisesti harvinaisen rakennuksen säily-

CF-100 Lempäälä avajaispäivänä, 1969

Kemin CF-200 -rakennuksen pohjapiirros.
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minen on uhattuna. Muovielementeistä koostuva rakennus on rakenteellisesti sen luon-
teinen, että se on siirrettävissä. Näin ollen Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että 
tässä tapauksessa rakennuksen purkaminen on mahdollista, edellyttäen että purkutyö 
suoritetaan niin että elementit ovat koottavissa uuteen paikkaan. Ennen purkamista on 
syytä varmistua siitä, että rakennuksen uudelleen pystytykselle on varmasti saatavissa 
rakennuslupa. Luontevin sijoituspaikka on liikenneympäristö, esimerkiksi tien varteen 
sijoittuva tontti. Lisäksi rakennus tulee dokumentoida nykyisellä paikallaan valokuvaa-
malla se sekä ulkoa että sisältä ennen purkamista. Dokumentointi tulee suorittaa niin, 
että kuvista käy ilmi mistä tilasta ne on otettu, ja aineisto tulee tallentaa sellaiseen ar-
kistoon, jossa aineiston säilyminen on turvattu” (Pirkanmaan maakuntamuseo 2018.) 

Pirkanmaan maakuntamuseo on tiedostanut rakennusten arvon ja puoltanut niiden suoje-
lua, mutta rakennusten siirtäminen kuitenkin sallitaan. Museo mielenkiintoisesti arvottaa 
rakennukset eri tavalla riippuen siitä, sijaitseeko rakennus alkuperäisellä paikallaan. 
Tampereen aseman uudelleensijoitusta ei juuri vastusteta, sillä rakennus on jo kertaalleen 
siirretty alkuperäiseltä sijainniltaan, kun taas Lempäälän aseman siirtämistä pidetään va-
litettavana, sillä sijainti on alkuperäinen. Vaikka rakennus on sarjatuotettu, ja siten ei ole 
paikkaan sidottu, on Lempäälän aseman kohdalla pidetty alkuperäistä tonttia arvokkaa-
na osana Lempäälän asemaa. Esimerkiksi Futuro, joka seisoi metallijaloilla ja näin ollen 
oli helposti paikasta toiseen siirreltävä, kun taas CF-100/200 asemat tarvitsivat pai-
kallavaletun alapohjan. Lisäksi asemille tehtiin myös pihasuunnitelmat, kuten terassointi 
ja autopaikoitus. Tästä syystä asemat olivat Futuro-taloon selkeästi enemmän paikkaan 
sidottuja rakennuksia. 
 Matti Suurosen muovirakennukset ovat koko maailman mittakaavassa todella 
ainutlaatuisia. Vaikka muovirakennusten prototyyppejä syntyi satoja, Suurosen rakennuk-
set olivat niitä harvoja, jotka päätyivät sarjatuotantoon. Futuro erityisesti on saanut lähes 
kulttimaineen suosion, ja Venturo on seurannut perässä. Futuro löytyy jo useammasta mu-
seosta, kuten näyttelykeskus WeeGee:stä Espoossa ja Boijmans Van Beuningen -museosta 
Alankomaissa. Näyttelykeskus WeeGee on hankkinut kokoelmiinsa lisäksi Venturon, ja 
se avataan yleisölle nähtäväksi vuonna 2021 (Rintala 2019). Lisäksi Suomen moottori-
pyörämuseo on hankkinut kokoelmiinsa CF-10 -rakennuksen eli kymppikioskin (Heikkilä 
2020). Ehkä Suurosen Huoltoasematkin saavuttavat vastaavan statuksen keräilijöiden ja 
avaruusajan nostalgikkojen keskuudessa. Entisöity Futuro Boijmans Van Beuningen -museossa (Ylhäällä) ja näyttelykeskus Weegeessä.
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   PROJEKTI
22Lempäälän Casa Finlandia CF-100 kohosi Helsingintielle vuonna 1969, ja pal-

veli sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan usean vuosikymmenen ajan. Nyt 
huoltoasemarakennuksella on uudet omistajat ja jännittävä tulevaisuus. Casa 
Finlandia CF-100 muutetaan nelihenkisen perheen asunnoksi. 

Casa Finlandia CF-100 Lempäälää 
esiteltiin Gulf Oil Oy:n oman leh-

den, Gulf-uutisten kannessa.

 Vaikka olemassa olevien rakennusten tulevaisuus onkin epävarmaa, on ainakin 
Lempäälän CF-100 -rakennuksen tulevaisuus turvattu. Huutokaupattu rakennus tullaan 
muuntamaan asunnoksi, ja näin säilyttäen osana kulttuurihistoriaa. Seuraava diplomi-
työn osa käsittelee ensimmäisen muovihuoltoaseman, Lempäälän CF-100 -rakennuksen 
historiaa ja sen tulevaa käyttötarkoituksen muutosta.
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2.1 CF-100 Lempäälä

Futuron kansainvälistä julkisuutta seurasi kiinnostus Suurosen tulevia projek-
teja kohtaan. Lempäälän Casa Finlandia CF-100/200 ensimmäistä tyyppi-
asemaa pidettiin tarkoin salassa lehdistöltä: Lempäälän aseman rakennus-
työmaata suojattiin uteliaiden katseilta korkealla näköesteellä, ja valokuvaus 
oli kielletty tontilla (Wessman 1969). Huoltoaseman avajaisia vietettiin 18. 
Kesäkuuta 1969 (Uusi Suomi 1969). “Maailman ensimmäinen kokomuo-
vinen huoltoasema” julistettiin avajaisia mainostaneessa lehtimainoksessa. 
Asemalta luvattiin saavan polttoaineen lisäksi autotarvikkeita, sekä grillikah-
viosta ruoka-annoksia. (Gulf- Huolto 1969.)
 Huoltoasema on kokenut olemassaolonsa aikana useamman omista-
janvaihdoksen, ja samalla huoltoaseman värit ovat vaihtuneet aina silloisen 
huoltoasemayrityksen väreihin. Valmistuttuaan huoltoasema oli Gulf Oy:n 
väreissä eli puna-sini-valkoinen. Gulf jätti Suomen markkinat vuonna 1973, 
ja Lempäälän asema siirtyi E-öljyt Oy:lle (Aamulehti 1973), jolloin asema on 
ollut vaaleanpunainen tummilla ikkunakarmeilla. Myöhemmin asema on ollut 
SEO:n omistuksessa (Kunnas 1996). SEO:n omistuksessa rakennus oli si-
ni-musta-valkoinen. Tämän jälkeen omistus siirtyi ST1:lle. ST1:n omistuksessa 
aseman värit ovat palanneet lähes alkuperäiseksi, lukuun ottamatta lippojen 
alapinnan ja ulko-ovien väriä. Alkuperäiseltä väriltään lippojen alapinnat 
olivat siniset, Mutta ST1:n omistuksessa valkoiset. Ulko ovet ovat alunperiin 
olleet seinien tapaan punaiset.
 Lempäälän rakennusvalvonnan arkistoista selviää, että Lempäälän 
huoltoaseman rakennuslupahakemus hyväksyttiin rakennuslupalautakun-
nassa elokuussa 1968. Rakennuksen tontti käsitti kokonaisuudessaan 90m x 
115m kokoisen alueen ja levittäytyi molemmin puolin Helsingintietä. Hä-
meenlinnasta Tampereelle matkustavalle oikealla puolella sijaitsi itse Casa 
Finlandia -huoltoasemarakennus, jakelumittarit tankkausta varten sekä 
autopaikoitus. Tontilla tien toisella puolella sijaitsi lisäksi kylmäasema, jonka 
yhteydessä on pienempi kioskirakennus, joka koostui samoista lujitemuovi-
elementeistä kuin itse Casa Finlandia CF-100.  Paikoituksen ja tien välinen 

Lehdistö oli kiinnostunut Lempäälän huoltoasemasta. Tien toisella puolella sijainnut pienempi kioskirakennus. 

Lempäälän huoltoasemarakennus. Huoltoasemarakennus siirtyi E-öljyt Oy:n omistukseen 1973.

1990-luvulla SEO:n omistuksessa rakennus oli väritykseltään sini-musta-valkoinen.
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alue on maisemoitu nurmikkoalueella ja kasvillisuudella. Valaistut Gulf-mainoskyl-
tit on sijoitettu nurmikkoalueelle molemmin puolin tietä. Myös yksi lipputanko on 
sijoitettu CF-100 -rakennuksen puolelle tietä. Huoltoasemarakennus sijaitsi tiehen 
nähden tontille kohtisuoraan, jolloin tien suuntaan avautuvat rakennuksen näyttä-
vimmät julkisivut, ja rakennuksen huolto-osan julkisivut ovat kohti metsikköä. Näin 
rakennukselle muodostuu selkeä edustuspuoli (etuosa) ja huoltopuoli (takaosa).
 Suuronen usein painotti matematiikan tärkeyttä hänen suunnitelmissaan. 
CF-100/200 ei ole poikkeus. Näennäisesti vapaamuotoisen rakennuksen muoto-
kieli perustuukin ympyrän kaareen ja sen toistoihin. CF-100/200 on muodoltaan 
ristiholvi, jossa puoliympyrän muotoiset tynnyriholvit leikkaavat toisensa 90 asteen 
kulmassa. Ulkotilan lipat jatkavat tynnyriholvin muotoa, mutta lipat leikkaantuvat 
diagonaalissa pohjaan nähden muodostaen suoran kulman.  Ulkoseinät muodosta-
vat rakennuksesta viisikulmion: keskelle muodostuvan neliön lisäksi yhden lipan alle 
jäävä tila on rajattu ulkoseinillä.
 CF-100 Lempäälä poikkeaa julkisivuiltaan muista myöhemmistä CF-100/200 
-rakennuksista. Pystysuorissa ikkunallisissa julkisivuissa toistetaan muovielementtien ta-
paan ympyrän kaarta, ja toisiaan leikkaavat ympyrän kaaret muodostavat suippokaaria, 
jotka voidaan mieltää viittauksena gotiikkaan. Myöhemmissä CF-100/200 -rakennuksis-
sa ikkunajaottelu on suorakulmainen, mahdollisesti halvemman hinnan vuoksi.  Lempää-
län rakennusta voidaankin pitää yhtenäisimpänä kokonaisuutena hänen huoltoasemis-
taan, sillä ympyrän teema näkyy läpi rakennuksen. Ympyrä toistuu detaljiikassa, kuten 
ulko-ovien ovenkahvoissa, väliseinissä sekä kalusteissa. Suuronen itse kuvailee Lempää-
län CF-100 Lempäälän arkkitehtuuria Uusi Suomi -lehden artikkelissa seuraavasti:

    “Olennaiset seikat tässä ratkaisussa ovat muoto ja tila. Rakennusalalla uusi “lujite-
muovi” edellyttää materiaalin säästämiseksi vähintään kahteen, mieluimmin kolmeen 
suuntaan taipuvia pintoja, joten luonnollinen käyttötapa on matemaattisten kuoripinto-
jen käyttö, tässä tapauksessa tynnyriholvien ristiliitos. Valmistustapa edellyttää muot-
tien käyttöä, joten muottien lukumäärän säästämiseksi on pyrittävä siinäkin mielessä 
matemaattisiin kuvioihin ja toistoihin. Kuljetus- ja pystytystekniikka asettavat omat 
rajoituksensa muotoon ja kokoon nähden, joten lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat 
materiaali ja sen ominaisuudet, valmistustekniikka sekä käyttötarkoitus. Seinässä oleva 

Rakennuksen muoto syntyy
kahden tynnyriholvin ristiliitoksesta. 

Lempäälän huoltoaseman rakennuslupahakemusen asemapiirros sekä visualisointi. 
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kuviointi toistaa päämuotokieltä, mutta kolmion muotoisella ristikkoratkaisulla on myös 
rakenteellinen merkityksensä. Holvikatos on mitoitettu soveltuvaksi myös autojen huol-
totiloja varten, ja ihmisten palveluun käytettäessä tila on eri käyttötarkoituksia varten 
jaettu siirrettävillä sisustusyksiköillä. Sisustusyksiköt ovat myös eräänlaisia tilakompo-
nentteja, jotka voidaan erilaisilla irrallisilla sisäosilla muuttaa ja järjestää kulloinkin 
haluttuun käyttötarkoitukseen. Tuolit ja muut kalusteet samoin kuin rakenteiden yksi-
tyiskohdat pyrkivät säilyttämään päämuodon hengen ja korostamaan pääteemaa, 
ympyrää.” (Uusi Suomi 1969.)

Suuronen puhuu rakennuksesta painottaen sen suunnittelun rationaalisuutta. Kuten muut-
kin Casa Finlandia -sarjan rakennukset, myös CF-100 oli tarkoitettu helposti koottavaksi, 
siirreltäväksi ja purettavaksi. Lujitemuovielementtejä voitiin sarjatuottaa helposti, ja se oli 
kevyt materiaali. Suurosen mukaan muovin paras mahdollinen käyttö on useaan suun-
taan taipuvat muodot. (Uusi Suomi 1969.) Lujitemuovisen tasaisen pinnan teko olisi ai-
nakin suuressa mittakaavassa haasteellista, ja ohuet levymäiset lujitemuovilevyt tasomai-
sina eivät kanna kovinkaan suuria kuormia. Sandwich-rakenteita toteutetaan lujuuden, 
keveyden ja hinnan optimoimiseksi. (Haastattelu 8.10.2020.)
 Vaikka Suurosen muovihuoltoasemat saivat aikanaan kansainvälistä näkyvyyttä, 
Suomalaisen arkkitehtuurin pieni valtapiiri jätti ne Futuron tapaan lähes vaille huomiota.  
Lempäälän CF-100 -huoltoasema mainittiin lyhyesti Arkkitehti-lehdessä 7/1969 seuraa-
vasti:

“Gulfin uusimmat huoltoasemat, joita on pystytetty Tampereen lähelle kaksi yksikköä, 
ovat ulkoa täysin muovirakenteisia. Kuori on koottu neljästä elementistä. Muoviraken-
teen värit ovat sävytetty Gulfin imagen mukaisesti oranssilla ja tummansinisellä. Ase-
mien muotoilu mukailee pop desigina sisustuksen puuosien pyöreine aukkoineen ja 
muovisine baarihuonekaluineen ja ikkunarakenteineen, jotka ovat eräänlaisia Minoru 
Yamasakin tuotannon rinnakkaisilmiöitä. -Ikkunat ovat akryylia, mikä tuntuu lähinnä 
ulko-ovien yllättävässä keveydessä” (Arkkitehti 1969.)

Minoru Yamasaki oli amerikanjapanilainen arkkitehti, jonka tunnetaan erityisesti New 
Yorkin kaksoistornien, World Trade Centerin, suunnittelijana. Hän lainasi arkkitehtuuris-
saan aiheita gotiikasta. (Gyure 2019.) CF-100/200:n muotoja voidaankin liittää gotii- julkisivun gotiikkaan viittaava ilme 

syntyy toistamalla ympyrän kaarta.
Lempäälän huoltoaseman rakennuslupahakemusen pohjapiirustus, julkisivut sekä leikkaus.
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kan muotokieleen.
 Huoltoaseman pohjaratkaisussa on kaksi sisäänkäyntiä asiakkaalle ja raken-
nuksen takaosassa yksi sisäänkäynti henkilökunnalle. Sisätilat on jaettu henkilökunnan 
tiloihin sekä asiakkaiden avoimeen tilaan. Avoimessa tilassa sijaitsevat kahvio, baaritiski 
ja erillinen tiski polttoaineen maksua varten. Asiakkaiden WC-tilat rajaavat tilaa julkisen 
ja henkilökunnan tilojen väliltä. WC-yksikkö on suorakulmainen, noin 2,5 metrin korkui-
nen rakenne. Yksikkö on pidetty päärakenteesta erillään, jolloin tilan avaruus ja valoi-
suus säilyy. Kahviosta pääsee myös kalustetulle ulkoterassille, joka mukailee rakennuksen 
lipan muotoa. Henkilökunnan tiloihin kuuluu keittiötila, toimistotilaa, pukuhuone, WC ja 
suihku sekä varastotilaa. Rakennuksen huolto-osassa sijaitsee lisäksi lämpökeskus. 
 Rakennuksen kaikki toiminnot sijaitsivat samalla tasolla, rakennus on siis yksi-
kerroksinen. Rakennuksen huonekorkeus on korkeimmillaan noin 4700mm, joten tila 
on paikoin hyvinkin korkea. Lempäälän rakennukseen oltiinkin vuosien saatossa raken-
nettu alakatto ”normaalin” huonekorkeuden tasolle, mahdollisesti lämmityskulujen pie-
nentämiseksi. Rakennus on alun perin ollut öljylämmitteinen. Muotokielen lisäksi myös 
rakennuksen lämmitysjärjestelmän kerrottiin edustavan uudenlaista kokeilua Suomessa. 
Kaasuöljyllä käyvän lämmitysjärjestelmän kerrottiin noudattavan ”hinaajien konehuoneen 
periaatteita”, ja se on kuljetettu täysin koottuna paikalleen. (Uusi Suomi 1969.) Raken-
nuksen lämmitysjärjestelmä onkin osaltaan mahdollistanut CF-sarjan rakennusten ideaa 
helposta ja nopeasta kuljetettavuudesta ja rakentamisesta.
 Myös rakennuksen kalustuksessa sekä detaljiikassa on jatkettu ympyrän teemaa. 
Sisätiloista on vain vähän säilyneitä valokuvia. Tiedetään kuitenkin, että myös raken-
nuksen kalusteet olivat Suurosen itsensä suunnittelemia (Uusi Suomi 1969). Kahvion 
tuolit ja pöydät olivat muovisia ja muotoilultaan futuristisia. Huonekalujen detaljiikassa 
nähdään ympyrän muotoja. Tilaa rajavia seinäkkeitä on aukotettu ympyrän muotoisilla 
ikkunoilla. Ulko-ovien ovenkahvat olivat ympyrän muotoisia, läpinäkyviä akryylikahvoja. 
Ympyrän muoto toistuu aina julkisivuista ja kaarielementeistä aina ovenkahvaan saakka. 
Sen sijaan pohjapiirustuksen linjat ovat pysyneet suorakulmaisessa ruudukossa (lukuun 
ottamatta pyöreitä pöytiä). Rakennuksen muotokielestä voidaankin todeta, että XYZ-ava-
ruudessa rakennuksen X- ja Y-tason muodot ovat suorakulmaiset, kun taas pystysuorissa 
Z-akselin muodoissa käytetään ympyrän kaarta.
 Suurosen CF-100 Lempäälää voidaan pitää eheänä kokonaisuutena, jossa suun-
nitelman ydinajatus, ympyrä, toistuu läpi rakennuksen. Suomen huoltoasemarakennukset 

CF-100/200 sandwich-elementin rakenneleikkaus.

Kaarielementit liitetään toisiinsa pulttien avulla. Räjäytyskuva Lempäälän CF-100 -rakennuksesta.
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ovat usein olleet todella anonyymejä ja yksinkertaisia rakennuksia, joissa perinteiset 
rakenteet ja kustannustehokkuus ovat olleet rakennuksen lähtökohtana.  CF-100 Lempää-
lä on ollut huomiota herättävä ja uniikki rakennus, jonka virtaviivainen design on jäänyt 
monelle mieleen ajaessa Tampere - Hämeenlinnan väliä. 
 Toiminta loppui rakennuksessa vuonna 2014. Tontilla toimii edelleen ST1:sen kyl-
mäasema. Syitä liiketoiminnan loppumiselle on vaikea arvioida, kuitenkin yhtenä syynä 
voidaan pitää uuden valtaväylä 3:n Lempäälän osuuden valmistumista vuonna 2000, jol-
loin suuri osa liikenteestä siirtyi pois Helsingintieltä (Groonroos 2020). 2019 Valtatie 3:n 
liikenne oli yli kolminkertainen verrattuna Helsingintiehen (Väylävirasto 2019). ST1 myi 
rakennuksen huutokauppayrittäjälle, joka huutokauppasi rakennuksen syyskuussa 2019 
(Sillfors 2019). Useat mediat, kuten YLE, Helsingin Sanomat ja Aamulehti kirjoittivat 
aiheesta. Huoltoaseman myynyt yrittäjä kertoi pettyneensä myyntihintaan. Suuri yleisö oli 
kiinnostunut huutokaupasta: kohdetta katsottiin huutokauppasivustolla yli 30 000 kertaa 
(Hirvonen 2019).

Valokuva Lempäälän aseman sisätiloista avajaispäivänä 1969. väliseinissä on toistettu pyöreää aukotusta. Lipan muotoa mukaileva terassi oltiin kalustettu Suurosen itse suunnittelemilla muovihuonekaluilla, joissa toistui ympyräteema.
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LÄHTÖ- 
KOHDAT2.2

CF-100 -rakennuksen uudelleensijoitus ja käyttötarkoituksenmuutos on haas-
teellinen projekti. Suunnittelijan tulee ottaa huomioon rakennuksen kulttuuri-
historialliset arvot, uusi rakennusympäristö, nykyaikaiset rakennusmääräyk-
set ja kestävän kehityksen periaatteet. Muuttuuko rakennuksen luonne, kun 
kaikki nämä asiat otetaan huomioon? Säilyykö rakennuksen integriteetti, kun 
sen talotekniikka tuodaan tähän aikaan, ja käyttötarkoitus muuttuu? 

CF-100 Lempäälä oli tyhjillään 
vuodesta 2014 sen purkamiseen 

asti vuoteen 2019. Julkisivun 
maalipinta on ehtinyt hapertua. 

Lempäälän huoltoaseman huutokauppa kiinnosti lehdistöä, 2019
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2.2 Lähtökohdat

Kun toiminta loppui CF-100 Lempäälässä, jäi se useaksi vuodeksi tyhjilleen. Rakennuksen 
purkulupahakemuksen yhteydessä Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että alkuperäi-
sen toiminnan loppuminen on valitettavaa, ja toivoi rakennuksen päätyvän sille sopivalle 
paikalle uusiokäyttöön. Voidaan pohtia, mitkä ovat CF-100 -huoltoasemarakennuksen 
ominaisuudet, jotka puoltavat rakennuksen säilyttämistä kulttuurihistoriallisesti tärkeänä 
rakennuksena. Suomen rakennussuojelulaissa listataan kuusi perustetta, joiden avulla voi-
daan määrittää suojelun tarve rakennukselle: 

1. Harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)
2. Historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)
3. Aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)
4. Alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilme-
neminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)
5. Merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa 
lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)
6. Näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta. (historiallinen kerroksisuus)
(Laki rakennusperinnön suojelemisesta 2010.)

Jokaista listan kohtaa voidaan pitää subjektiivisena ja vaikeasti määriteltävänä arvona. 
Rakennusten suojelun kriteerien määrittely yleispäteväksi onkin käytännössä mahdot-
tomuus. Lista kuitenkin auttaa jäsentämään yleisesti hyväksyttyjä arvoja historiallisessa 
rakennuksessa. 
 CF-100 Lempäälästä puhuttaessa rakennuksen arvot liittyvät erityisesti rakennus-
tyypin harvinaisuuteen (Kohta 1.), sekä tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (Kohta 
3.) Suurosen huoltoasemarakennuksista tekee ainutlaatuisia moni seikka. Lujitemuovi 
laajamittaisena rakennusmateriaalina oli ajallisesti maailmalla kokeilussa vain noin 10 
vuoden ajan, ja Suurosen rakennukset ovat niitä harvoja, jotka pääsivät sarjatuotan-
toon asti. Suurosen huoltoasemarakennuksia on vain neljä jäljellä. CF-100 Lempäälä on 
näistä ensimmäinen. Rakennus on myös ainutlaatuinen esimerkiksi ympyrään perustuvan 

ikkunajaottelunsa vuoksi, joka tekee siitä tyylipuhtaimman kokonaistaideteoksen, jossa 
ympyrä toistuu koko rakennuksen suunnittelussa. Kaikki muut CF-100/200 -rakennukset 
ovat toteutettu suoralla ikkunajaolla.
 CF-100 Lempäälän voidaan katsoa kuvaavan hyvin 1960-luvuvun henkeä: 
avaruusajan utopistisia suunnitelmia ja muovisia moduulijärjestelmiä. Rakennus ei 
kuitenkaan kuvaa tyypillistä 1960-luvun rakennusta. CF-100/200 rakennusten tapauk-
sessa pitääkin puhua enneminkin aikaa hyvin kuvaavana ilmiönä kuin ajalle tyypillisestä 
rakentamisesta. CF-100 Lempäälän voidaan sanoa omaavan historiallista todistusvoi-
maisuutta. Toisin sanoen Lempäälän CF-100 on yhtäältä todellinen harvinaisuus: sitä 
voidaan pitää Suurosen huoltoasemarakennusten tyylipuhtaimpana esimerkkinä ja 
ulkomuodoltaan parhaiten säilyneenä yksilönä. Toisaalta rakennus on materialisoitunut 
tyyppiesimerkki 1960-luvun avaruusutopioista lujitemuovikokeiluista.

2.2.1 Käyttötarkoituksen muutos

Kun rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, uhkaa muutos häivyttää rakennuksen 
alkuperäiset arvot. Aina ei kuitenkaan rakennuksen alkuperäistä toimintatarkoitusta ole 
mahdollista jatkaa. Joskus historiallisen rakennuksen säilymisen ehto on sen järkevä 
hyödyntäminen alkuperäisen käyttötarkoituksen loputtuakin. Vaikka käyttötarkoituksen 
muutos olisi ainoa tapa säilyttää rakennus, usein muutoksiin suhtaudutaan negatiivisesti. 
(Perkkiö 2007, 42.) Rakennuskannan vanhetessa arkkitehdin tehtävänä on yhä useam-
min miettiä uusia käyttötarkoituksia historiallisesti arvokkaille rakennuksille ja vastata 
restauroinnin toteuttamisesta. Millaisin kriteerein muutokset tulisi toteuttaa rakennuksen 
alkuperäistä rakennuksen henkeä pilaamatta?
 Käyttötarkoituksen muuttuessa konservoivat, materiaalin säilymiseen ja vaurioi-
den korjaamiseen liittyvät restaurointitoimet eivät aina yksistään riitä. Uhkana käyttö-
tarkoituksen muuttuessa on rakennuksen luonteen ja niin sanotun ”filosofisen funktion”, 
merkityssisältöjen, häviäminen. Pelkkä uuden käyttötarkoituksen vaatimusten näkökulmas-
ta toteutettu restaurointi voi olla historialliselle rakennukselle kohtalokasta. (Perkkiö 2007, 
43.) Uusi käyttötarkoitus kuitenkin muuttaa väistämättä rakennusta, vaikkei alkuperäi-
siin rakenteisiin kajottaisi ja rakennuksen ulkoasu säilyisi ennallaan. Käyttötarkoituksen 
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muuttuessa puututaan alkuperäisensuunnittelijan ratkaisujen taustalla vaikuttaneeseen 
onseptiin ja rakennuksen merkityssisältöön. Vaikka alkuperäisen suunnittelijan tarkoitus-
ten tunnistaminen onkin tärkeää, ei niiden seuraaminen voi kuitenkaan olla ainoa käyt-
tötarkoituksen suunittelua ohjaava tekijä. Silloin jouduttaisiin unohtamaan tämän hetken 
tarpeet ja vaatimukset. Parhaimmillaan uusi käyttötarkoitus onkin uusi historiallinen 
kerrostuma, jolloin se täydentää samanaikaisesti olemassa olevaa rakennusta esteettisesti 
ja toiminnallisesti harmonisella tavalla. (Perkkiö 2007, 297)
 Lempäälän CF-100 rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksessa tehdään väis-
tämättä muutoksia alkuperäiseen Matti Suurosen suunnitelmaan. Rakennus vaihtaa 
sijaintia, jolloin rakennukselle suunnitellut ulkotilat vaihtuvat toiseen. Rakennuksen muun-
tuminen asuinkäyttöön luo tarpeita, joita alkuperäinen rakennus ei pidä sisällään. Lisäksi 
nykyajan rakennusmääräykset ja energiatehokkuuden vaatimukset tekevät ulkonäöllisistä 
muutoksista välttämättömät. Tasapainoilu historiallisen perinnön kunnioittamisen ja mui-
den realiteettien välillä onkin rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen ydinongelma. 
Seuraavaksi pyrin jäsentämään eri tekijöitä, joiden avulla rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutoksen onnistumista voidaan arvioida, ja soveltaa näitä tekijöitä CF-100 Lempäälän 
käyttötarkoituksen muutokseen. 
 Länsimaisen rakennussuojelun tavoite on ennen kaikkea pitää huolta, että histo-
rialliset rakennukset säilyvät yhtenäisinä arkkitehtuuriluomuksina. Rakennuksen Autent-
tisuudella ja integriteetillä pyritään kuvaamaan näitä historiallisen rakennuksen ominai-
suuksia. 
 Länsimaiset restaurointiperiaatteet pyrkivät rakennuksen autenttisuuden säilymi-
seen. Sana Autenttisuus kytketään aitouteen, totuudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. 
Sanoja Autenttinen ja alkuperäinen käytetään usein synonyymeinä, vaikka sanojen 
merkitykset eroavat toisistaan. Kaikki alkuperäinen on autenttista, mutta autenttinen ei 
välttämättä ole alkuperäistä. Lisäksi alkuperäinen voi olla alkuperäinen vain niin pitkään 
kuin se säilyy koskemattomana, mutta autenttinen sen sijaan voi olla muutosprosessin 
läpikäynyt, mutta eheä kokonaisuus. Rakennuksen integriteetillä mitataan tätä kohteen 
kokonaisuuden eheyttä ja rikkomattomuutta. (Paasmala, 2014, 22.)
 Tekniikan tohtori Miia Perkkiö määrittelee väitöskirjassaan ”Utilitas restauroinnis-
sa: Historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ja funktionaalinen integriteetti” 
Funktionaalisen integriteetin tarkoittavan ”restauroinnissa toiminnallista eheyttä ja tasa-
painoa rakennuksen alkuperäisen ja uuden käyttötarkoituksen välillä.” Käyttötarkoituksen 
muuttuessa funktionaalisen integriteetin säilyttäminen vaatii rakennuksen alkuperäisen 

funktion ja sen jättämien merkkien huomioimisen. (Perkkiö 2007, 54.) Historiallisten 
rakennusten käyttötarkoituksen muutoksessa ydinkysymys onkin, millä kriteereillä his-
toriallinen rakennus voi säilyttää autenttisuutensa ja integriteettinsä käyttötarkoituksen 
muuttuessa. Väitöskirjassaan Perkkiö listaa viisi tekijää, joiden avulla voidaan arvioida 
käyttötarkoituksen muutoksen funktionaalista integriteettiä:

1. Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa 
2. Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa
3. Ympäristön ja funktion suhde
4. Restaurointiperiaatteet 
5. Rakennuksen filosofinen funktio
(Perkkiö 2007, 224.)

Primäärifunktiolla tarkoitetaan rakennuksen alkuperäistä funktiota. Voidaan pohtia, 
saako uusi funktio käyttötarkoituksen muuttuessa näkyä ulospäin, ja missä rajoissa. CF-
100 Lempäälän tapauksessa voidaan pohtia, onko toivottavaa, että alkuperäinen funktio 
(huoltoasema) on tunnistettavissa ulkoasusta.
 Heti alkuun voidaan todeta, että CF-100/200 -asemien funktion määrittely on 
ongelmallista, sillä vaikka rakennukset toimivat Suomessa ainoastaan huoltoasemara-
kennuksina, rakennusta myytiin alun perin moneen eri käyttötarkoitukseen. Voidaankin 
siis todeta, että Matti Suuronen näki CF-100/200 -asemat pikemminkin moduulisena 
rakennussysteeminä, ei niinkään yhden käyttötarkoituksen rakennuksena. Tästä huolimat-
ta rakennukset ovat historiassa toimineet ainoastaan huoltoasemarakennuksina, jolloin 
CF-100/200 -rakennukset mielletään Gulf-asemiksi: ulkoasun ”filosofinen funktio” on 
huoltoasemarakennus. CF-100 Lempäälän käyttötarkoituksen muutoksen tavoitteena voi-
daankin pitää, että rakennuksen ulkoasu pysyy tunnistettavana Gulf-huoltoasemana, ei 
vain huoltoasemana. Rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot liittyvät rakennuksen valmis-
tumisen ajan henkeen, vähemmän aseman toiminnalliseen funktioon.
 Primäärifunktion luettavuus rakennuksen sisätiloissa on usein konkreettisemmin 
havaittavissa. CF-100 Lempäälän tapauksessa sisätilojen primäärifunktiossa päädytään 
samaan ongelmaan kuin ulkoasussa. Suurosen suunnitelmissa CF-100 oli lähtökohtaisesti 
kehys, jonka sisäistä järjestystä muuntamalla se muotoutuu eri funktioille toimivaksi ko-
konaisuudeksi. Lisäksi tässä tapauksessa suunnittelun lähtökohtana on se, että sisätiloista 
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ei ole läheskään kaikkea alkuperäistä jäljellä, jota edes voisi säilyttää. Ulkoseinien ja 
alakaton lisäksi vain päätilan ja huoltotilan välinen väliseinä on säilynyt rakennuksesta. 
Lisäksi alkuperäisen sisätilan dokumentointi on heikkoa. Pohjapiirustusten ja Suurosen 
sanalliset kuvailut sisätiloista antavat jonkinlaisen kuvan rakennuksen sisätiloista. Valoku-
via alkuperäisestä sisätilasta olen tätä diplomityötä tehdessä löytänyt vain yhden. Voi-
daankin todeta, että alkuperäisen pohjaratkaisun suora kopiointi asuinrakennuksessa ei 
ole tarpeellista. Sen sijaan CF-100 Lempäälän käyttötarkoituksen muutoksessa rakennuk-
sen alkutilaa voidaankin pitää tyhjänä kehikkona, jonka uudelleenjärjestelyssä pyritään 
hyödyntämään Suurosen omaa suunnittelumetodiikkaa. Funktionaalinen integriteetti 
säilyy, jos uuden kerrostuman suunnittelu pohjautuu alkuperäiseen moduulimitoitukseen 
ja muotokieleen, kuitenkin erottuen alkuperäisestä esimerkiksi materiaaleiltaan. Näin uusi 
kerrostuma luo eheän ja harmonisen kokonaisuuden alkuperäisen rakenteen kanssa.
 Käyttötarkoituksen muuttuessa myös rakennuksen yhteys ympäristöön muuttuu. 
Kuten useimmissa restaurointiin liittyvissä ongelmissa, ympäristön ja rakennuksen funkti-
on suhdetta on tarkasteltava tapauskohtaisesti. CF-100 -aseman tapauksessa tilanne on 
ainutlaatuinen, kun rakennus vaihtaa kokonaan sijaintia. Tällöin on oleellisempaa pohtia 
sitä, millaisia alkuperäisen sijainnin ominaispiirteitä olisi funktionaalisen integriteetin 
säilyttämiseksi arvokasta tuoda rakennuksen uuteen ympäristöön? 
 Kuten Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, ” [Rakennuksen] luontevin sijoituspaik-
ka on liikenneympäristö, esimerkiksi tien varteen sijoittuva tontti”. Rakennus on historian-
sa aikana havainnoitu pääasiassa ajoneuvosta käsin, kun se on muotokielellään houku-
tellut ihmisiä pysähtymään tauolle ja tankkaamaan. Rakennus yhdistetään liikenteeseen, 
joten se tulisi sijoittaa osaksi liikennettä. Rakennukselle kaavailtu Vantaan tontti täyttää 
nämä vaatimukset. Rakennus sijaitsisi lähellä tietä, ja peltomaiseman ansiosta rakennus 
on helposti havaittavissa myös tieltä käsin.
Rakennuksen sijoittaminen juuri Vantaalle on eräällä tavalla soveliasta: Rakennuksen 
valmistaja Polykem Oy sijaitsi juuri Vantaalla. Myös ainoa edelleen huoltoasemakäytössä 
oleva CF-200 sijaitsee Vantaalla. Rakennuksen tuomisen Vantaalle voidaan nähdä sen 
”juurille” palauttamisena. Huoltoaseman ympäristön toiminnallisia elementtejä ei ole täs-
sä tapauksessa mielekästä sellaisenaan tuoda huoltoasemarakennuksen mukana uuteen 
ympäristöön. Huoltoasemaympäristön imitoinnin sijaan voidaan pohtia, voiko alkupe-
räisestä ympäristöstä tuoda elementtejä, jotka ajaisivat sekundäärifunktion osatehtäviä. 

Tällöin voitaisiin samalla toteuttaa uuden käyttötarkoituksen tarpeita samalla korostaen 
rakennuksen historiallisia merkityksiä hienovaraisin viittauksin. Tällaisia elementtejä voisi 
olla esimerkiksi alkuperäisen rakennuksen terassoinnin, ulkohuonekalujen ja lipputangon 
liittäminen uudelle tontille.
 Miia Perkkiö toteaa, että keskeinen edellytys restauroinneissa, säilyipä alkuperäi-
nen funktio tai ei, on tunnistaa se, mikä on alkuperäistä ja mikä lisättyä. Etenkin uusien 
lisäysten ja osien erottuminen alkuperäisestä on autenttisuuden kannalta tärkeää. Kun 
rakennuksen kerroksellisuus on selkeästi havaittavissa, voidaan sitä pitää autenttisena: 
uudet kerrokset eivät yritä liiaksi imitoida vanhaa ja näin häivyttää alkuperäistä käyttö-
tarkoitusta.
 CF-100 Lempäälän käyttötarkoituksen muutoksessa restaurointiperiaatteissa tulisi 
pyrkiä siihen, että historialliset kerrokset olisivat sekä erotettavissa että eroteltavissa toisis-
taan. Näin rakennuksen funktionaalinen integriteetti säilyy, ja samalla toteutus on kierto-
talouden periaatteiden mukainen (Kiertotalouden periaatteista seuraavassa kappaleessa). 
Toteutuksessa tulisi pyrkiä siihen, että kaikki uusi rakentaminen olisi helposti erotettavissa 
alkuperäisestä rakentamisesta esimerkiksi materiaalivalinnoin, jolloin ei sorruta van-
han imitointiin. Myös uuden ja vanhan eroteltavuus tulisi taata, jotta tulevaisuudessa eri 
aikakauden rakenteet voitaisiin erotella toisistaan, jolloin rakennuksen kerrosten eri osien 
huolto ja vaihtaminen onnistuisi mahdollisimman vaivattomasti.
 Historiallisen rakennuksen ja sen menneisyyteen liittyviä tekijöitä voidaan ilmaista 
jo aiemmin mainitulla käsiteellä ‘filosofinen funktio’, mikä tarkoittaa rakennuksen suh-
detta muistamiseen ja ajan kulumiseen (Perkkiö 2007, 233). Filosofinen funktio ei siis 
tarkoita ainoastaan rakennuksen käyttötarkoitukseen liittyviä tekijöitä. Filosofista funktiota 
voisi kutsua myös muistijäljeksi tai merkityssisällöksi. CF-100 -rakennuksen merkityssisältö 
onkin paljon laajempi kuin sen funktio huoltoasemana. Rakennuksen muistijälki liittyy 
varmasti monilla rakennuksen kiinnostavaan ulkomuotoon ja sen luomiin assosiaatioihin. 
Esinemäisyys ja tavallisesta poikkeavuus on tehnyt siitä houkuttelevan pysähdyspaikan. 
Usein samoja ajoreittejä ajavat voivat muistaa Lempäälän ”Ufo-aseman” jopa maamerk-
kinä. 
 CF-100 Lempäälän käyttötarkoituksen muutos on tietyssä mielessä rakennukselle 
luonnollinen toimenpide. Rakennus on sarjavalmisteinen rakennus, jolle myös arkkitehti 
tarjosi monia eri käyttötarkoituksia. Toisaalta ajan saatossa rakennus on saanut vahvan 



80 81

2.2.2 Kiertotalous 
 
Maapallo on kriisissä. Maapallon väestön määrä kasvaa ja uusiutumattomat luonnon-
varat uhkaavat loppua. Globaalin keskiluokan nousu merkitsee länsimaisten kulutus-
tottumusten lisääntymistä. Tämä kehitys on suorassa yhteydessä ilmastonmuutokseen, 
joka uhkaa jo nyt ihmiskunnan hyvinvointia. (Sitra 2014, 1.) Rakennukset aiheuttavat 
40 prosenttia Euroopan unionin kokonaisenergiankulutuksesta, ja rakennusteollisuus on 
volyyminsa puolesta suurin yksittäinen raaka-aineita käyttävä sektori. Potentiaalia pa-
rantamiseen siis olisi. Yhtenä ratkaisuna näihin ongelmiin pidetään kiertotaloutta. Mitä 
kiertotalous tarkoittaa ja miten arkkitehdit voisivat hyödyntää kiertotalouden periaatteita 
osana suunnitelmiaan?  (Sitra 2014, 57.)
 Sitran määritelmän mukaan Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa resurssi-
en käyttö on suunniteltu kestäväksi. Raaka-aineet ja materiaalit pyritään pitämään mah-
dollisimman pitkään “kierrossa” eli talouden käytössä, jolloin materiaalien arvo säilyy 
ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kiertotaloudessa jätettä ei synny, kun ylijää-
mämateriaalit ovat raaka-ainetta ja tuotteet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen. 
Kiertotaloudessa pyritään myös aina mahdollisimman tiukkaan kiertoon. Tämä tarkoittaa 
sitä, että hyödykkeiden arvo säilyy parhaiten, kun niiden käyttötarkoitus pysyy kierrossa 
mahdollisimman lähellä alkuperäistä käyttötarkoitustaan. (Sitra 2014, 4.)
  Rakennusteollisuus on volyyminsa puolesta suurin yksittäinen raaka-ai-
neita käyttävä sektori ja toiseksi suurin jätteen tuottaja heti kaivosteollisuuden jälkeen 
(Sitra 2014, 57). Suomessa purettiin vuosien 2000-2012 välillä noin 50 000 rakennus-
ta. Samalla aikavälillä Suomessa rakennettiin noin 227 000 uudiskohdetta. Purettujen 
rakennusten määrä oli noin 22% uusien rakennusten määrästä. Rakennetun ympäristön 
kasvihuonepäästöt ovat Suomessa yhteensä noin kolmasosa kaikista ihmisen synnyttä-

mistä päästöistä. Päästöjä syntyy rakennusaineiden valmistamisesta, rakentamisesta ja 
rakennuksen käytöstä. (Uusitalo 2019, 12.)
 Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti rakennuksen suunnittelussa tulisikin ottaa 
huomioon koko rakennuksen elinkaari. Rakennusten elinkaariajattelussa (eng. life cycle 
assessment) pyritään arvioimaan rakennusten ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen 
kulutusta rakennuksen koko elinkaaren ajalta, eikä vain valmiin rakennuksen. Käytön ja 
ylläpidon lisäksi otetaan huomioon raaka-aineiden valmistus, rakentaminen sekä elin-
kaaren loppu ja kiertoon palautus tai loppusijoitus. (Uusitalo 2019, 20.)
 Sitra toteaa selvityksessään “Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle” (2014), 
että rakennusteollisuuden olisi otettava purkamisvaihe huomioon suuremmassa määrin jo 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, jotta materiaalit saataisiin otettua talteen ja uusio-
käytettyä. Erityisesti arvokkaat materiaalit tulisi suunnitella osaksi rakenteita niin, että 
purkaminen tehtäisiin mahdollisimman helpoksi. Tämä tulisi ottaa huomioon jo talojen 
suunnitteluvaiheessa. (Sitra 2014, 57.)
 Stewart Brandin teoksessa “How Buildings Learn: What Happens After They’re 
Built” Brand toteaa, että rakennuksessa on lähtökohtaisesti kuusi kerrosta, joiden elinaja-
nodote voi erota toisistaan. Nämä rakennekerrokset ovat tontti, kantava rakenne, uloin 
kerros, sekundääriset rakenteet, talotekniikka ja kalustus. Brandin mukaan rakennuksen 
eri kerrokset saavuttavat elinkaariensa päätepisteet eri vaiheissa. On tärkeää, että elin-
ajaltaan erilaiset osat ovat toisistaan helposti eroteltavissa, jotta korjaaminen ja raken-
nusosien vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa ja taloudellisesti kestävää. (Brand 
1994, 12–13.) Eroteltavuus sivuaa metabolsimin filosofiaa (Uusitalo 2019, 3), jossa 
organismin solut (uloin kerros) uusiutuvat nopeammin kuin kokonaisuutta kasassa pitävä 
luusto(Kantava rakenne).
 Miten Lempäälän Casa Finlandian suunnitelma voi ottaa kiertotalouden osaksi 
suunnitelmaa? On tärkeää tarkastella myös yksittäisen rakennukseen liittyviä kiertotalou-
den hyödyntämisen päätöksiä periaatteellisista syistä, vaikka ne ovatkin vaikutuksiltaan 
marginaalisia kokonaiskuvassa. Tämän diplomityön rakennussuunnitelmassa pyritään 
toteuttamaan kiertotalouden periaatteita, ja pitämään rakennus mahdollisimman tiu-
kassa talouden kierrossa. Casa Finlandian käyttötarkoitus tulee kuitenkin väistämättä 
muuttumaan toimintojensa osalta. Suunnitelman tulisi pyrkiä säilyttämään rakennusosat 
käyttötarkoitukseltaan mahdollisimman lähellä alkuperäistä käyttötarkoitusta, jolloin 

historiallisen funktion, joka ohjaa vahvasti käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelua. 
Casa Finlandian käyttötarkoituksen muutokseen ei siis tulisi suhtautua nuivasti. Se on 
rakennuksen taustalla olevalle filosofialle luonnollinen askel jatkuvasti muuttuvassa maail-
massa. 
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rakenteelliset muutokset minimoitaisiin. Tässä yhteydessä käyttötarkoituksella ei tarkoiteta 
rakennuksen toiminnallista funktiota (huoltoasema), vaan rakennusosien teknistä käyttö-
tarkoitusta. Esimerkkinä voidaan käyttää rakennuksen kaarielementin käyttötarkoitusta, 
jonka tarkoitus on toimia rakennuksen ulkoseinä/välipohjarakenteena, ja tarjota raken-
nuksen käyttäjälle suojaa ja eristää kylmyydeltä. 
 Alkuperäisen Casa Finlandian perustukset tontilla on maanvarainen reunavahvis-
tettu betonilaatta. Rakennuksen alkuperäistä perustusta ei sellaisenaan pystytä järkevästi 
hyödyntämään. Tontille ei tiettävästi ole tulossa uudisrakentamista, ja lisäksi alkuperäiset 
perustukset ovat rakennusteknisesti vaatimattomat. Vaikka kierto ei pysy tiukkana, voi be-
tonista erotella teräksen uusiokäyttöön, ja betonimurskaa voidaan hyödyntää mm. teiden 
kantavissa rakenteissa. (Saarinen 2014.) Näin myös perustukset pysyvät kiertotalouden 
piirissä.
 Casa Finlandian kantava rakenne koostuu 16:sta sandwich-elementistä, joissa 
kahden lujitemuovikuoren väliin jää eristävä polyuretaanikerros. Elementit pääsevät alku-
peräiseen tarkoitukseensa rakennuksen kantavaksi rakenteeksi. Osat tulevat tarvitsemaan 
huoltoa, kuten uuden pinnoitteen. Yhden tai kahden elementin vaurioituminen on ai-
heuttanut sen, että polyuretaanikerrokseen on päässyt vettä. Kyseisten elementtien osalta 
polyuretaanikerros voidaan joutua uusimaan. Elementtien eristävyys on nykymääräysten 
valossa liian heikot, joten lisäeristystä tarvitaan. Lisäeristyksen osalta tulee pyrkiä siihen, 
että tulevaisuudessa rakenneosien erittely kantavasta rakenteesta on mahdollista. 
 Euroopan unioni on 2016 kieltänyt lujitemuovin hävittämisen kaatopaikalle. 
Ennen tätä vuotta Suomessa lujitemuovijäte on lähes poikkeuksetta päätynyt kaatopai-
kalle. Lujitemuovia ei voida uusiokäyttää sulattamalla ja uudelleen muotoilemalla, joka 
tekee sen uusiokäytöstä hankalaa. Saksassa kierrosta poistunutta lujitemuovia käytetään 
sementtiuunien energianlähteenä. Suomessakin tätä ratkaisua jätelujitemuovin kierrätyk-
seen pidetään parhaana vaihtoehtona. (Vihanta 2015.) Kierrätettävyyden ongelmista 
johtuen onkin tärkeää, että lujitemuoviset tuotteet pysyisivät tiukassa kierrossa ja alkupe-
räisessä käyttötarkoituksessaan niin pitkään kuin mahdollista.
 Myös rakennuksen pystysuorat ulkoseinäelementit aiotaan säilyttää. Ulkoseinien 
rakenne koostuu teräskehikosta, akryylimuovi-ikkunoista sekä lujitemuoviosista. Ulko-
seinät tullaan säilyttämään rakennuksen ulkoseinien uloimpana osana. Seinäelementit 
tarvitsevat huoltoa, kuten maalausta. Ulkoseinien lämmöneristävyysarvot ovat lähes 

olemattomat, joten seinät tarvitsevat lisäeristystä. Myös ulkoseinien lisäeristyksen osalta 
tulee pyrkiä siihen, että tulevaisuudessa rakenneosien erittely kantavasta rakenteesta on 
mahdollista.
 Rakennuksen väliseinät purettiin rakennuksen purkamisen yhteydessä. Väliseinien 
käyttö ei ole käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi mahdollista. Osa väliovista on kuitenkin 
säilynyt. Väliovia pyritään hyödyntämään suunnitelmassa. 
 Nykyaikana tulisi aina harkita tarkkaan ennen päätöstä purkaa rakennus. Casa 
Finlandian tulevalla tontilla Vantaalla on jo olemassa oleva rakennus, puuomakotitalo 
1950-luvulta. Kiertotalouden omaksumisen kannalta osaksi suunnitelmaa on ongelmallis-
ta, että jo olemassa oleva rakennus puretaan toisen rakennuksen tieltä, vaikka kyseessä 
onkin jo olemassa olevien rakennuselementtien uusiokäyttö. Voidaankin argumentoida, 
että Casa Finlandialle olisi parempi etsiä oma, käyttämätön tontti.
 Tilaajan mukaan tontilla oleva rakennus on painunut osittain. Lisäksi perusmuuri 
on haljennut monesta osasta. Perusmuurin korjaus ja rakennuksen suoristaminen olisi 
työlästä ja kallista. Tilaajan arvio onkin, että saneeraus olisi kannattamatonta. Rakennuk-
sen purkaminen ei toteuta tiukkaa kiertoa, jossa rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu. 
Vaikka koko rakennus ei palautuisikaan kokonaan kiertoon, voidaan sen osia jatkossa-
kin hyödyntää alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Tällaisia osia ovat muun muassa 
rakennuksen ikkunat, ovet sekä huonekalut.
 Myös jo olemassa olevaa tontin muotoa sekä infrastruktuuria voidaan hyödyntää 
Casa Finlandiassa. Olemassa olevan rakennuksen sähkö- sekä vesijohtoverkkoa voidaan 
käyttää myös Casa Finlandiassa, jolloin resursseja ei kuluteta uusien verkostojen raken-
tamiseen. Lisäksi olemassa olevan rakennuksen tontin maastonmuotoja tulee hyödyntää 
suunnitelmassa: alkuperäisen kellarin sijaintia ja siihen johtavaa ramppia tulisi pyrkiä 
hyödyntämään, jolloin vältytään suurelta maa-aineksen siirtelyltä.
  Vaikka projektissa on kestävän kehityksen kannalta ongelmallisia kohtia, voi-
daan projektia pitää kestävän kehityksen mittareiden kannalta uskottavana. CF-100 
-rakennuksen palauttaminen rakenuskäyttöön toteuttaa rakennussuojelun lisäksi kestävän 
kehityksen periaatteita. 
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TONTTI-
ANALYYSI2.3

Tilaaja on kaavaillut Casa Finlandian pystyttämistä suvun omistuksessa 
olevalle tontille Vantaalle. Tontti sijaitsee jännitteisellä sijainnilla, jossa on 
yhdessä suunnassa keskiaikainen kirkonkylä, toisessa valtava tavaratalokes-
kittymä ja joen toisella 1960-luvun lähiöarkkitehtuuria. Mahtuuko mukaan 
vielä avaruusajan muovirakennus? 

Ilmakuva CF-100 -rakennukselle 
kaavaillusta tontista. Tontilla 

olemassa oleva rakennus näkyy 
ilmakuvan keskellä. 
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2.3 Tonttianalyysi

Rakennukselle kaavailtu tontti sijaitsee Vantaalla, Helsingin pitäjän kirkonkylän kaupun-
ginosassa. Tonttia rajaavat Keravanjoki ja Helsingin Siltamäki idässä, Tuusulanväylä ja 
Tammiston ostospuisto lännessä, sekä Helsingin pitäjän kirkonkylä pohjoisessa. Tontti on 
osa Vantaan Tikkurilan suuraluetta. Seuraavaksi tarkastellaan tonttia ympäröivien aluei-
den ominaispiirteitä.
 Helsingin pitäjän kirkonkylällä on pitkä historia, joka ulottuu keskiajalle asti. 
Ensimmäiset kirjalliset maininnat Helsingin kirkonkylästä on vuodelta 1351. Alueen 
historiallisesti merkittävät rakennukset sijoittuvat Helsingin pitäjän kirkon läheisyyteen. 
Keskiaikainen harmaakivikirkko on rakennettu 1400-luvulla, ja se on pääkaupunkiseu-
dun vanhin edelleen käytössä oleva rakennus. Kirkon lisäksi alueella on useita 1700- ja 
1800-luvulla rakennettuja maalaistaloja. Yhtenä mainittakoon Suomen vanhin edelleen 
toiminnassa oleva koulurakennus, ruotsinkielinen alakoulu Kyrkoby skola. Kirkon lähei-
syydessä on lisäksi vuonna 2010 valmistunut betonirakenteinen Pyhän Laurin kappeli, 
joka voitti vuoden betonirakenne- palkinnon samana vuonna. Museovirasto on vuonna 
2009 määritellyt Helsingin pitäjän kirkonkylän yhdeksi Suomen valtakunnallisesti mer-
kittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. (Museovirasto 2009.) Nykyään Helsingin 
pitäjän kirkonkylässä asuu 145 ihmistä (Vantaa 2019).
Tuusulanväylä on moottoritie, joka kulkee lähimmillään 240 metrin päässä tontin länsi-
puolella. Se on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöidyistä moottoriteistä. Tien nopeusrajoi-
tus on tontin kohdalla 100 km/h. Liikennemäärä vuonna 2019 Tuusulanväylällä oli keski-
määrin 46 ajoneuvoa minuutissa. (Väylävirasto 2019.) Tie aiheuttaa tontille huomattavan 
meluhaitan, ja se on otettava huomioon suunnitelmassa.
 Tuusulanväylän länsipuolella, noin 400 metrin päässä tontista sijaitsee Tammis-
ton ostospuisto ja yritysalue. Autoilijoille suunnattu kauppa-alue käsittää varastojen ja 
toimistotilojen lisäksi ainakin seuraavia liikkeitä: Citymarket, Stadium, XXL, Budget Sport, 
Bauhaus, Gigantti ja Power Park. Alueen rakennuksista osa on jo 1970-luvulta, mutta 
suurin osa rakennuksista on valmistunut 2000-luvun alkupuolella (Vantaan karttapalvelu 
2020). Ostospuiston suuret hallimaiset rakennukset ovat nähtävissä tontilta.
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Tontin kaakkoisosassa virtaa Keravanjoki. Keravanjoki on Vantaanjoen pisin sivujoki. 
Ulkonäöltään Keravanjoen vesi on luontaisesti sameaa, sillä suurimmaksi osaksi joki vir-
taa savimaiden halki. (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2012). Joki on noin 15 metriä 
leveä tontin kohdalla. Virtaukset voivat olla tontin kohdalla voimakkaat. tontin vieressä 
pohjoisessa on Helsingin kirkonkylän koskimylly, ja myllyn kohdalla pato. Kalastus on 
kielletty tontin kohdalla. (VHVSY 2018.)
 Keravanjoki toimii Vantaan ja Helsingin rajana. Tontista kaakkoon, Keravanjoen 
toisella puolella sijaitsee Helsingin Siltamäen kaupunginosa. Joen rannassa veden ja 
rakennusten välissä sijaitsee Siltamäen liikuntapuisto laajoine nurmikenttineen ja lenkki-
polkuineen. Vantaan kaupungin kulttuurimaisemaselvityksessä todetaan, että Siltamäen 
liikuntapuiston kasvillisuus erottuu jyrkästi Kirkonkylän puolen perinteisestä viljelymaise-
man kasvillisuudesta. (Muukka & Mäkynen 2005.) Siltamäen asuinalue sijaitsee n. 300 
metrin päässä tontista. Alue valmistui vuosina 1967-72. Alueen suunnitteli arkkitehti 
Pentti Ahola. Siltamäen lähiö eroaa suuresti ajalle tyypillisistä metsälähiöistä. Alueen 
ominaispiirteisiin kuuluu tiiviisti koordinaatistoon rakennettu asemakaava, matalat beto-
nielementtirakennukset ja ns. kontaktipihat. Kontaktipihat tarkoittavat korttelin yhteistä, 
torimaista julkista aluetta. Kaupunkimaisella kontaktipihalla haluttiin erottua 1960-luvun 
metsälähiöideologiasta. Helsingin yleiskaava 2002:ssa Siltamäki on määritelty kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi aluekoko-
naisuudeksi. Yleiskaavan mukaan aluetta tulee kehittää siten, että alueen ominaispiirteet 
ja arvot säilyvät. Tontti sijaitsee siis usean toisistaan hyvinkin erilaisen alueen puristuksis-
sa, jolloin tontin identiteetti jää epäselväksi. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2009, 
5-7.)
 Tontti sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylän eteläosassa. Suorakulmion muotoista 
tonttia rajaa etelässä ja pohjoisessa peltoalue (Oskar liljestrandin puisto), idässä Kera-
vanjoki ja lännessä Kirkkotie. Tontti tunnetaan historiassa nimellä “Åvik”. Tontti on aikoi-
naan kuulunut Junsin suvulle. (Nordman 2011.) Junsin tilaan kuuluivat kokonaisuudes-
saan kyseinen tontti, sitä ympäröivät peltoalueet sekä Itse Junsin tilan pihapiiri. Pihapiiri 
sijaitsee Oskar Liljestrandin puiston pohjoispuolella, Myllykujan ja Kirkkotien risteyksessä. 
Tilan rakennukset ja pihapiiri ovat kaavassa suojeltuja. (Vantaan karttapalvelu 2020.)
 Tontti lohkottiin uusille omistajille vuonna 1955. Seuraavana vuonna tontille 
rakennettiin asuinrakennus, joka tontilla edelleen sijaitsee. Rakennuksen on suunnitellut 
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rakennusmestari Lemström, joka tavoitteli “sveitsiläisen vuoristomajan tunnelmaa”.(Nord-
man 2011.) Rakennus on nykyään huonossa kunnossa. Rakennus on painunut osittain 
sekä perusmuuri haljennut monesta osasta. Tilaajan mukaan rakennuksen saneeraus olisi 
taloudellisesti kannattamatonta. Tontilla sijaitsevaa rakennusta ei ole suojeltu asemakaa-
vassa. 
 Tontti kuuluu Vantaan Tikkurilan asemakaavayksikön kaava-alueelle. Asemakaa-
vassa tontti on osana Oskar liljestrandin puiston kokonaisuutta, ja alue on kaavoitettu lä-
hivirkistysalueeksi “VL”. Oskar Liljestradin puiston peltoalueet omistaa Vantaan kaupunki. 
Kaava määrää Oskar Liljestradin puistosta yhdellä virkkeellä: “Peltoaukea maisemassa 
on säilytettävä”. Itse tontin rakennuksesta tai pihapiiristä ei ole mainintaa asemakaavas-
sa. Suurin osa tontin pohjoispuolella sijaitsevista Kirkonkylän puurakennuksista ja piha-
piireistä on suojeltu asemakaavassa. (Vantaan karttapalvelu 2020.)
 Tontille saavutaan suoraa pihatietä pitkin, jonka varrella kasvaa viisi nuorehkoa 
puuta. Pihatien jälkeen tontti levenee vasemmalle ja oikealle. Rakennuksen edusta on 
asfaltoitu, joskin asfalttipinta on rapautunutta ja se muistuttaa ulkonäöllisesti hiekka-
pihaa. Rakennuksen sisäänkäynnin edusta on tasaista. Olemassa olevan rakennuksen 
eteläpäädyssä on ajoramppi kellariin. Pihan eteläosassa on ajoneuvojen kääntämiselle 
varattu alue. Rakennuksen itäpuolella piha on nurmikkopihaa. Pihaa ei ole suuremmin 
rakennettu tai kalustettu. Nurmikkopiha viettää kevyesti etelään päin. Pihan itäpäädyssä 
on pieni kevytrakenteinen varastorakennus. Tontin maanpinta laskee etelään. Pohjoisosa 
ja rakennuksen edusta tontista pysyy jotakuinkin samalla korkeudella. Matalimmillaan 
tontti on etelässä. Korkeusero etelä- ja pohjoisosan välillä on n. 1.5 metriä.
 Maaperä alueella on savi (Sa) Joka on hienorakeisin maalaji. Kirkonkylä on ra-
kennettu hiekkamoreenille (Mr), joka on keskikarkean maalajiryhmän maalaji. (Vantaan 
karttapalvelu 2020.) Paalutus voi olla tontilla tarpeen. Tontilla on suoritettava maaperä-
tutkimus, ja lisäksi pohjaveden korkeus on selvitettävä. 
 Tontilla kasvaa useita puita. Pihatien varrella on kolme rauduskoivua ja kaksi 
pihlajaa. pihalla on kaksi suurta rauduskoivua ja suuri kuusi sekä pienempi kataja. Pihaa 
reunustaa pensasaita. Pensasaidan takana joen läheisyydessä kasvaa useampi suuri 
puu, jotka ovat hopeisen lehvästönsä perusteella hopeapajuja. Keravanjoen ja tontin 
välissä kasvaa puita, pensaita sekä heinikkoa. 
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 Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että rakennus tulisi sijoittaa liikenteen lähei-
syyteen. Vantaan tontti täyttää tämän vaatimuksen mainiosti. Peltoaukean vuoksi raken-
nus on helposti havaittavissa Kirkkotieltä, ja on nähtävissä myös raskaasti liikennöidyltä 
Tuusulanväylältä. Huoltoasemarakennukset yleensä sijaitsevat toki vielä huomattavasti 
lähempänä liikennettä, usein vain muutaman metrin päässä moottoritiestä. Ei kuitenkaan 
voida olettaa, että asunnoksi muunnettava rakennus sijaitsisi vastaavalla tavalla osana 
autoliikennettä. Voidaan todeta, että Vantaan tontti täyttää Pirkanmaan maakuntamuseon 
toiveen niin hyvin kuin tässä tapauksessa on mahdollista. 
 Vaikka Vantaan tontti on hyvin jännitteinen sijainti rakennukselle, voidaan tont-
tianalyysin avulla todeta tontin soveltuvan sijoituspaikaksi CF-100 Lempäälälle. 

2.3.1 Soveltuvuus

Soveltuuko CF-100 Lempäälä uudelle tontilleen? Argumentteja molempiin suuntiin on 
mahdollista esittää. Helsingin pitäjän kirkonkylän perinnemaisema on erityisen herkkä 
muutokselle. Voidaan linjata, että 1960-luvun avaruusarkkitehtuuri ja 1700-1800 -lu-
kujen perinnerakentaminen eivät lähtökohtaisesti ole sopusoinnussa keskenään. Vaikka 
tontti sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylässä, voidaan todeta rakennuksen sijaitsevan 
usean hengeltään erilaisen alueen risteämässä. Muutaman sadan metrin päässä eri 
suunnissa sijaitsee kirkonkylän lisäksi raskaasti liikennöity moottoritie, 1970-luvun betoni-
lähiö sekä autoilijoille tarkoitettu ostospuisto.
 Keravanjokea reunustaa tontin kohdalta tiheään kasvanut vehreä alue, jossa kas-
vaa erilaisia puita, pensaita ja heinikkoa. Kasvillisuus luo huomattavan näköesteen, eikä 
tontilta ole suoria näkymiä itään eikä kaakkoon. Tämän takia Siltamäen ja Kirkonkylän 
kirkkoalueen havainnointi on vaikeaa. Myös kirkonkylän mylly jää kasvillisuuden peit-
toon, vaikka sijaitseekin vain noin sadan metrin päässä tontista. Avoimen peltoaukean 
ansiosta avoimimmat näkymät tontilta ovatkin lounas-länsi-luode -suuntaan. Tontilta on 
suora näköyhteys Tammiston ostospuistoon sekä Tuusulanväylälle. Jos tontin henkeä arvi-
oidaan näkymien perusteella, voidaan sanoa tontin kiinnittyvän osaksi Tuusulanväylää ja 
Tammiston ostospuistoa.
 Oskar Liljestrandin peltoaukea on kaavassa määrätty säilymään. Peltoaukea siis 
lasketaan osaksi kirkonkylän maisemaa. Suojelun tarkka syy ei ole kuitenkaan tiedossa. 
Voidaan olettaa, että peltoaukean säilyttämisen yksi syy olisi lähivirkistysalueena toimi-
minen, jolloin maiseman olisi suotavaa olla mieltä rauhoittavaa peltomaisemaa. Lisäksi 
peltoaukean säilyessä näköyhteys Kirkkotieltä Kirkonkylän myllylle sekä Kirkon hautaus-
maan peltoaukealle säilyy. Tontilla nykyään sijaitseva rakennus ei kuitenkaan ole suojeltu, 
ja se onkin rakennettu paljon myöhemmin kuin suojellut Kirkonkylän rakennukset. Toisin 
sanoen itse rakennus tontilla ei ole osa arvokkaaksi määriteltyä peltomaisemaa. Tämän 
takia CF-100 -rakennuksen sijoitus tontille on mahdollista.

Tontin näkymät avautuvat Tuusulanväylälle ja Tammiston ostospuistoon.
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SUUNNITTELU-
PROSESSI2.4

Suunnitteluprosessi on ollut vuoden mittainen prosessi. Se käynnistyi syksyllä 2019 ja päät-
tyy tämän diplomityön osalta 2020. Miten prosessi eteni, ja mitkä olivat suunnitteluprosessin 
oleellisimmat haasteet?

Skissejä rakennuksen pohjaratkai-
susta suunnitteluprosessin varrelta. 
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2.4 Suunnitteluprosessi

Projektin käynnistyttyä syksyllä 2019 käynnistyi suunnitelman pohjatyö. Kävimme tilaajan 
kanssa läpi rakennuksen senhetkisen tilan, mietimme alustavaa tilaohjelmaa sekä alus-
tavia rakennusteknisiä ratkaisuja. Pohdimme myös toteutettavien asiakirjojen tarkkuus-
luokkaa: oliko toiveena luonnoskuvat, lupakuvat vai toteutuskuvat? Päädyimme lopulta 
siihen, että toteutetaan ”alustavat lupakuvat”, joka käytännössä tarkoittaa rakennusluvan 
hakuun vaadittavaa materiaalia. En kuitenkaan ryhtynyt projektin pääsuunnittelijaksi 
diplopmityötä tehdessä. En ole suunnitelman kontekstissa ollut yhteydessä Vantaan raken-
nusvalvontaan tai museovirastoon. Päädyimme tähän pääasiassa siksi, että projektissa 
oli alkuvaiheessa vielä epävarmuuksia esimerkiksi tontin osalta. Lisäksi työmäärä pysyi 
diplomityössä kohtuullisena, kun suunnitelmaosuus ei kasvanut turhan isoksi osaksi diplo-
mityötä. Näin pystyin keskittymään suunnitelmaosuuden lisäksi myös tekstiosuuteen.
 Tilaajan toiveena on muuntaa CF-100 -rakennus kokovuotiseksi nelihenkisen 
perheen asunnoksi. Tilaohjelmaan sovitetaan normaalit perheen omakotitalon toiminnot, 
kuten eteistila, keittotila, ruokailutila, olohuone, Kodinhoito- ja WC-tilat sekä makuuhuo-
neet. Perheeseen kuuluu kaksi lasta, joille toivottiin omia, mielellään identtisen kokoisia 
makuuhuoneita. Lisäksi toiveena oli sauna. Tilaajan toiveena oli, että tontille saataisiin 
autotalli kahdelle autolle. Autotallin tarpeen vuoksi kellarikerroksen rakentamisen nähtiin 
vaihtoehtona. Tilaaja antoi minulle vapaat kädet tekstiosuuteen, ja kannusti kokeilemaan 
erilaisia ratkaisuja suunnittelussa. Projektille oltiin jo alkuvaiheessa saatu rakennesuunnit-
telija.
 Diplomityöt, joissa tilaaja haluaa ainoastaan lupapiirustukset, ovat suhteellisen 
harvinaisia arkkitehtuurin laitoksella. Tilatut diplomityöt ovat useimmiten tilattuja tutki-
muksia, jolloin tilaaja maksaa koko diplomityöstä. En löytänyt vertailukelpoisia ennak-
kotapauksia vastaavista tilaustöistä. Tämän takia työn tarkka hinnoittelu ja sopimuksen 
laatiminen tuotti alussa vaikeuksia. Ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua, ja diplomityön 
teko saatiin alkuun.
  Rakennus purettiin Lempäälässä loppuvuodesta 2019. En valitettavasti päässyt 
tutustumaan rakennukseen ennen sen purkamista. Rakennus oli onneksi dokumentoitu 
todella hyvin valokuvin sekä laserkeilauksella. Huoltoasemarakennus kuljetettiin Vantaalle 

Lempäälän tontin kasvillisuus oli 2019 päässyt villiintymään.

Hapertuneet maalipinnat paljastavat eri aikakausien 
värityksen. 

Rakennuksen seiniä on töhritty. 
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tilaajan suvun tontille, rakennuksen tulevan tontin läheisyyteen. 
Myöhemmin pääsin tutustumaan CF-100 -rakennuksen elementteihin. Rakennusosat ovat 
vaihtelevassa kunnossa. Suurin osa kaarielementeistä ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa 
lukuun ottamatta tavanomaista patinaa. Kahdessa kaarielementeistä on vaurioita, joiden 
vuoksi niiden sisäosiin on päässyt vettä. Näiden kaarielementtien tila tulee tutkia tarkem-
min, ja mahdollisesti vaihtaa polyuretaanikerros kokonaan uuteen.
 Julkisivuelementit ovat suurimmaksi osaksi käyttökelpoisessa kunnossa. Maalipin-
ta on todella kulunutta, ja lisäksi rakennuksen seiniä on ajan saatossa töhritty. Julkisivue-
lementit tarvitsevat uuden maalipinnan. Ainakin osa akryylimuovi-ikkunoista on kuluneita 
ja patinoituneita, joka on vähentänyt läpinäkyvyyttä. Suunnitteluvaiheessa näiden kor-
vaamista lasisilla pinnoilla tulee harkita. Lasin säänkestävyys on parempaa kuin plek-
silasin. Rakennuksen väliseinät eivätkä kalusteet kuuluneet kauppaan, lukuun ottamatta 
päätilan ja huoltotilan välistä väliseinää. Kokonaisuudessaan rakennuksen osat vaativat 
entisöintiä, mutta ovat huollon jälkeen suurimmalta osin täysin käyttökelpoisia.
 Syksyn aikana aloitin diplomityön taustatutkimuksen. Suuronen oli minulle en-
tuudestaan tuttu ainoastaan Futuro-taloistaan, josta olin aina pitänyt. Rakennuksien 
historian kartoitus oli mielenkiintoista. Pääsin tutustumaan Suurosen alkuperäisiin piirus-
tuksiin Suurosen perikunnan arkistoissa Espoon kaupunginmuseolla. Museolla vierailu 
oli mielenkiintoista ja avartavaa. Taustatutkimuksen ohella aloin hahmotella tarkempaa 
tilaohjelmaa sekä ensimmäisiä pohjaluonnoksia. Samalla myös 3D-mallinsin rakennuk-
sen laserkeilauksesta saadun pistepilvimallin avulla mahdollisimman tarkaksi 3D-malliksi. 
Mallinnus auttoi hahmottamaan rakennuksen rakennetta sekä huonekorkeuden vaihtelua. 
Rakennuksen sisätila on malliltaan erikoislaatuinen ja oli alkuvaiheessa vaikea hahmot-
taa.  
 Asetin itselleni alkuvaiheessa muutamia pääperiaatteita, joista en halua tinkiä. 
Halusin säilyttää rakennuksen alkuperäisen ulkoasun, ja mielellään entisöidä raken-
nus lähemmäs alkuperäistä ulkoasua kuin mitä rakennus on ollut 2010 -luvulla. Lisäksi 
halusin säilyttää rakennuksen sisätilan mahdollisimman avarana. Perheen omakotitalossa 
tulee väistämättä olemaan enemmän väliseiniä kuin alkuperäisessä huoltoasemassa, mut-
ten halunnut sen vaikuttavan rakennuksen sisätilan avaruuteen. Rakennuksen tilantuntu 
on yksi rakennuksen arvokkain piirre, josta halusin pitää kiinni. 
 Ensimmäisessä pohjaluonnoksissa päätin kokeilla versiota, jossa en koskenut 

2019 syksyllä rakennus purettiin osiin ja kuljetettiin Vantaalle.

Alkuvuonna 2020 rakennus oli pakattuna peitteiden alla Vantaalla. Alkuperäiset ovet ovat säilössä sisätiloissa. 

Kaarielementtejä lastataan kuljetukseen.
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ollenkaan alkuperäisiin ulkoseiniin väliseinillä, jolloin rakennuksen avaruus pysyisi täysin 
koskemattomana. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että tämän tyyppisessä ratkaisussa 
syntyy todella paljon käytävämäistä tilaa.
 Suunnittelun alkuvaiheessa totesimme yhdessä tilaajan kanssa, että rakennuk-
sen huonekorkeus antaa mahdollisuuden tuoda rakennukseen parviratkaisun. Ratkaisu 
tuntui luontevalta huolimatta siitä, että alkuperäisessä rakennuksessa kaikki toiminnot oli 
sijoitettu maantasoon. Parviratkaisulla voitiin hyödyntää koko rakennuksen korkeutta, ja 
vältyttiin erikoisilta ratkaisuilta, jossa suljetuista tiloista syntyisi ”laatikoita”. Huonekorkeus 
osoittautui kuitenkin osaltaan haasteeksi suunnittelussa. Rakennuksen huonekorkeus on 
korkeimmillaan n. 4700mm, ja vaadittavan lisäeristyksen myötä rakennuksen huone-
korkeus pienenee vielä entisestään. Tällöin parven ja parven alapuolisen tila jää reiluun 
kahteen metriin. Yhtenä ratkaisuna tutkin mahdollisuutta korottaa rakennusta kasvatta-
malla sokkelia. Päädyin kuitenkin siihen, että sokkelin korotus on ristiriidassa rakennuk-
sen muuten keveän olemuksen kanssa, se muokkaisi liiaksi rakennuksen ulkomuotoa. 
Tämän takia parvitila tulee suunnitella tarkasti niin, että sinne ei muodostu liian matalia 
tiloja asumiseen.
 Toinen rakennuksen ulkomuotoon olennaisesti vaikuttava asia on tilaajan toivo-
ma kellaritila ja siihen liittyvä autoramppi. Alkuperäiset CF-100/200 -rakennukset on 
sijoitettu ohuen maanvaraisen betonilaatan päälle lähes tasaiselle maalle. Rakennuksen 
integriteetti kärsisi, jos se asetettaisiin massiivisen betonisokkelin varaan. Tästä syystä 
tutkin myös mahdollisen erillisen autotallirakennuksen suunnittelua tontille. Tämän rat-
kaisun ongelmaksi muodostui mahdollisen uuden autotallirakennuksen henki. En nähnyt 
toivottavana tuoda tontille Casa Finlandian lisäksi toista uudisrakennelmaa kilpailemaan 
huomiosta. Suurosen huoltoasemarakennusten yhteydessä ei yleensä ole sijainnut muita 
rakennuksia. Lisäksi tilaaja epäili, että toinen uudisrakennus vaikeuttaisi rakennuslu-
paprosessia entisestään. Kellaritilan toteuttamista puolsi myös se, että tontilla sijaitseva 
rakennuksella on olemassa oleva kellari ja autoramppi. Tällöin projektissa voitaisiin 
hyödyntää olemassa olevia rakenteita kiertotalouden periaattein. Asetin tavoitteeksi häi-
vyttää autoramppi ja kellaritila huomaamattomaksi osaksi kokonaisuutta. Kun Ajoramppi 
ja sokkeli ovat keveän oloisia, ne eivät vetäisi olemuksellaan huomiota itseensä. 
 Toteutin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana useampia versioita rakennuksen 
suunnitelmasta, ja pääsimmekin koko ajan lähemmäksi tilaajan toiveita. Seuraava kap-
pale sisältää tämän diplomityön suunnitelmaosuuden, jossa esitän lopullisen suunnitel-
man CF-100 Lempäälän käyttötarkoituksen muutokselle. 
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Ensimmäiset luonnokset suunnitelmasta. Pääperiaate oli säilyttää tilan avaruus. 
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SUUNNITELMA3Tässä osassa esitellään Casa Finlandia CF-100 Lempäälän käyttötaroituksen 
muutoksen suunnitelma. Piirustukset ovat tarkkuudeltaan laadittu rakennuslupa-
hakemukseen vaadittaviksi lupakuviksi. Kokonaisuus sisältää asemapiiroksen, 
pohjapiirrokset, kolme leikkauskuvaa rakennetyyppeineen, kolme julkisivuku-
vaa, detaljikuvat ja visualisointikuvat. 

Ulkonäkymä, rakennus pihatieltä 
katsottuna. 
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Tontin pinta-ala
Kerrosala yhteensä
Tonttitehokkuus

4705m²
295m²
0,056

Asemapiirros

Casa Finlandia on sijoitettu keskelle tonttia siten, että rakennuksen lasijulkisivut 
osoittavat Itään ja etelään, ja vanha huoltopääty osoittaa pohjoiseen. Näin 
saavutetaan se, että valoa eniten läpäisevät julkisivut suuntaavat kohti valoisia 
ilmansuuntia sekä miellyttävää maisemaa, kuitenkin niin että rakennus näkyy 
edustavana maamerkkinä myös tieltä päin katsottaessa. itä- ja eteläjulkisivun 
ulkoseinät mukailevat edellisen rakennuksen ulkoseinien sijaintia. Hyödyntämäl-
lä vanhan rakennuksen sijaintia minimoidaan rakennusvaiheessa tarvittavaa 
maanmuokkausta, ja samalla hyödynnetään olemassa olevia korkeuseroja 
autorampin sijoittelussa. Autoramppi suunnataan lipan suuntaisesti lounaaseen. 
Näin tiivistetään ajoneuvojen kääntämiselle tarvittavaa tilaa, jolloin saadaan 
kasvatettua suojaisan nurmikkopihan kokoa rakennuksen itäpuolella. Puut säily-
tetään tontilla, lukuun ottamatta aivan rakennuksen vieressä sijaitsevaa koivua  
ja katajaa. Koivun juurakon koko luo ylitsepääsemättömiä haasteita autorampin 
sijoittelussa. rakennuksen läheisyyteen, autorampin viereen istutetaan viinimar-
japensaita. Pensaat häivyttävät autoramppia ja samalla tarjoavat melusuojaa 
Tuusulanväylältä. Myös tontilla sijainnut lipputanko säilytetään. 

Rakeisuuskartta
1:10000

500m50

P

Asemapiirros

P

1:500

25m
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Tilaratkaisut 
 
Sisäänkäynnille saavutaan lipan muotoa mukailevaa laatoitettua terassia pitkin. 
Terassointi on mukaelma alkuperäisen Lempäälän aseman terassoinnista. Ra-
kennukselle on luotu uusi sisäänkäynti takaamaan esteetön ja helppokulkuinen 
sisäänpääsy päivittäiseen käyttöön. Sisäänkäynti häivytetään julkisivuun. 
 Sisään tultaessa avautuu suora näkymä rakennuksen läpi, mutta nä-
kymä ei paljasta kaikkea kerralla. Eteisestä peremmälle tultaessa rakennuksen 
avaruus paljastuu holvikaarineen ja avarine julkisivuineen. Suunnitelmassa on 
pyritty pitämään koko rakennuksen sisätila mahdollisimman avarana. 
Leikkauksista voi aistia avaran tilan 4,6-metrisen huonekorkeuden ja näyttävät 
ristiholvin muotokielen. Rakennuksen julkisimmat tilat, OH RT ja KT on sijoitettu 
maantasoon avoimeen tilaan. Tilan keskiöön sijoitettu puoliympyrän muotoinen 
kierreporras johtaa parvelle. Porras toimii katseenvangitsijana muuten anonyy-
miyteen pyrkivissä vaaleissa uudisrakenteissa, jotka pyrkivät antamaan estradin 
alkuperäiselle rakennukselle. Olohuoneesta on pääsy kesäkeittiöllä varustetulle 
terassille. Keittiöstä on pääsy etelään suuntavalle terassille, jolle on sijoitettu 
yrttiviljelmiä sekä marjapensaita. 
 Rakennuksen pohjoispäätyyn on sijoitettu perheen lasten makuuhuoneet. 
Myös lasten makuuhuoneissa on haluttu tuoda esiin rakennuksen virtaviivainen 
muoto, ja saada kaikki potentiaali pohjoispäädyn aukotuksesta. Parviratkaisulla 
huoneisiin saadaan korkeaa tilaa ja alkuperäisen rakenteen aukotus tuo valoi-
suutta huoneisiin. 
 Märkätilamoduulissa sijaitsee WC-tilat, suihku- ja löylyhuone sekä 
pukuhuone, josta erillinen uloskäynti vilvoittelua varten. Ilta-aurinkoon päin 
suuntautuva terassi toimii tunnelmallisena vilvoittelupaikkana saunojille.
 

1. Kerros

Kerrosala: 
Huoneistoala: 

ET Eteinen
KT Keittotila
RT Ruokailutila
OH Olohuone 
MH2 Makuuhuone 2
MH3 Makuuhuone 3
WC vessa
SH Suihkuhuone
PH Pukuhuone
LH Löylyhuone

Terassi 1
Terassi 2
Terassi 3

125m²
105m²

9m2

15m2

15m2

30m2

10m2 
10m2

4m2

3m2

4m2

4m2

20m2

20m2

20m2

1:100

5m

P

A

C

C

A

B

B

RT

OH

KT

PK JK

APK

LH

WC

MH2 MH3

SH

PH

+13.3

+13.1

+13.4

+13.4

+13.4 +12.6

+13.0

+12.4

+13.5

+13.2

+13.0

ET

Pohjapiirustus 1. kerros
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Kierreportaiden sirot pinnakaiteet jatkuvat yhtenäisenä kaarena parvelle. 
Parvitilaan on sijoitettu vanhempien makuuhuone sekä WC-tilat. Makuuhuo-
neen tilanjaossa on pyritty samaan aikaan säilyttämään rakennuksen sisätilat 
mahdollisimman avarana, kuitenkin antaen yksityisyyttä makuuhuoneelle. Tila 
on jaettu yhdellä väliseinällä antaen tilalle yksityisyyttä. Väiseinä on aukotettu 
mukaelmalla alkuperäisen rakennuksen väliseinistä tutulla pyöreällä ikkunalla. 
Kerroskorkeutta myötäillen eniten korkeutta vaativat kalusteet, kuten kaapit sekä 
WC:n ovi sijoittuvat korkeimmalle kohdalle väliseinää vasten, kun taas sänky 
sijoitetan mataempaan tilaan parvella. Parven WC-tila on sijoitettu maanta-
sokerroksen WC:n päälle. Parven eteläpäätyyn on sijoitettu oleskelutila, josta 
avautuu näkymät rakennuksen koko avoimeen tilaan. Rakennuksen länsipää-
dyn aukotus avautuu parvelle kokonaisuudessaaan tuoden ilta-auringon valoa 
parvelle. 
 Rakennuksen sisäinen järjestely vastaa periaatteiltaan alkuperäisen 
rakennuksen sisäistä järjestelyä. Oleellisimmat edustushuoneet sijoitetaan näyt-
tävimpien lasijulkisivujen läheisyyteen rakennuksen itä- ja eteläpäätyyn. Alku-
peräisessä rakennuksessa näillä paikoilla sijaitsivat asiakkaiden tilat. Märkätilat 
taas sijoitetaan rakennuksen luoteispäätyyn 5 x 5m alueelle mukaillen alkupe-
räistä mitoitusjärjestelmää. Alkuperäisessä ratkaisussa henkilökunnan tilat ja 
keittiö sijoittui nykyisten märkätilojen paikalle. Julkiset tilat sijoittuvat luontevasti 
näyttävimpien julkisivujen luokse, kun taas yksityisemmät suljetut tilat rakennuk-
sen luoteispäätyyn. 

45m²
37m²

25m2

3m2

4m2

4m2

2. Kerros

Kerrosala: 
Huoneistoala: 

MH1 Makuuhuone 1
WC Vessa
MH2 Parvi
MH3 Parvi

1:100

5m

P

A

C

C

A

B

B

WC

PARVI PARVI

MH1

korkea 
tila

korkea 
tila

korkea 
tila

Pohjapiirustus 2. kerros
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125m²
105m²

16m2

24m2

3m2

57m2

Kellari

Kerrosala: 
Huoneistoala: 

KHH Kodinhoitohuone
VAR Varasto
IVKH 
AT Autotalli

Maantasokerroksen eteisestä johtaa portaat rakennuksen kellarikerrokseen. 
Kellaritilaan on sijoitettu kodinhoitohuone, IV-konehuone, varastotilaa sekä 
asukkaiden toivoma autotalli kahdelle autolle. Ensimmäisenä kellariin tultaessa 
päästään tilavaan kodinhoitohuoneeseen. kodinhoitohuoneesta on suora yhteys 
varastotilaan sekä kulkureitti autotalliin. Kodinhoitohuoneen ja autotallin välille 
sijoitettu tuulikaappi estää autotallin sisäilman kulkeutumisen asumistiloihin. 
Tuulikaapista on pääsy rakennuksen IV-konehuoneeseen. Tilavan autotallin 
jänneväli mahdollistetaan palkeilla ja tilan keskiöön sijoitetulla pilarilla. Auto-
talliin johtava ramppi mukailee yläpuolista terassointia. Autorampin rakenteet 
pyritään häivyttämään maanmuokkauksen ja kasvillisuuden avulla luoden 
rakennukselle keveyttä.

1:100

5m

P

A

C

C

A

B

B

KHH VAR

IVKH

AT

Pohjapiirustus Kellari
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Rakenne

Rakennus perustetaan saviselle maaperälle paaluperustuksin. Kellaritila raken-
tuu maanvaraisesta betonialapohjasta, valueristeharkkoseinästä sekä kan-
tavista betoniväliseinistä ja -palkeista. Maantasokerroksen märkätilan kuori 
rakentuu paloturvallisten ja kosteusteknisesti laadukkaiden, kantavien kevytbe-
toniharkkojen ympärille. Rakennuksen ei-kantavissa kuivissa tiloissa väliseinät 
toteutetaan kevyillä puurunkoisilla väliseinillä.
Ulkoseinissä alkuperäisen julkisivun sisäpuolelle rakennetaan puurunkoinen, 
kipsilevypintainen uusi rakenne, jolla pyritään lisäämään rakennuksen energia-
tehokkuutta. Vanha ulkoseinärakenne toimii uuden seinärakenteen ulkokuore-
na. Uudisrakenteen ikkunat toteutetaan kiinteillä 3-kerroksisilla ikkunoilla. ikku-
najaottelu pyritään pitämään minimissä, jotta uudet ikkunapinnat antavat tilaa 
alkuperäiselle ikkunajaottelulle eivätkä pyri imitoimaan alkuperäistä jaottelua. 
Uuden ja vanhan seinärakenteen puhdistus tulee olla mahdollista. Tämä toteu-
tetaan mekanismilla, joka mahdollistaa vanhan seinärakenteen avautumisen 
ulospäin. 
 Energiatehokuutta lisäävät uudisrakenteet ulkoseinissä ja yläpohjassa 
toteutetaan siten, että rakennusosien purkaminen toisistaan olisi mahdollisim-
man helppoa. Näin rakenteita voidaan myös tulevaisuudessa hyödyntää ja 
kierrättää helposti. Rakenteet pyrkivät anonyymiyteen, jolloin alkuperäisen 
rakennuksen estetiikka säilyy pääosassa. Uudisrakenteet tunnistaa uudisraken-
teiksi, jolloin integriteetti säilyy rakennuksessa. Uudisrakenteiden muotokieli 
vihjaa pienin elein Suurosen alkuperäisestä suunnitelmasta, kevyesti nyökäten 
Suurosen alkuperäiselle pääajatukselle, ympyrälle.

1:100

5m

+13.400

+15.840

+18.220

+10.840

vanha maanpinta

US3 US3

AP1

YP1

VP1

US1

US2

Leikkaus A - A

VP2
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-
6mm

70mm
6mm

80mm
13mm
13mm

YP1

Pintakäsittely Finnester HybridRED 500, valkoinen
Lujitemuovikuori
Polyuretaani
Lujitemuovikuori
Ruiskutettava PU-eriste (Ekospray + teräsranka)
Kipsilevy
Kipsilevy + pintakäsittely, valkoinen

U-arvo 0,14 W/m2K

-
80mm

100mm
100mm
200mm

-
-

AP1

Lattiapinnoite
Teräsbetonilaatta
Finnfoam FL-300
Finnfoam FL-300
Sepeli 8...16
Suodatinkangas
Perusmaa

U-arvo 0,16 W/m2K

50mm
22+22mm

50mm

50mm

50mm
22mm
13mm
13mm

US1

Teräspeltikasetti 0,9mm + pintakäsittely
Ristikoolaus, puu
FF-PIR 50 ALK, asennetaan runkotolppien ulkopintaan 
saumat teipaten
FF-PIR 50, asennetaan poikittain runkotolppien 
(48x98mm) väliin saumat teipaten
Mineraalivilla Paroc eXtra 50 runkotolppien väliin
Puurima + asennustila 
Kipsilevy EK
Kipsilevy EK + pintakäsittely, valkoinen

U-arvo 0,17 W/m2K

6mm
100mm

48mm

US2

1-K lasi turvalasia, avattava
Ilmarako
MEK-ikkuna (turvalasi sisä- ja ulkopuolella)

U-arvo 0,92 W/m2K

400mm

US3

Valueristeharkko ME400 + pintakäsittely

U-arvo 0,16 W/m2K

160mm

VP1

Kantava holvi, betoni K30 + pintakäsittely

140mm

VP2

Liittolevy, betoni K30 + pintakäsittely

140mm
160mm

28mm

VP3

VP2
Ilmarako + koolaus
alakattopanelointi, valkoinen

6mm
100mm

6mm

VS1

Tasoite + pintakäsittely, valkoinen
Kevytbetoniharkko
Tasoite + pintakäsittely, valkoinen

6mm
100mm

-
16mm

VS2

Tasoite + pintakäsittely, valkoinen
Kevytbetoniharkko
Vedeneriste
kiinnityslaasti + Keraaminen laatta, tumman sininen

6mm
-

100mm
22mm
50mm

-
30mm
18mm

VS3

Tasoite + pintakäsittely, Valkoinen
Vedeneriste
Kevytbetoniharkko
Ilmarako
Mineraalivilla
Höyrynsulku
Koolaus
Puurimoitus

16mm
-

100mm
22mm
50mm

-
30mm
18mm

VS4

kiinnityslaasti + Keraaminen laatta, tumman sin.
Vedeneriste
Kevytbetoniharkko
Ilmarako
Mineraalivilla
Höyrynsulku
Koolaus
Puurimoitus

140mm
142mm
100mm

-
40mm
18mm

VP4

VP2
Ilmarako
Mineraalivilla
Höyrynsulku
Koolaus
Puurimoitus

16mm

-
160mm

VP5

Kiinnityslaasti, kaadot 
+ Keraaminen laatta, tumman sin.
Vedeneriste
VP1

Rakennetyypit

Rakennesuunnittelija Arja Pekkala,
Väliseinä- ja välipohjarakenteet Kasperi Kuusento

13mm
66mm
13mm

VS5

Kipsilevy + pintakäsittely
Puurunko, mineraalivilla
Kipsilevy + pintakäsittely

200mm

VS6

Betoniväliseinä, kantava

+13.400

+15.840

+18.220

+10.840

vanha maanpinta

Leikkaus B - B

US3 VS5

VS2 VS4 VS3

VS2 VS6

US1

US2

VS6

VS1

AP1

VP5

VP3 VP4

YP1

VP2

VP1

1:100

5m
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+13.400

+15.840

+18.220

+10.840

Leikkaus C - C

US3

AP1

VP1

US1

YP1

Ulkonäkymä, etelän puoleinen terassi. 

1:100

5m



120 121

Sisänäkymä olohuoneesta. 
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Julkisivut

Julkisivuissa pyritään säilyttämään ja palauttamaan rakennuksen alkuperäi-
nen ilme. Julkisivut huolletaan ja maalataan alkuperäiseen väritykseensä. 
Alkuperäiset ulko-ovet palautetaan alkuperäiseen punaiseen väriinsä. Uusi 
sisäänkäynti pyritään häivyttämään julkisivuun, jolloin julkisivujen muotokieli 
ei häiriinny. Lippojen alapinta maalataan alkuperäiseen sävyynsä tumman 
siniseksi. Terassointi toteutetaan betonilaatoin sekä tarvittavin betonireunakivin. 
Maanmuokkauksella maanpinta tuodaan mahdollisimman lähelle terassin  ja 
ajorampin muurien korkeutta, jolloin rakennuksen keveys ja ilmavuus säilyy.

Julkisivu länteen

1. Lasi, tarvittaessa turvalasi
2. Maali, sävy alkuperäinen oranssinpunainen
3. Pinnoite, Finnester HybridRED 500, sävy alkuperäinen valkoinen
4. Maali, valkoinen 

1:100

5m

+13.400

+18.220

1

1
1

1

22

33

4

2
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Julkisivu etelään

1:100

5m

+13.400

+18.220

1 1

1

3

4

3
2

Julkisivu itään

1:100

5m

+13.400

+18.220

1 1

1

1 1

3

4

32

2
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US1 Vanha rakenne
Teräspeltikasetti
Polyuretaani
Teräspeltikasett

Ulkoseinän liittyyminen ylä- ja välipohjaan

DET 1

1:10

Uusi lisäeristävä rakenne

Alkuperäinen rakenne

US1 Uusi rakenne

US1 Uusi rakenne

US2 Uusi rakenne

YP1 Uusi rakenne

VP1 Uusi rakenne

1.Ristikoolaus, puu
2. FF-PIR 50 ALK, asennetaan runkotolppien ulkopintaan saumat teipaten
3.FF-PIR 50, asennetaan poikittain runkotolppien (48x98mm) väliin saumat teipaten
4. Mineraalivilla Paroc eXtra 50 runkotolppien väliin
5. Puurima + asennustila 
6. Kipsilevy EK
7. Kipsilevy EK + pintakäsittely, valkoinen

80mm  1. Ruiskutettava PU-eriste (Ekospray + teräsranka)
13mm  2. Kipsilevy
13mm  3. Kipsilevy + pintakäsittely, valkoinen

160mm   Kantava holvi, betoni K30 + pintakäsittely

2

2

1

1

1

2
3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

US3 Uusi rakenne
400mm Valueristeharkko ME400 + pintakäsittely

YP1 Vanha rakenne
           Pintakäsittely, valkoinen
6mm    Lujitemuovikuori
70mm  Polyuretaani
6mm    Lujitemuovikuori

1-K lasi turvalasia, avattava Ilmarako
MEK-ikkuna (turvalasi sisä- ja ulkopuolella)

US2 Vanha rakenne

44mm
50mm
50mm
50mm
22mm
13mm
13mm

6mm

1mm
48mm

1mm

100mm
48mm

US1 Vanha rakenne
Teräspeltikasetti
Polyuretaani
Teräspeltikasetti

1mm
48mm

1mm

Sisänäkymä lasten makuuhuoneen parvelta.
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Ulkonäkymä illalla. 
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Lopuksi

Tämä diplomityö lähestyy loppuaan, ja suunnitelmat huoltoasemarakennuksen käyttö-
tarkoituksen muutoksesta on esitetty. Mitä seuraavaksi? Esitellyt piirustukset vastaavat 
laajuudeltaan pääpiirustuksia, joilla rakennuslupaa voidaan hakea. Diplomityön laajuus 
on rajallinen, ja päätin painottaa työssäni taustoitusosuutta. Tämän takia piirustukset ovat 
toteutettu alustavina piirustuksina, joita voidaan hyödyntää pohjana rakennuslupaa haet-
taessa. Lopullisten lupakuvien pääsuunnittelija ei vielä tätä diplomityötä tehdessä ole tie-
dossa. Diplomityötä tehdessäni ole lähestynyt Vantaan rakennusvalvontaa, museovirastoa 
tai Vantaan kaupunginmuseota, joten näiltä tahoilta ei suunnitelmaa tehtäessä olla kuultu 
lausuntoja tontin soveltuvuudesta rakennukselle, eikä myöskään lausuntoja rakennuksen 
tarkemmista konservointiperiaatteista. Kun projekti etenee pidemmälle, nämä tahot on 
otettava mukaan keskusteluun, jotta voidaan taata kaikkia osapuolia tyydyttävä järjeste-
ly. On mahdollista, että tonttia ympäröivän peltoalueen kulttuurihistoriallista maisemaa 
suojelevien kaavamääräykset hankaloittavat rakennusluvan saantia. On kuitenkin erittäin 
toivottavaa CF-100 -rakennuksen kannalta, että rakennus löytäisi itselleen paikkansa ja 
rakennustyöt pääsisivät alkamaan. 
 Tämän diplomityön suunnitteluvaiheessa on ollut mukana tilaajan ja itseni lisäksi 
rakennesuunnittelija. Diplomityötä tehdessä projektille ei ollut muita suunnittelijoita, kuten 
LVI-suunnittelijaa. Jatkosuunnittelua ajatellen olisi suotavaa, että projektiin saataisiin 
mukaan LVI-suunnittelija. Alustavissa suunnitelmissa on tilavarauksin pyritty mahdollista-
maan talotekniikan looginen järjestely asuntoon. LVI-suunnittelu on kuitenkin vielä peri-
aatetasolla, ja ammattilaisen näkemys ratkaisuihin on tarpeellinen. Lisäksi suunnitelma 
vaatii perustamis- ja pohjaolosuhteiden tutkimuksen. Alkuperäisen rakennuksen peruskivi 
on haljennut, mahdollisesti painumisen vuoksi. Rakennuksen perustukset tulee toteuttaa 
niin, että painumista ei tapahtuisi. En ole myöskään ottanut kantaa kaikkiin detaljiratkai-
suihin. Toteutuskuvia laadittaessa tulee ottaa kantaa muun muassa ikkunoiden avautumis-
mekanismin tekniseen toteutukseen. 
Onko jotain, mitä olisin tehnyt toisin? Kuten usein on arkkitehtuurin laitoksella todettu, on 
kannattavaa rakentaa itselleen alustava aikataulu, jaksottaa työmäärä ja antaa itsel-

leen aikarajoja yksittäisille tehtäville. Järjestelmällinen aikataulutus oli itselleni ajoittain 
haastavaa. Diplomityön palautus siirtyikin alkuperäisestä aikataulusta kaksikin kertaa. 
Tähän vaikuttaa myös se, että diplomityötä tehdessään ei aina voi olla varma siitä, mihin 
lopputulokseen pyrkii. Onhan kyse kuitenkin tutkimuksesta. Se, mihin tutkimustyö johtaa, 
ei aina ole täysin ennustettavissa. Lopputuloksen kannalta pidän kuitenkin positiivisena 
asiana, että työn palautus lykkääntyi. 
 Jälkikäteen voidaan myös pohtia diplomityön painotuksen onnistumista. Projektin 
lähtökohta oli rakennuksen käyttötarkoituksen muutos, ja päämäärä suunnitelman toteu-
tus. Olisiko ollut tarpeen antaa suurempi painotus suunnitelmaosuudelle, jotta piirustukset 
olisivat olleet lähempänä toteutuskuvia? Myös yhteistyö Vantaan rakennusvalvonnan 
ja museoviraston kanssa olisi vienyt suunnitelmat lähemmäksi rakennusluvan saantia. 
Päädyn tätä ajatusta pohtiessani kuitenkin siihen lopputulemaan, huolellinen tutkimustyö 
mahdollistaa onnistuneen suunnitelman. Tämä diplomityö voi tarjota hyviä työkaluja 
jatkosuunnitelmia laadittaessa. 
 Tämä diplomityö on opettanut minulle paljon. Pääsin ensimmäistä kertaa toteut-
tamaan suunnitelman projektiarkkitehtina oikealle tilaajalle. Pääsin tutustumaan arkki-
tehdin, rakennesuunnittelijan ja tilaajan keskinäiseen kommunikaatioon. Pääsin myös 
tutkijatyön makuun Suurosen alkuperäismateriaaleja selatessani.  
 Miten voin hyödyntää oppejani tulevaisuudessa? Diplomityön prosessi sai minut 
arvostamaan 1960-luvun avaruusarkkitehtuuria aikansa ilmentymänä. Muovirakennusten 
määrä kuitenkin lasketaan Suomessa kymmenissä, joten uraa ainoastaan muoviraken-
nusten konservoijana ei ole kannattavaa lähteä tavoittelemaan. Diplomityön prosessi 
sytytti halun osallistua tulevaisuudessa rakennussuojeluun, konservointiin ja käyttötarkoi-
tuksen muutoksiin liittyviin projekteihin. Kestävän kehityksen ja kiertotalousperiaatteiden 
omaksuminen rakentamiseen kasvattaa käyttötarkoituksen muutosten määrää jatkossa. 
Jos tulevaisuudessa vastaan sattuisi mahdollisuus osallistua avaruusajan muovitaloprojek-
tiin, lähtisin varmasti mukaan. Vaikka todennäköistä tämä ei ole, pyrin nykyään olemaan 
tulevaisuusoptimisti.
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Johan ja Elina, tämän työn mahdollistamisesta
Sami Vikström, työn ohjauksesta
Pirjo Sanaksenaho, työn valvonnasta
Arja Pekkala, rakennesuunnittelusta
Matti Suurosen perikunta, mahdollisuudesta tutustua arkistoihin
Espoon kaupunginmuseo, Museovirasto, Vantaan kaupunginmuseo,
Pirkanmaan maakuntamuseo ja Tornionlaakson museo avusta työn aikana
Arkkitehtuurin laitos ja ARK’12 näistä vuosista
Teekkarikylän kellarit hauskoista illoista ja öistä
Perunat, Malaga chef ja Annan tiktok-ryhmä viihdyttämisestä
Perhe sekä henkisestä että rahallisesta tuesta
Ainolle tuesta ja kannustuksesta.
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