
– Tutkielma alankomaalaisen townhouse-talotyypin soveltamisesta Suomeen

Diplomityö / Emilia Ellillä / 2014  Aalto yliopisto / Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / Arkkitehtuurin laitos 

HERENHuiSESTA      KAuPuNKiTALOKSi





Emilia Ellilä
Diplomityö 2014
Valvoja ja ohjaaja: Hannu Huttunen

Arkkitehtuurin laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto yliopisto

HERENHuiSESTA KAuPuNKiTALOKSi 
– Tutkielma alankomaalaisen townhouse-talotyypin soveltamisesta Suomeen





TiiViSTELMÄ
Tekijä: Emilia Ellilä
Työn nimi: Herenhuisesta kaupunkitaloksi – Tutkielma alankomaalaisen townhouse-talotyypin soveltamisesta Suomeen
Laitos: Arkkitehtuurin laitos
Professuuri: Asuntosuunnittelu
Professuurin koodi: A-52
Työn valvoja ja ohjaaja: Professori Hannu Huttunen
Sivumäärä: 149
Vuosi: 2014
Kieli: Suomi

Townhouse eli kaupunkitalo tarkoittaa yleensä vähintään kak-
sikerroksista katua rajaavaa asuinrakennusta, joka kytkeytyy ai-
nakin yhden julkisivun osalta viereisiin rakennuksiin. Kaupun-
kitalot ovat yleinen talotyyppi monissa Euroopan maissa, mutta 
Suomessa ne ovat jääneet vielä harvinaisuudeksi. Viime vuosina 
kaupunkitalot ovat kuitenkin herättäneet yhä suurempaa kiin-
nostusta Helsingissä. Niiden toivotaan olevan yksi tapa yhdistää 
asumistoiveet ja kestävän kehityksen mukainen tiivis kaupunki-
rakenne. Valmistuneita kohteita on vasta vähän, ja helsinkiläi-
nen kaupunkitalo hakee vielä muotoaan.

Tämän diplomityön lähtökohdaksi on valittu vertaileva tutki-
mus, jonka avulla pyritään ymmärtämään helsinkiläisen kau-
punkitalon erityispiirteitä ja samalla kehittämään helsinkiläisen 
kaupunkitalon konseptia eteenpäin. Suomen vertailukohdaksi 
on tähän työhön valittu Alankomaat, josta löytyy sekä perin-
teisiä että moderneja kaupunkitaloja. Diplomityö jakautuu kol-
meen osaan. Ensin Alankomaiden ja Suomen välisiä eroja tutki-
taan kirjallisuuskatsauksen (i) ja esimerkkikohteiden (ii) kautta. 
Lopuksi pohditaan alankomaalaisen kaupunkitalon keskeisiä 
piirteitä ja tutkitaan konseptin (iii) muodossa, miten nämä piir-
teet voisivat käytännössä näkyä helsinkiläisessä kaupunkitalossa. 

Kaupunkitalorakentamisen perinne sekä nykytilanne ovat hy-
vin erilaisia Suomessa ja Alankomaissa. Eroja maiden välillä se-
littävät erilainen asumisen historia ja perinne, asuntopolitiikka 
sekä asuinalueiden toteutustavat. Alankomaissa tiiviiseen asumi-
seen ohjaa suuri väestötiheys ja rakennuskelpoisen maan vähyys 
– Suomessa taas kestävän kehityksen tavoitteet. Yhtäläisyyksiä-
kin maiden väliltä löytyy. Kaupunkitalot nähdään vastauksena 
asumistoiveisiin ja uusille asukaslähtöisille toteutustavoille on 
kysyntää. Helsingissä tähän mennessä toteutetut kaupunkitalot 
muistuttavat mitoitukseltaan ja tilaratkaisuiltaan alankomaalai-
sia rivitaloja. 

Helsinkiläisen kaupunkitalon konseptissa on tuotu esille kau-
punkitalon keskeisiä ominaisuuksia. Konseptin aiheet kumpu-
avat alankomaalaisen kaupunkitalon vahvuuksista, joista monet 
liittyvät asuntojen lähiympäristöön: ihmisläheinen mittakaava, 
intiimit ja turvalliset kadut sekä asuntoa lähellä olevat ulkoti-
lat. Kaupunkitaloalueilla julkisten ulkotilojen ja kaupunkikuvan 
merkitys nousee perinteisiä pientaloalueita suuremmaksi. Ra-
kennuksina kaupunkitalon vahvuus on niiden monipuolisuus. 
Alankomaissa kaupunkitalot ovat osoittautuneet joustavaksi ja 
aikaa kestäväksi talotyypiksi. Itse asuntojen vahvuutena voi pitää 
yksilöllisyyttä ja mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen. Kaupun-
kitaloasunnot ovat usein väljiä, jolloin ne taipuvat moniin eri-
laisiin käyttötarkoituksiin ja asumiseen on mahdollista yhdistää 
työ- ja harrastustiloja.
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A typical townhouse is at least two storeys high, attached to the 
buildings next to it on either or both sides and borders the street. 
Townhouses are commonly found in many European countries, 
but in Finland they are still a rarity. However, townhouses have 
become a topical issue in Helsinki in recent years since they may 
provide a solution in joining housing desires and the principles 
of sustainable development. Only few projects have material-
ized, so the concept of townhouses in Helsinki is still evolving.

This thesis is based on a comparative study which aims to un-
derstand the special features of townhouses in Helsinki and to 
develop the concept further. As a reference to Finland, this thesis 
studies the Netherlands, where townhouses are a traditional, yet 
contemporary building type. This thesis consists of three parts. 
The differences in townhouse development between the Neth-
erlands and Finland are examined through a literature study (i) 
and reference projects (ii). Finally, the concept of townhouses in 
Helsinki is constructed by identifying the valuable features of 
Dutch townhouses and examining how these features could be 
brought into Finnish context.

Both townhouse traditions and modern townhouse develop-
ment differ considerably in Finland and in the Netherlands. 
This can be explained by the contrast in housing traditions and 
history, housing policies and housing development practices. 
High population density and scarcity of land drive the need for 
dense living in the Netherlands, whereas in Finland the moti-
vation is sustainable development. Nevertheless, similarities in 
the objectives of townhouses arise as well: both countries view 
townhouses as a response to housing desires. Present townhouses 
in Helsinki resemble Dutch row houses in terms of dimensions 
and spatial solutions.

The essential features of townhouses are introduced in the con-
cept of townhouses in Helsinki. These features are based on the 
strengths of Dutch townhouses, many  of which regard their 
surroundings: humane scale, intimate and safe streets and out-
door spaces close to the dwelling. The public outdoor spaces and 
cityscape receive more attention than in areas consisting of tra-
ditional single-family houses. Another main strength of town-
houses is their versatility as buildings. In the Netherlands town-
houses have proven to be a flexible and adaptive housing type. 
The apartments are individual and offer independence unseen 
in high-rises or row houses. The apartments are usually sizeable 
and can be easily adapted to different uses, such as combining 
everyday life, work and hobbies.

Keywords: townhouse, herenhuis, Netherlands, low-rise high density, housing design
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Pääkaupunki: Amsterdam / Den Haag
Väkiluku: 16 788 000 
Väestötiheys: koko maa 405 as./km²

Amsterdam 3510 as./km²
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Väkiluku: 5 442 000 
Väestötiheys: koko maa 18 as./km²

Uusimaa 175 as./km²
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Tausta

Townhousella tarkoitetaan yleensä vähintään kaksikerroksista 
katua rajaavaa asuinrakennusta, joka kytkeytyy ainakin yhden 
julkisivun osalta viereisiin rakennuksiin. Townhouse-nimitys on 
alun perin lähtöisin 1800-luvulta Iso-Britanniasta, mutta talo-
tyypin juurien voi katsoa ulottuvan keskiaikaisiin kauppiasta-
loihin, joita löytyy monista Keski-Euroopan maista. Townhouse 
on edelleen yleinen talotyyppi useissa Euroopan maissa, mutta 
se on jäänyt vielä harvinaisuudeksi Suomessa. Tässä työssä town-
housesta käytetään suomenkielistä nimeä kaupunkitalo, millä 
pyritään korostamaan sitä, että työn tarkoituksena on tutkia ja 
kehittää suomalaista versiota townhousesta.

Tämän työn lähtökohdaksi on valittu vertaileva tutkimus, jon-
ka avulla pyritään sekä hahmottamaan suomalaisen kaupunki-
talon erityispiirteitä suhteessa eurooppalaiseen kontekstiin että 
ammentamaan aiheita eurooppalaisista esimerkeistä helsinki-
läisen kaupunkitalon kehittämiseen. Suomen osalta tässä työssä 
keskitytään Helsinkiin, koska kaupunkitaloja on toteutettu erit-
täin vähän muualla Suomessa. Kaupunkitalot ovat olleet jo use-
amman vuoden ajan ajankohtainen aihe Helsingissä, ja niiden 
toivotaan olevan yksi tapa yhdistää asumistoiveet ja kestävän 
kehityksen mukainen tiivis kaupunkirakenne. Helsingissä kau-
punkitaloja on kaavoitettu monille alueille, mutta valmistuneita 
kohteita on edelleen vain kourallinen. Jo nyt on kuitenkin näh-
tävissä jako kahteen suuntaukseen: lähiöihin on toteutettu pe-
rinteisiä omakotitaloja muistuttavia kohteita ja kantakaupungin 
tuntumaan urbaaneja eurooppalaisempia kaupunkitaloja. Näi-
den kahden välimuotoja ei oikeastaan vielä ole tarjolla, vaikka 
juuri tälle välimuodolle olisi suuri tarve Helsingissä. Helsinkiläi-
sen kaupunkitalon konseptin kehittäminen on tärkeää etenkin 
tätä välimuotoa ajatellen.

Suomen vertailukohteeksi on tähän työhön valittu Alankomaat, 
joka on kaupunkitalorakentamisen kannalta kiinnostava koh-
de, koska kaupunkitalot ja niitä muistuttavat rivitalot ovat siellä 
erittäin yleinen ja suosittu talotyyppi. Alankomaista löytyy run-
saasti esimerkkejä tiiviistä ja matalasta urbaanista rakentamises-
ta. Alankomaiden osiossa ei keskitytäkään yksinomaan kaupun-
kitaloihin, vaan laajemmin tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen. 
Suomen ja Alankomaiden tilanne kaupunkitalorakentamista 

ajatellen on hyvin erilainen. Eroja maiden välillä selittävät sekä 
historia ja perinteet että erilainen asuntopolitiikka. Perimmäi-
senä syynä asumisen erilaiselle kehittymiselle voi pitää hyvin 
erilaisia maantieteellisiä oloja. Alankomaissa kaupunkirakenne 
on jo pitkään ollut paljon tiiviimpää kuin Suomessa, mikä se-
littyy pitkälti väestötiheydellä, joka on Alankomaissa aivan eri 
luokkaa kuin Suomessa. Alankomaissa rakennuskelpoisen maa-
alan vähyys on pakottanut tiiviiseen asumiseen – Suomessa sa-
maa pakkoa ei ole, mutta tiiviiseen asumiseen ohjaa kestävän 
kehityksen tavoitteet. Kaupunkitalorakentamisen lähtökohdis-
ta voidaan kuitenkin löytää myös yhtäläisyyksiä. Kaupunkitalot 
pyrkivät  kummassakin maassa olemaan vastaus asumistoiveisiin 
ja uudenlaisille toteutustavoille kuten ryhmärakentamiselle olisi 
tarvetta.

Kaupunkitalot ovat Helsingissä yhä kehitteillä oleva konsep-
ti, joka tarvitsee tuekseen tutkimusta ja pilottiprojekteja. Tä-
hän mennessä Suomessa tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet 
yksittäisten projektien kuten Malminkartanon ja Säterinmet-
sän prosessien kuvaamiseen tai ovat kartoittaneet pohjaa, jol-
le kaupunkitaloja voidaan alkaa kehittää. Helsingissä vuonna 
2010 järjestettiin Helsinki Townhouse-kilpailu, jolla pyrittiin 
hakemaan vastauksia siihen, mikä olisi kaupunkitalon helsinki-
läinen versio. Monet kilpailun tuloksista ovat kuitenkin hyvin 
paikkasidonnaisia eikä tuloksista ole tehty helsinkiläistä konsep-
tia eteenpäin vievää analyysia. Tässä työssä pyritään kehittämään 
helsinkiläisen kaupunkitalon konseptia aiempia julkaisuja pi-
demmälle.

Tavoitteet

Aalto yliopistossa on vuonna 2013 alkanut monialainen Ener-
gy-efficient Townhouse -tutkimushanke, jonka aihepiiriin myös 
tämä diplomityö on sidottu. Tutkimushanke kytkeytyy yhtenä 
osana Aalto yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteiseen In-
novatiivinen kaupunki -kumppanuusohjelmaan. Tutkimuksen 
tarkoituksena on edistää uusien asumismuotojen juurtumista 
Suomeen sekä kehittää suomalaisen kaupunkitalon konseptia 
tutkimuksen, testauksen ja lopulta koerakentamisen avulla (In-
novatiivinen kaupunki 2014). Tässä diplomityössä suomalaisen 

3



kaupunkitalon piirteitä on pyritty pohtimaan laajasti, mutta 
melko yleisellä tasolla, koska tutkimushankkeen muissa osissa 
mennään syvemmälle yksittäisiin kaupunkitaloa koskettaviin 
aihepiireihin. Tämän vuoden aikana valmistuvat muun muas-
sa Eija Hasun ja Anne Tervon asumistoiveiden ja kaupunkita-
lon suhdetta kartoittava kyselytutkimus sekä Anna Ratian sel-
vitys Helsingin kaupunkitalorakentamisen lähtökohdista ja 
tavoitteista. Kaupunkitalon eurooppalaista viitekehystä tutki-
taan tämän työn lisäksi kahdessa muussa Aalto yliopiston opin-
näytetyössä. Syksyllä 2013 valmistui Antti Soinin kandidaatin-
työ englantilaisesta townhouse-rakentamisesta ja keväällä 2014 
valmistuu Tina Ulrichin diplomityö, jossa tutkitaan saksalaista 
townhouse-typologiaa. Nämä opinnäytetyöt, tämä työ mukaan 
lukien, tukevat talotyypin historiallisen ja kulttuurisen puolen 
ymmärtämistä.

Tämän diplomityön tavoitteena on (i) eritellä, miten ja miksi 
kaupunkitalorakentaminen on erilaista Alankomaissa ja Suo-
messa sekä (ii) tutkia, mitkä ovat alankomaalaisen kaupunkita-
lon keskeiset piirteet ja miten niitä voidaan soveltaa Suomeen. 
Tarkoituksena ei ole suoraan kopioida alankomaalaisia aiheita 
Suomeen, vaan pohtia niitä suhteessa helsinkiläiseen konteks-
tiin. Suomen peilaaminen toiseen maahan voi auttaa ymmär-
tämään entistä paremmin helsinkiläisen kaupunkitalon erityis-
piirteitä. 

Työn lopputuloksena on konsepti, jossa tuodaan esille, miten 
alankomaalaisen kaupunkitalon keskeiset piirteet voisivat käy-
tännössä näkyä helsinkiläisessä kaupunkitalossa. Konseptin ei 
ole tarkoitus tarjota yksiselitteistä vastausta siihen, mikä hel-
sinkiläinen kaupunkitalo on, vaan tavoitteena on tarjota erään-
lainen työkalupakki, jota voidaan hyödyntää sekä kokonaisten 
alueiden että yksittäisten projektien kehittämisessä. Konsepti on 
senkin takia melko avoin, että Alankomaissa kaupunkitalon yksi 
suurimmista vahvuuksista on sen monipuolisuus ja muuntelu-
kykyisyys. Alankomaissa kaupunkitalojen arvokkaimmat piir-
teet liittyvät sisätilojen sijaan katumaailmaan, asunnon ja ulko-
tilojen vahvaan yhteyteen ja ihmisläheiseen mittakaavaan. 

Rakenne

Diplomityö on jaettu kolmeen osaan: kirjallisuustutkielmaan, 
esimerkkikohteisiin ja konseptiin. Työn pääpaino on ensimmäi-
sen osan kirjallisuustutkielmassa. Ensimmäisessä osassa vertail-
laan kaupunkitalorakentamista Alankomaissa ja Suomessa vii-
den eri näkökulman kautta: mikä kaupunkitalo on, mistä ne 
ovat peräisin, miksi niitä rakennetaan, miten niitä toteutetaan ja 
millaisia ne ovat. Jokaisessa luvussa tutkitaan ensin Alankomai-
den tilannetta ja sen jälkeen pohditaan vastaavia aiheita Helsin-
gin näkökulmasta.  

Toisessa osassa perehdytään alankomaalaisiin ja suomalaisiin 
kaupunkitaloihin esimerkkikohteiden kautta. Samoja kohteita 
on käytetty esimerkkeinä ensimmäisessä osassa, joten esimerk-
kikohteet laajentavat ja tukevat kirjallista osuutta. Kohteiksi on 
pyritty valitsemaan erilaisia ja eri tavoin toteutettuja projekteja, 
jotta ne välittäisivät kuvaa kaupunkitalojen monipuolisuudesta. 
Mukaan on valittu myös muutama rivitalokohde.

Kolmannessa osassa keskitytään helsinkiläisen kaupunkitalon 
konseptiin. Konseptin aiheet on jaettu kolmen mittakaavatason 
alle: alue, kortteli ja rakennuksen ulkotilat sekä asunto.  Alueen 
ja korttelin mittakaavatasojen aiheita voidaan hyödyntää esimer-
kiksi kaavoitettaessa kaupunkitaloja. Asunnon alle sen sijaan on 
koottu enemmänkin yksittäisten kohteiden suunnittelua helpot-
tavia työkaluja.

5. Amsterdamin ja Helsingin keskustan korttelirakenne poikkeaa hyvin paljon toi-
sistaan. Amsterdamissa rakenne on pienipiirteistä ja keskustaa halkovat kanavat. 
Keskustasta löytyy paljon kaupunkitaloja. Helsingissä rakentaminen painottuu 
kerrostaloihin ja korttelit ovat suurempia. 
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Townhouse käsitteenä ei ole täysin yksiselitteinen, mikä tulee 
esille seuraavissa kappaleissa, joissa tutkitaan talotyypin määri-
telmän eroja Alankomaissa ja Suomessa. Jo käsitteen määrittelyn 
yhteydessä nousee esille se, että townhousen ominaispiirteet ovat 
erilaiset eri maissa. Kummassakaan maassa sanalle townhouse ei 
ole olemassa yhtä ainoaa käännöstä eikä talotyypille täysin selvää 
määritelmää. Alankomaissa tämä johtunee talotyypin pitkästä 
historiasta ja sen yleisyydestä, minkä vuoksi siitä on olemassa 
paljon variaatioita. Suomessa taas syynä tähän voi pitää talotyy-
pin uutuutta, minkä vuoksi sille ei ole vielä löydetty vakiintu-
nutta nimeä tai määritelmää.

2. MiKä ? 
– KÄSiTTEEN MÄÄRiTTELy



2.1 Alankomaalaisen version moninaisuus

Townhouse-termi on alun perin lähtöisin Iso-Britanniasta, jossa 
”house in town” oli 1800-luvulla keskiluokan kaupunkiasunto, 
joka sijaitsi omalla tontilla, mutta kiinni naapurirakennuksissa 
aivan kuin nykyisetkin townhouset (Manninen & Holopainen 
2006). Alankomaissa townhouset ovat kehittyneet keskiaikaisista 
kauppiastaloista, joiden historiasta kerrotaan enemmän seuraa-
vassa luvussa.  Alankomaissa townhouse-tyyppisille asunnoille 
on olemassa monta eri nimeä, mikä ehkä osaltaan kertoo talo-
tyypin suuresta suosiosta ja sen variaatioiden määrästä. Alanko-
maalaista tiivistä ja matalaa asuntorakentamista tutkineen Marja 
Straver-Nevalaisen (2013) mukaan Alankomaissa townhouses-
ta käytetään useimmiten nimitystä herenhuis (suom. ”herrojen 
talo”, kartano) tai grachtenhuis (suom. kanavatalo). Erinäisis-
sä projekteissa tai lähteissä on myös käytetty nimiä stadshuis 
(suom. kaupunkitalo) ja stadswoning (suom. kaupunkiasunto). 
Monesti kytketyistä pientaloista puhutaan myös maantasoasun-
toina (holl. grondgebonden woningen) tai yhdenperheentaloina 
(holl. eengezinswoningen). Niitä voidaan kutsua myös nimillä 
tussenwoning (suom. välissä oleva talo) tai hoekwoning (suom. 
kulmatalo), mikä kertoo niiden sijainnista talorivistössä. Tässä 
tutkielmassa käytän tästä eteenpäin alankomaalaisista townhou-
seista suomalaisen kontekstin vuoksi nimeä kaupunkitalo.

Alankomaiden asuntoarkkitehtuurissa rivitalon ja kaupunkita-
lon ero on häilyvä. Alankomaissa asunto-osakeyhtiötä tarvitaan 
vain, jos asunnot sijaitsevat päällekkäin (Straver-Nevalainen 
2006). Rivitaloissa siis asukas omistaa yleensä sekä asuntonsa että 
tonttinsa toisin kuin Suomessa. Rivitalon määritelmä on Alan-
komaissa joustavampi kuin Suomessa. Jopa taloa, jossa on kaksi 
kaksikerroksista asuntoa päällekkäin, saatetaan kutsua rivitalok-
si (Oosterman 1996). Ylempiin asuntoihin on näissä tapauksis-
sa oma sisäänkäynti kadulta, tosin portaita pitkin (Pulkkinen 
& Veijalainen 2008). Straver-Nevalaisen (2006) ja Oosterma-
nin (1996) Alankomaalaista asuntoarkkitehtuuria käsittelevissä 
teoksissa esimerkkikohteet on jaoteltu eri typologioiksi, joiden 
avulla voi yrittää hahmottaa kaupunkitalon erityisominaisuuk-
sia verrattuna muihin samankaltaisiin typologioihin. 

Rivitalojen lisäksi Alankomaista löytyy muitakin kaupunkita-
loja läheisesti muistuttavia asuntotypologioita: drive-in- ja selät 

vastakkain -asunnot. Drive-in-asunnossa pysäköinti on integ-
roitu asuntoon. Autotallit sijaitsevat usein maantasossa tai puoli 
kerrosta maantasoa alempana, jolloin ensimmäinen kerros jää 
puoli kerrosta maantasoa ylemmäksi. Pohjaveden pinta on Alan-
komaissa korkealla, minkä vuoksi kellareiden rakentaminen on 
erityisen kallista ja sitä tehdään melko harvoin. Drive-in-asun-
not kytkeytyvät toisiin samalla tavoin kuin kaupunkitalot ja 
asuntojen sisäänkäynnit ovat katutasossa. Kaupunkitaloista poi-
keten drive-in-asunnoissa on usein jonkinlainen etupiha tai ka-
tos autoille. Selät vastakkain -asunnot eroavat kaupunkitalois-
ta muun muassa piharatkaisuiltaan. Asuntoihin kuljetaan pihan 
kautta sisälle, ja asunnot saattavat sijaita myös keskellä korttelia, 
joten ne eivät rajaa katutilaa kuten kaupunkitalot. (Straver-Ne-
valainen 2006). Selät vastakkain -asunnot voivat täydentää suu-
rien kaupunkitalokortteleiden sisälle jääviä alueita. 

Rivitalolle ja kaupunkitalolle löytyy eronsa, vaikka selkeää ra-
jaa niiden välille ei aina pysty vetämään. Rivitalot ovat yleen-
sä 2–3 kerrosta korkeita ja kaupunkitalot taas 2,5–4 kerrosta 
korkeita. Kaupunkitalot sijaitsevat aina kaupungin sisällä joko 
osana riviä tai korttelia ja niissä on harvoin etupihaa (Straver-
Nevalainen 2013). Kaupunkitalotontit ovat rivitalotontteja ka-
peampia ja tonttitehokkuus on korkeampi (Straver-Nevalainen 
2013). Kaupunkitaloasunnot ovat rivitaloasuntoja suurempia 
ja usein kalliimpia. Lyhyesti sanoen siis kapeata ja korkeata tii-
viissä kaupunkimaisessa ympäristössä olevaa asuntoa kutsutaan 
kaupunkitaloksi, kun taas lähiömäisillä vihreämmillä alueilla sa-
mankaltaista, mutta hieman leveämpää ja matalampaa asuntoa 
kutsutaan rivitaloksi. 

Suomessa kaupunkitalot nähdään yleensä yksilöllisinä omakoti-
taloa muistuttavina asuntoina. Alankomaissa asia ei kuitenkaan 
aina ole näin. Yleensä kaupunkitalot ovat Alankomaissakin avai-
met käteen -periaatteella rakennettavia rivitaloja yksilöllisempi 
vaihtoehto. Tosin Alankomaista löytyy myös kaupunkitalokoh-
teita, joissa viereiset asunnot ovat täysin samanlaisia ja muistut-
tavat näin ollen suuresti rivitaloja, sekä rivitalokohteita, joissa 
asukas on päässyt vaikuttamaan asunnon ratkaisuihin. Yksilöl-
listen viereisistä asunnoista täysin poikkeavien kaupunkitalojen 
rakentaminen yleistyi 1990-luvulla (Straver-Nevalainen 2013). 
Yksi tunnetuimpia esimerkkejä tästä on Amsterdamin Borneo-
Sporenburgin kanavanvarren kaupunkitalot.
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2.2 Suomalaisen version nimeä etsimässä

Townhouse-käsitteelle löytyy Suomen kielestä useita vastineita. 
Perinteisesti toisiinsa kytkettyjä pientaloja on Suomessa kutsut-
tu rivitaloiksi. Aiemmin käytössä on ollut myös termit kytket-
ty pientalo ja ketjutalo. Kytketyn pientalon vastakohta on eril-
lispientalo, joka seisoo yksin ilman kytköstä toiseen asuntoon 
ja on niin sanotusti ympäri juostavissa. Monissa yhteyksissä 
townhousesta on käytetty nimitystä kaupunkipientalo, mutta 
Townhouse-rakentaminen Helsingissä -julkaisun (2012) mukaan 
se viittaa liikaa myös erillispientaloihin, kuten Helsinki-pien-
taloon. Townhousen voi määritellä kaupunkimaiseksi rivitalo-
rakentamiseksi, mutta toisena vaihtoehtona esitetyn kaupun-
kirivitalo-nimityksen koettiin kuitenkin tuovan mieleen liikaa 
perinteisen rivitalon. (Jalkanen et al. 2012). Pirjo Sanaksenaho 
nostaa artikkelissaan Pientaloasuminen hakee muotoaan (2013) 
esille myös termin riviomakotitalo. Straver-Nevalainen (2006) 
käyttää teoksessaan alankomaalaisista townhouseista suoraa suo-
mennosta kaupunkitalo.

Townhouse – kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa -selvityk-
sen (2006) mukaan talotyypin nimi vaikuttaa olennaisesti siitä 
syntyvään mielikuvaan (Manninen & Holopainen 2006). Sekä 
Townhouse – kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa -selvi-
tyksessä (2006) että Townhouse-rakentaminen Helsingissä -jul-
kaisussa (2012) pitäydytään perinteisessä englanninkielisessä 
townhouse-nimessä. Englanninkielinen townhouse-nimi koros-
taa talotyypin kansainvälistä imagoa: talotyyppiä onkin markki-
noitu urbaanina, uudenlaisena asumismuotona ja sen oletettu 
houkuttelevan etenkin nuoria, kokeilunhaluisia ja kansainväli-
sesti suuntautuneita perheellisiä kaupunkilaisia. Tässä tutkiel-
massa townhousesta käytetään kuitenkin suoraa suomennosta 
kaupunkitalo, koska tarkoituksena on tutkia townhousen suo-
malaista versiota, joka saattaa poiketa joiltain ominaisuuksiltaan 
ulkomaisista typologiasta.

Kaupunkitalo on perinteisesti määritelty vähintään kaksikerrok-
siseksi omalla tontilla seisovaksi pientaloksi, joka on kytketty 
fyysisesti palomuureilla viereisiin omalla tontilla seisoviin raken-
nuksiin vähintään yhden julkisivun osalta. Helsingissä kaupun-
kitaloista on tutkittu myös vaihtoehtoa, jossa asunnot sijaitsevat 
samalla tontilla muodostaen asunto-osakeyhtiön. Kaupunkitalo 

rajautuu katuun, jolta on suora sisäänkäynti asuntoon. Näin 
ollen se muodostaa paljon urbaanimpaa katutilaa kuin pienta-
lot yleensä, mikä erottaa kaupunkitalon perinteisistä pihojen 
ympäröimästä rivitalosta. Kaupunkitaloon kuuluu yleensä pie-
ni takapiha ja ratkaisusta riippuen sisääntulopiha. Erittäin tii-
viissä kaupunkirakenteessa pihat saatetaan korvata terasseilla 
ja parvekkeilla. (Manninen & Holopainen 2006.) Toisin kuin 
rivitaloissa kaupunkitaloissa ei perinteisesti ole yhteistä pihaa. 
Kaupunkitaloilla on todettu päästävän lähes yhtä hyviin tont-
titehokkuuksiin kuin kerrostaloilla (KV 2005). Suomessa kau-
punkitalon määrittelyn yhteydessä ei ole yleensä otettu esil-
le talon sijaintia kaupunkirakenteessa. Alankomaista poiketen 
Helsingissä kaupunkitaloja onkin kaavoitettu myös tiiviin kau-
punkiympäristön ulkopuolelle (Straver-Nevalainen 2013).

Rivitalot muistuttavat suuresti kaupunkitaloja: jokaisella asun-
nolla on maantason sisäänkäynti ja asunnot sijaitsevat vierek-
käin, eivät päällekkäin. Rivitalot ovat Suomessa yleensä yksi- tai 
kaksikerroksisia ja niiden runkosyvyys on pienempi kuin kau-
punkitalojen. Rivitaloasuntojen julkisivun mitta taas on kau-
punkitaloasuntoja leveämpi. Rivitalot eivät rajoitu suoraan ka-
tuun, vaan ovat yleensä pihojen ympäröimiä. (Jalkanen et al. 
2012.) Poikkeuksiakin toki löytyy esimerkkinä 1950-luvulla 
Herttoniemeen ja Lauttasaareen rakennetut katua rajaavat rivi-
talot (katso kuva sivu 18). Viereiset rivitaloasunnot ovat kaikki 
samalla tontilla ja muodostavat aina asunto-osakeyhtiön. Asuk-
kaalla ei ole yleensä mahdollisuutta vaikuttaa oman asuntonsa 
ulkonäköön toisin kuin kaupunkitaloissa. Asunto-osakeyhtiötä 
koskevat päätökset tehdään myös osakkeenhaltijoiden kesken 
yhdessä, mikä kasvattaa tarvetta osallistua yhteiseen toimintaan 
ja voi vähentää yksilöllisyyden tunnetta. Helsingissä kaupunki-
taloista on esillä myös vaihtoehtoja, joissa asunnot sijaitsevat sa-
malla tontilla, jolloin kaupunkitalon voi katsoa olevan oikeas-
taan rivitalo. Aiemmin mainittu nimi kaupunkirivitalo voisi olla 
omiaan kuvaamaan tämänkaltaisia kohteita. 
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Townhouse-
nimistö

Kaupunkitalon 
määritelmä

• townhouselle monta nimitystä 
• nimet kertovat townhousien variaatioista
 herenhuis (herrojen talo)

 grachtenhuis (kanavatalo)
 stadshuis/stadswoning (kaupunkiasunto)   

 tussenwoning (välissä oleva talo)
 hoekwoning (kulma-asunto)

• 2,5-4 kerrosta korkea
• kapeat ja korkeat kaupungin sisällä kaupunkitaloja, 

matalammat ja leveämmät lähiöissä rivitaloja
• varsinaiset pihat saatetaan korvata terasseilla ja 

parvekkeilla
• asunto-osakeyhtiö vain päällekkäisissä asunnoissa

• rivitalot
• drive-in-asunnot
• selät-vastakkain-asunnot

• townhouselle ei vakiintunutta nimeä
• käytössä muun muassa nimet 

townhouse
kaupunkipientalo
kaupunkirivitalo
riviomakotitalo
kaupunkitalo

• vähintään 2 kerrosta korkea
• kytkeytyy naapuriiin vähintään yhden julkisivun osalta
• määritelmässä ei yleensä huomioida sijaintia tai 

asunnon kokoa
• omatonttinen vs yhtiömuotoinen
 onko yhtiömuotoinenkin kaupunkitalo?

• rivitalot (tosin harvoin katua rajaavia ja ovat aina 
asunto-osakeyhtiömuotoisia)

Muita 
kaupunkitaloa 
läheisesti 
muistuttavia 
talotyyppejä

2. MiKä? ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi
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Alankomaiden ja Suomen asuinrakentamisen historia poikkeaa 
paljon toisistaan. Alankomaat on aikaisin kaupungistunut maa, 
jossa on harjoitettu vähän maataloutta suhteessa muihin Euroo-
pan maihin. Suomi taas on pitkään ollut maatalousvaltainen 
maa ja kaupungistui myöhään. Maiden asuinrakentamisen his-
toria selittää osaltaan eroja maiden asuntotypologioiden välillä. 
Hollannissa tiiviillä ja matalalla rakentamisella on paljon pidem-
pi historia ja suurempi rooli kuin Suomessa. Asuinrakentamisel-
la on myös aina ollut tärkeä rooli Alankomaiden arkkitehtuuris-
sa (Meischke & Zantkuijl 1969). Seuraavaksi pureudutaan ensin 
Alankomaiden ja sen jälkeen Suomen asuinrakentamisen histo-
riaan keskittyen 1900-lukuun ja pientalorakentamiseen.

3. MiSTä ? 
– HiSTORiA jA TAuSTA



1800-luvulla teollistumisen myötä kaupunkien väestö alkoi kas-
vaa entistä voimakkaammin ja etenkin työväen asuinolot olivat 
kehnot.  Työväestön asuinoloja oli jo 1800-luvulla pyritty pa-
rantamaan, mutta vasta vuoden 1902 ensimmäinen asuntolaki 
toi suuria parannuksia asunto-oloihin. Vaikka laissa painotettiin 
kuntien valtaa, asuntopolitiikasta tuli lain myötä kansallinen 
huolenaihe. Lailla haluttiin taata paremmat asuinolot sekä jär-
kevöittää ja lisätä vuokratuotantoa. Lain myötä myös yli 10 000 
asukkaan kuntien tuli tehdä joka kymmenes vuosi laajentumis-
suunnitelma. (Grinberg 1977.) Lain ansiosta alankomaalainen 
asuntokanta on korkeatasoita ja myös pienituloisilla on mahdol-
lisuus asua laadukkaasti. Alankomaissa sosiaalinen asuntotuo-
tanto pitää sisällään kerrostalojen lisäksi omakotitaloja. (Straver-
Nevalainen 2006.) Lain myötä myös arkkitehtien asiakaskunta 
muuttui: ennen oli suunniteltu paljon yksityisille, mutta nyt 
yhä enemmän erinäisille yhdistyksille ja osuuskunnille (Grin-
berg 1977). 

1900-luvun alussa Alankomaissa, kuten monessa muussakin 
maassa, vaikutti puutarhakaupunki-ideologia, mutta esimerkik-
si Iso-Britanniasta poiketen Alankomaiden puutarhakaupungit 
sijaitsivat usein kaupunkirakenteen kiinteänä jatkeena. Tähän 
syynä olivat niin rakennuskelpoisen maan vähäisyys kuin eri-
laiset kaupunkisuunnittelun perinteet. 1900-luvun vaihteessa 
Alankomaiden kaupunkisuunnittelu oli saanut paljon vaikuttei-
ta muun muassa H. P. Berlagen kautta Camillo Sitten ideois-
ta suljetuista kaupunkitiloista ja pitkistä rakennusmassoista. H. 
P. Berlagen merkitystä Alankomaissa on verrattu Eliel Saarisen 
merkitykseen Suomessa (van Dijk 1999). Iso-Britanniassa puu-
tarhakaupungeilla etsittiin vaihtoehtoja kurjalle kaupunkiasu-
miselle, mutta Alankomaissa vuoden 1902 asuntolain katsottiin 

3.1 Alankomaiden asuinrakentamisen historia

3.1.1 Kauppiastaloista 1900-luvulle  

Maatalous on ollut Alankomaissa selvästi vähäisempää kuin 
muualla Euroopassa – jo 1600-luvulla puolet väestöstä asui 
kaupungeissa (IenM 2012a). Esimerkiksi Iso-Britanniassa vielä 
1800-luvun alussa kolme neljäsosaa väestöstä asui maaseudulla 
(Manninen & Holopainen 2006). Merenkulku ja kaupankäynti 
ovat olleet aina tärkeässä roolissa alankomaalaisissa kaupungeis-
sa, mikä on vaikuttanut myös talotyyppien kehitykseen (Girou-
ard 1985). Kaupunkitalojen esikuvana voidaan pitää asumisen 
ja työn yhdistäviä kauppiastaloja, joissa oli usein liiketila ensim-
mäisessä kerroksessa. Varhaisia esimerkkejä kauppiastaloista löy-
tyy jo 1300-luvulta, jolloin Alankomaissa yleistyi tapa, että ra-
kennukset jakoivat palomuurin (Meischke & Zantkuijl 1969). 
Yhteinen kantava palomuuri rakennusten välissä vähensi perus-
tuskustannuksia ja mahdollisti suuremmat ikkuna-aukotukset 
julkisivuseiniin (Krokfors 2006). Näin ollen valoa saatiin sy-
välle rungon sisälle. Kauppiastaloista muodostui kapeita, jotta 
mahdollisimman monella oli yhteys kadulle. Kauppiastaloja oli 
yleensä mahdollista laajentaa ylöspäin, joten ne kasvoivat korke-
utta tarpeen mukaan. Kauppiastaloissa oli vain harvoin kellari 
– jos sellainen kuitenkin oli, se toimi yleensä varastona ja sinne 
oli erillinen käynti ulkoa (Meischke & Zantkuijl 1969). Alan-
komaissa kaupungeilla ja maaseudulla on perinteisesti ollut selvä 
raja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kaupungista olisi löy-
tynyt ollenkaan luontoa. Vaikka julkisissa kaupunkitiloissa oli 
vähän vihreää, kauppiastalojen takapihat tarjosivat mahdollisuu-
den viljelyyn ja puutarhanhoitoon. (Grinberg 1977.)

11a. Brouwersgracht 60-48, Amsterdam

11b. Brouwersgracht 50, Amsterdam, rakennettu noin 1625
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laajennuksista, mikä teki kaupunkisuunnittelun roolista entistä 
tärkeämmän. (Grinberg 1977.) Vuodesta 1960 alkaen Alanko-
maissa on ilmestynyt 5-10 vuoden välein valtakunnallinen yh-
dyskuntasuunnittelua ja rakentamista ohjaava ohjelma. Ohjel-
mat kertovat oman aikakautensa rakentamisen ja suunnittelun 
haasteista ja tavoitteista. 

Ensimmäinen, vuoden 1960 ohjelma käsitteli sodan jälkeistä 
asuntopulaa ja modernin teollisuuden mukanaan tuomia muu-
toksia (Pellenbarg & van Steen 2001). Asuntopulaa pyrittiin rat-
kaisemaan sarjatuotannolla ja yhdenmukaistamisella. 1960- ja 
70-luvuilla toteutettiin useita suuren mittakaavan kerrostaloval-
taisia alueita. (IenM 2012a.) Aikakauden tyypillinen asunto oli 
2-3 -lapsisen ”keskivertoperheen” asunto. 1960-luvulla sosiaalis-
ta asuntotuotantoa oli 75 prosenttia kaikesta asuntotuotannosta 
ja suurin osa toteutuneista asunnoista kerrostaloasuntoja. Mo-
notonisiksi kritisoidut kerrostalolähiöt eivät saavuttaneet suur-
ta suosiota ja vähitellen muuttoliike alkoi suuntautua pois kau-
pungeista kylämäiseen ympäristöön. (Straver-Nevalainen 2006.)

Vuoden 1966 ohjelmassa kaupunkirakenteen levittäytymistä py-
rittiin kontrolloimaan ohjaamalla kasvu suurkaupunkien lähei-
syyteen kasvukeskuksiin ja uusiin kaupunkeihin, joista yksi tun-
netuimpia on Almere. Kolmas, vuosina 1973-1978 ilmestynyt 
ohjelma jatkoi saman teeman kanssa: esikaupunkien kasvu suun-
nattiin rajoitettuun määrään kasvukeskuksia. (Pellenbarg & van 
Steen 2001.) Kolmannen ohjelman aikoihin asuntotuotannon 

olevan ratkaisu kaupunkien olojen kohentamiseen. (Grinberg 
1977.) Monet puutarhakaupunkialueista olivat tehtaan työläisiä 
varten rakennettuja. 1920-luvulla sodan jälkeen rakentamisesta 
oli tehtävä halvempaa ja aiempaa tehokkaampaa, jolloin nykyi-
sen rivitalotyypin kaltaiset asunnot syntyivät. Rakennusmateri-
aalipulasta huolimatta ne olivat laadukkaita ja aiempaa halvem-
pia. (Straver-Nevalainen 2006.) 1920- ja 30- luvuilla kehitettiin 
miniasuntoja sekä tutkittiin joustavia pohjia, joissa pieniin asun-
toihin saatiin väliseiniä avaamalla yhtenäisiä tiloja. Kerrostalora-
kentaminen nousi myös keskustelun aiheeksi, mutta siihen suh-
tauduttiin varautuneesti. (Grinberg 1977.) 1940-luvun lopulta 
lähtien suurin osa Alankomaiden rakennustuotannosta on ollut 
asuntorakentamista (Oosterman 1996).

3.1.2 1900-luvun asuntopoliittiset ohjelmat 

Alankomaissa jo keskiajalta lähtien kunnat ovat olleet mukana 
yhdyskuntasuunnittelussa. Maankäytön suunnittelulla ja kunti-
en yhteistyöllä on pitkät perinteet johtuen haastavista maantie-
teellisistä oloista: korkeasta vedenpinnasta ja rakennuskelpoisen 
maan rajallisesta määrästä. (Grinberg 1977.) Kuten aiemmas-
sa luvussa mainittiin, vuoden 1902 asuntolakia voi pitää alku-
na valtion ohjaamalle asuntopolitiikalle. Suurten kuntien tuli 
lain mukaan tehdä 10 vuoden välein suunnitelma kaupungin 

12a. J.J.P. Oudin suunnit-
telemassa rivitalokohteessa 
Kiefhoekissa Rotterdamissa 
on tutkittu minimiasunnon 
ajatusta. Kohde on kunnal-
lista asumista ja toteutet-
tu vuosina 1925-30. Kaik-
ki tällä aukeamalla esitellyt 
pohjat ovat samassa mitta-
kaavassa.

12b. Lotte Stam-Beesen suunnittelema 
Pendrechtin asuinalue Rotterdamissa edus-
taa tyypillistä 1950-60 lukujen asuinaluetta 
toistuvine rivi- ja kerrostaloriveineen. Esi-
merkkinä Swemle & Krankendonkin suunnit-
telema drive-in-asunto vuodelta 1969.
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painopiste muuttui kerrostaloista matalaan ja tiiviiseen raken-
tamiseen, jotta keskukset pystyisivät kilpailemaan omakotita-
loihin ja kyläyhteisöihin suuntautuvan muuttoliikkeen kanssa. 
1970-luvulla tärkeäksi teemaksi asuntosuunnittelussa nousi yh-
teisöllisyys, jota ilmensi muun muassa pihakadut, jotka suunnit-
teltiin kevyelle liikenteelle ja leikkiville lapsille sopiviksi. Myös 
yksilöllisiä ratkaisuja tarjottiin yhä enemmän vastapainona so-
dan jälkeiselle monotoniselle sarjatuotannolle. (Straver-Nevalai-
nen 2006.) 

Neljännen, vuoden 1988 ohjelman painopiste oli lähiöiden si-
jasta kaupungeissa, jotka tarvitsivat uusia tapoja kasvaa pysyäk-
seen kilpailukykyisinä ja elävinä (Pellenbarg & van Steen 2001). 
Kaupunkirakenteen kasvua rajoitettiin edelleen vahvasti vetä-
mällä selvä raja maaseudun ja kaupunkien välille. Neljännessä 
ohjelmassa suunnittelun laatulähtökohdat olivat ensimmäistä 
kertaa keskeisessä asemassa. 1980- ja 1990-luvulla valtion asun-
totuotantotukia leikattiin ja asuntoyhtiöt yksityistettiin, mikä 
johti asuntomarkkinoiden kaupallistumiseen. Omistusasuntoja 
rakennettiin aiempaa enemmän ja sosiaalisen asuntotuotannon 
osuus väheni. Perinteinen rivitalomalli sai kokea muutoksen: sen 
leveys kapeni kuudesta metristä jopa alle viiden metriin. Pie-
nentymisen myötä asunnon sisätiloja yhdistettiin, jotta sisätila 
saatiin tuntumaan avarammalta. Avokeittiöt syntyivät, ja perin-
teistä poiketen myös porras oli yleensä avoin ja osa olohuonetta. 
Yksityisen ja julkisen selkeä raja ulkotiloissa nousi taas tärkeäksi 

13. Mecanoon suunnittelema asuinalue Rotterdamin Prinsenlandissa vuodelta 
1993. Mecanoo on itse kuvaillut aluetta moderniksi urbaaniksi puutarhakaupun-
giksi. Talorivistöjen väleissä on eriteemaisia puutarhoja. 

1970-luvun yhteisöllisten ulkotilojen rakentamisen jälkeen. 
Keskivertokuluttajan toivomukset alkoivat näkyä asuntoraken-
tamisessa ja asuinalueiden identiteetti nousi vahvaksi teemaksi. 
(Straver-Nevalainen 2006.) 1990-luvulla rakennettiin myös en-
tistä enemmän yksilöllisiä kaupunkitaloja, joissa asukas oli ra-
kennuttaja tai ainakin mukana suunnittelussa (Straver-Nevalai-
nen 2013).

3.1.3 Vinex: uudet tiiviit ja matalat alueet  

Vuonna 1994 julkaistiin neljännen valtakunnallisen ohjelman 
lisäosa Vinex, jonka päämääränä oli 635 000 uuden asunnon 
rakentaminen vuoteen 2015 mennessä. Väestönkasvun myötä 
tarvittiin paljon uusia asuntoja – Vinex-ohjelman avulla kas-
vua pyrittiin ohjaamaan kaupunkien olemassa olevien keskusten 
ympärille. Yhtenä päätavoitteena oli tarjota pienimittakaavaista 
asumista keskiluokalle ja lapsiperheille. Kuten pääkaupunkiseu-
dulla Suomessa, myös Alankomaissa oli havaittavissa, että mo-
net varakkaammat lapsiperheet muuttivat omakotitalojen pe-
rässä ympäröiviin kuntiin ja maaseudulle. (Straver-Nevalainen 
2006.) Yhdeksi Vinex-alueiden taustalla olevista ajatuksista on 
myös esitetty tarvetta saada halvat sosiaalisen asuntotuotannon 
vuokra-asunnot niitä eniten tarvitsevien käyttöön. Alankomais-
sa sosiaalinen asuntotuotanto on korkeatasoista ja sen kuntoa 
pidetään yllä jatkuvasti, mikä on yksi syy sen houkuttelevuuteen 
myös korkeatuloisten keskuudessa. Vinex-kohteilla haluttiin 
houkutella korkeatuloisia muuttamaan omia tulojaan vastaa-
vaan asumismuotoon, jotta halpoja asuntoja vapautuisi pienitu-
loisille. (van Kempen & Priemus 2002.) Vinex-kohteissa vain 20 
prosenttia asumisesta on sosiaalista asuntotuotantoa, mikä on 
selvästi pienempi osuus kuin aikaisemmin toteutetuilla alueilla 
(Straver-Nevalainen 2006).

Vinex-alueilla suunnittelun lähtökohdaksi on asetettu, että 80 
prosenttia asunnoista sijaitsee maantasossa (Straver-Nevalai-
nen 2006). Tämä on varmasti yksi keskeinen syy siihen, että 
Alankomaissa on rakennettu viime vuosikymmenenä paljon 
erilaisia kytkettyjä pientaloja, kuten kaupunkitaloja. Henki-
löautoilun tarvetta pyrittiin vähentämään eri keinoin: Vinex-
alueet sijaitsevat liikenteellisesti edullisilla paikoilla ja tiiviin 
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kaupunkirakenteen ansiosta palvelut ovat saavutettavissa jalan 
tai pyörällä (Straver-Nevalainen 2006). Vinex-alueiden tehok-
kuus on keskimäärin 30 asuntoa hehtaarilla. Kantakaupunkiin 
suoraan liittyviin alueisiin verrattuna tehokkuus ei kuitenkaan 
ole kovin suuri: esimerkiksi Amsterdamin Borneo-Sporenburgin 
alueella, jossa matalaan rakentamiseen kytkeytyy myös kerrosta-
loja, on tehokkuus 100 asuntoa hehtaarilla. Tunnettuja Vinex-
alueita ovat muun muassa IJburg Amsterdamissa ja Ypenburg 
Delftissä. Näiltä alueilta esitellään muutama kohde myöhem-
min esimerkkikohteissa luvussa 7.

Vinex-ohjelman avulla pystyttiin rakentamaan valtava määrä ha-
luttuja pientaloja, mutta syntyneitä asuinalueita on myös kriti-
soitu. Vinex-alueita on moitittu anonyymeiksi ja liian suuriksi 
(Betsky 2006). Vinex-alueilla pyrittiin vähentämään liikkumisen 
ja autoilun tarvetta, mutta osalla alueista tavoite ei toteutunut. 
Alueilla ei välttämättä ole riittävästi julkisia palveluita, koska ne 
tukeutuvat läheisten kaupunkien palveluihin (Straver-Nevalai-
nen 2006). Osalle Vinex-alueista ei myöskään saatu järjestettyä 
julkista liikennettä ajoissa, mikä lisäsi tarvetta yksityisautoiluun 
(IenM 2012a). Vinex-alueista on muodostunut keskiluokkaisten 
perheiden asuttamia lähiöitä. Kritiikistä huolimatta Vinex on 
osoittautunut käyttökelpoiseksi tavaksi kontrolloida kaupunki-
rakenteen hallitsematonta leviämistä: Vinex-alueet ovat kuiten-
kin tarkkaan suunniteltuja alueita eivätkä suunnittelemattomas-
ti levinneitä väljiä lähiöitä. Architecture and Urbanism -lehden 
artikkelissa todetaan, että vaikka Vinex-alueet ovat lähiöitä, mo-
net niistä edustavat elinkelpoisinta ja jännittävintä lähiöraken-
tamista maailmassa. Vinex-kritiikin seurauksena Alankomaiden 
hallitus on ryhtynyt kannustamaan pienten kylien laajentamista 
suurten kaupunkien sijaan. (Betsky 2006.)

3.1.4 Vuodesta 2005 tulevaisuuteen   

Uusin, vuoden 2005 valtakunnallinen ohjelma tähtää asukkai-
den sananvallan kasvattamiseen lisäämällä yksityistä rakennut-
tamista (Straver-Nevalainen 2006). Paikalliselle ja seudulliselle 
tasoille annetaan enemmän päätäntävaltaa samalla, kun valtion 
taholta tulevia ohjeita vähennetään. Tavoitteena on, että kol-
masosa rakennettavista asunnoista olisi yksityisen rahoittamia ja 

rakennuttamia. Vaikka ohjelma antaa vapaammat kädet yksityi-
sille rakennuttajille, halutaan ohjelmassa kuitenkin taata laadu-
kas ympäristö kaikille ja valtion tehtävänä on arvioida täyttyvät-
kö ohjelman tavoitteet paikallisella ja seudullisella tasolla. (IenM 
2004.)

Ohjelman pitkän tähtäimen tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030 
asti. Kaupunkeja halutaan vahvistaa ja samalla pitää maaseutu 
elävänä. Kaupungeissa elää tällä hetkellä enemmän maahan-
muuttajia ja pienituloisia kuin niitä ympäröivillä alueilla: epä-
tasapainoista väestörakennetta halutaan ehkäistä tarjoamalla 
enemmän erilaisia asuntotyyppejä, elävöittämällä kaupunkeja ja 
lisäämällä kaupungeissa korkealaatuisia asuntoratkaisuja, joilla 
houkutella hyvätuloisia pysymään kaupungeissa. Kuntien halu-
taan tekevän yhteistyötä ja myös kehyskuntien halutaan osallis-
tuvan vähävaraisten asuttamiseen. Ohjelman mukaan 40 pro-
senttia uudesta rakennustuotannosta tulisi rakentaa jo olemassa 
oleville rakennetuille alueille – etenkin alueille, joilla asuu paljon 
vähäosaisia ja joilla ei ole tarjolla hyvälaatuista asumista. Täy-
dennysrakentamisen tukia on ohjattu erityisesti Randstadin alu-
eelle, jossa sijaitsevat Alankomaiden neljä suurinta kaupunkia 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ja Delft. Ohjelmassa painote-
taan myös viheralueiden tärkeyttä. (IenM 2004.)

Vuoden 2005 ohjelmaa on myös kritisoitu. Sen pelätään aihe-
uttavan pirstaleista kaupunkikuvaa, mikä vähentää ympäristön 
laatua, sillä Alankomaissa yhtenäisyyttä on pidetty yhtenä kau-
punkitilojen laatutekijänä. Monet myös haaveilevat omakoti-
talosta, mikä saattaa johtaa tuhlailevampaan maankäyttöön. 
(Straver-Nevalainen 2006.) Perinteisesti sosiaalisen asuntotuo-
tannon ei ole Alankomaissa katsottu olevan vain pienituloisten 
asumismuoto. 1980- ja 90-lukujen asuntopolitiikka on kuiten-
kin tähdännyt siihen, että yhä useammat keski- tai hyvätuloiset 
muuttaisivat omistusasuntoon. Sosiaalisen segregaation kasvu 
on uhkana, jos syntyy suuria alueita, joilla asuu enää vain pieni-
tuloisia. (van Kempen & Priemus 2002.) Vuoden 2005 ohjelma 
pyrkiikin vähentämään segregaatiota muun muassa täydennys-
rakentamisen keinoin.
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3.2. helsingin pientalorakentamisen historia

Suomen kaupungeista puuttuu lähes kokonaan tiivis Alan-
komaille tyypillinen kaupunkitalorakentaminen ja sen myötä 
myös kaupunkien keskeisiä alueita ympäröivä pienimittakaavai-
nen kaupunkirakenne (Manninen & Holopainen 2006). Alan-
komaihin verrattuna kaupungistuminen tapahtui myöhään., ja 
1900-luvulla sodat hidastivat kaupunkien kehittymistä. Suomes-
sa asuntorakentamisessa ei myös ole ollut yhtä suunnitelmallista 
asuntopolitiikkaa kuin Alankomaissa. Seuraavaksi perehdytään 
1900-luvun kaupunki- ja asuntosuunnittelun ihanteisiin ja tar-
peisiin pääkaupunkiseudulla. Ne auttavat ymmärtämään, miksi 
kaupunkitalot ovat rakennustyyppinä jääneet syrjään.  

3.2.1 Ensimmäiset laajat rivitalosuunnitelmat

Helsinki oli 1800-luvulle saakka pienimittakaavainen ja puu-
talovaltainen kaupunki. Puukaupunkien tulipalojen vuoksi tii-
viiseen pientalorakentamiseen suhtauduttiin kuitenkin varauk-
sellisesti. (Manninen & Holopainen 2006.) 1800-luvun alussa 
Helsingissä asui vain 2500 asukasta ja kaupungin kasvua vauh-
ditettiin siirtämällä vuonna 1812 hallitus ja erinäisiä laitoksia 
Helsinkiin (Saarinen 1915). 1900-luvun alussa Helsingin asu-
kasluku kasvoi voimakkaasti ja kaupunkisuunnitteluun haet-
tiin vaikutteita muun muassa Pietarista, Wienistä ja Berliinistä, 
joissa kerrostalorakentaminen oli yleistä. Tehostettu maankäyt-
tö ja ulkomaiset esimerkit johtivat umpikortteleiden yleistymi-
seen.  

1900-luvun alussa rivitalorakentaminen rantautui Suomeen. 
Rivitaloja kutsuttiin nimellä yhteenkytketyt omakotirakennuk-
set. Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga -suunnitelmassa vuon-
na 1915 oli ensimmäistä kertaa esillä Helsinkiin laajoja aluei-
ta käsittävää kaupunkimaista rivitalorakennetta (Jalkanen et al. 
2012). Saarinen (1915) oli hakenut suunnitelmaansa vaikutteita 
Länsi-Euroopasta ja englantilaisesta puutarhakaupunki-ideolo-
giasta. Saarisen kehittämät rivitalomallit muistuttavat suuresti 
kaupunkitaloja ja hän kutsuikin rivitaloja ”seinätysten riviin ra-
kennetuiksi yksityisiksi asunnoiksi”. Saarisen mukaan omakoti-
rakennuksia ei tule rakentaa kaupungissa samoilla periaatteilla 

kuin maalla – rivitalot olivat Saarisen mukaan edullinen ja es-
teettinen tapa rakentaa yksityisiä taloja kaupungeissa ja esikau-
pungeissa. Saarinen näkee omakotirakennusten, myös yhteen-
kytkettyjen, etuna niiden synnyttämän voimakkaan kotitunteen 
ja mahdollisuuden persoonalliseen asunnonjärjestelyyn. Samoil-
la perusteilla voidaan myös markkinoida kaupunkitaloja, minkä 
vuoksi Saarisen rivitalosuunnitelmat ovat tämän työn kannalta 
erityisen kiinnostavia. 

Saarisen (1915) suunnitelmassa rakennusten tuli täyttää nel-
jä tavoitetta: asukkaiden tarpeet, taloudellisuus, terveellisyys ja 
esteettisyys. Suunnitelma sisälsi niin varakkaiden kuin työväen 
rivitalomalleja, joita esitellään seuraavilla sivuilla tarkemmin. 
Tarkoituksena oli, että asunnot rakennettaisiin sisätöitä vaille 
valmiiksi, jolloin asukas voisi itse valita sopivimman ja edulli-
simman vaihtoehdon toteuttaa sisätyöt. Munkkiniemi-Haaga 
-suunnitelma sisälsi myös kuvauksia asuinalueen kaduista ja pal-
veluista. Asuntokadut, joita rivitalot rajaavat ja joilta on sisään-
käynnit asuntoihin, ovat kapeita kahden ajoneuvon levyisiä ka-
tuja, jotka voivat paikoittain laajentua puistikoiksi, toreiksi tai 
paikallisiksi urheilukentiksi. Rivitalojen pihojen perällä kulki 
kolme metriä leveät talouskadut, joita pitkin onnistui esimer-
kiksi polttopuiden kuljetus. Rivitalot sijaitsevat suunnitelmassa 
kerrostalo- ja huvila-alueiden välillä lähellä palveluita ja ne muo-
dostavat urbaania ympäristöä, mutta tarjoavat kuitenkin oma-
kotiasumisen etuja.

Saarisen suunnitelmasta toteutui vain yksi kohde Munkkinie-
meen Hollantilaisentielle. Samankaltainen kohde on toteutettu 
myös Vapaaherrankujalle Kulosaaressa. Armas Lindgrenin suun-
nittelemat kaksi rivitaloa asuttivat varakasta väkeä. Kulosaaren 
kohteessa talot eivät rajaa katua, vaan niiden väliin jää puisto-
mainen pihakatu. Sopivien tonttien puute sekä konservatiivi-
suus kuitenkin hidastivat rivitalojen yleistymistä. (Kolbe 1988.) 
Ensimmäinen maailmansota katkaisi 1900-luvun alun synty-
mässä olleen tradition (Manninen & Holopainen 2006).
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MuNKKiNiEMi-HAAGA
Sijainti: Munkkiniemi-Haaga, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 5 km
Arkkitehti: Eliel Saarinen 
Suunnitteluvuosi: 1915

Erityispiirre: Ensimmäinen kaupunkisuunnitelma Helsinkiin, jossa laajasti esillä rivitaloja.

Asunnot ja pihat: Saarinen pyrki kehittämään suomalaisiin elintapoihin ja ilmastoon soveltuvia 
rivitaloja. Rivitalomalleja on suunnitelmissa sekä varakkaille että työväelle, ja eri mallit pyrkivät 
vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Pienimmät asunnot sijaitsevat selät vastakkain, jolloin niillä on vain yksi 
julkisivu. Suuremmissa asunnoissa tärkeimmät asuinhuoneet on sijoitettu pihan puolelle, jotta niihin 
saadaan mahdollisimman paljon ilmaa ja valoa. Parvekkeet on myös sijoitettu pihalle päin ja yksityisyys 
varmistettu muureilla ja varjostimilla. Kaikki asunnot on suunnattu perheille. Varakkaiden asunnoista on 
myös tiloja palvelusväelle. Suurimmalla osalla asunnoista on pieni etupiha ja tilava takapiha.

Kaupunkikuva: Saarinen tavoittelee suunnitelmassaan rauhallista ja yhtenäistä kaupunkitilaa. Hänen 
mukaansa esteettisin ja taloudellisin tapa rakentaa yksityisiä taloja kaupungissa on rakentaa ne kiinni 
toisiinsa. Pitkät talorivit vaativat kuitenkin jonkin verran vaihtelua, jotta niistä ei tule yksitoikkoisia.

Toteutustapa: Rivitalot on tarkoitus rakentaa sisätöitä vaille valmiiksi. Saarisen mukaan 
rakennusryhmät on edullisinta rakentaa samalla kertaa valmiiksi. Asukkaat pystyvät sisätöissä 
päättämään itselleen edullisimman ja sopivimman ratkaisun. Mansardikerros on mahdollista jättää 
aluksi tyhjäksi ja ottaa vasta myöhemmin käyttöön.

16. Hollantilaisentie, Munkkiniemi

2-3 kerroksisia rivitaloja
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R-MALLI:
Tontti                     130 m²
Rakennus                   35 m²
Asuinhuoneita 3

17. ”Munkkiniemen työläisasutusta.” (Saarinen 1915)B-MALLI:
Tontti                     277,5 m²
Rakennus                  82,5 m²

H-MALLI:
Tontti                   555 m²
Rakennus                   171 m²
Asuinhuoneita             15 
Keittiöitä                       3 

G-MALLI:
Tontti                      666 m²
Rakennus                    217 m²
Asuinhuoneita 15
Palvelijan huoneita              3
Keittiöitä 3

Asuinhuoneita 9 
Palvelijan huoneita             1
Keittiöitä 1

17



pientalorakentamisen esimerkkinä (Krokfors 2006). Yksityisyyt-
tä asumiseen on luotu omilla sisäänkäynneillä ja portailla asun-
toihin (Saarikangas 1993). Nykyisin Puu-Käpylä on arvostettu 
ja suosittu alue.

1930-luvulla pääkaupunkiseudulla asunto-osakeyhtiömuoto ja 
grynderirakentaminen muodostuivat yleisimmiksi rakentamis-
muodoiksi (Krokfors 2006). Asunto-osakeyhtiön muodostavat 
perinteisesti samalla tontilla sijaitsevat rakennukset. (Manninen 
& Holopainen 2006.) Vahva asunto-osakeyhtiöperinne on vai-
kuttanut esimerkiksi siihen, että rivitaloasunnot on Suomessa 
ollut tapana rakentaa samalle tontille, jolloin asukas omistaa 
vain asuntonsa, ei tonttia. Tämä poikkeaa Alankomaiden tavasta 
rakentaa rivitaloasunnot omille tonteilleen. 

3.2.3 Toisen maailmansodan jälkeen: 
puutarhakaupungeista metsäkaupunkeihin  

Toisen maailmansodan jälkeen kaupunkeihin muutto lisään-
tyi ja kaupunkiväestö kasvoi nopeasti (Manninen & Holopai-
nen 2006). Sodan jälkeen tarvittiin tehokasta ja nopeaa raken-
tamista, mihin kaupunkitaloilla ei kyetty vastaamaan. Vuonna 
1949 perustettiin asuntorakennustuotannon valtuuskunta Ara-
va, jonka tehtävänä oli valvoa ja rahoittaa asuntotuotantoa ja 
-politiikkaa (Krokfors 2006). Arava-lainoituksien säännösten on 
katsottu lisänneen suomalaisen asuntorakentamisen tasapäisyyt-
tä ja yhdenmukaisuutta (Puustinen 2010). Sodan jälkeen kehi-
tettiin jälleenrakennukseen sopivia tyyppitaloja. Rintamamies-
talot edustivat perinteistä suomalaista ihannetta omasta vapaasti 

3.2.2 Tiiviit ja matalat puutaloalueet 

1920-luvulta on näihin päiviin asti säilynyt kaksi tiivistä ja ma-
talaa asuinaluetta Helsingissä: Puu-Käpylä ja Puu-Vallila. Kum-
pikin alue oli alun perin suunniteltu työväestölle ja ne muis-
tuttavat monilta ominaisuuksiltaan toisiaan. (Manninen & 
Holopainen 2006.) Puu-Käpylän asemakaavan laativat Birger 
Brunila ja Otto-I. Meurman ja pientalot taas ovat Martti Väli-
kankaan suunnittelemia. Rakennukset on sijoitettu tonttien ra-
joilla muodostamaan selkeitä katutiloja ja alue muistuttaa enem-
män pientä puutalokaupunkia kuin tavallista pientaloaluetta. 
(Saarikangas 1993.) Talotyypit eivät kuitenkaan muistuta Alan-
komaiden saman ajan tiiviiden ja matalien alueiden kaupunki-
taloja, vaan edustavat sen aikaista pohjoismaista klassisismia. Ta-
lotyypeissä on myös paljon muistumia maaseudun perinteisistä 
suomalaisista talotyypeistä: sisäänkäynti on pihalta, rakennuk-
set ovat erillisiä ja materiaalina on puu. Yhteisillä piha-alueil-
la on mahdollista viljellä hyötykasveja. Puu-Käpylässä yhdisty-
vät englantilainen puutarhakaupunki-ideologia ja suomalainen 
puutaloperinne (Saarikangas 1993). Perinteisestä suomalaisesta 
tavasta poiketen Käpylässä on onnistuneesti yhdistetty samaan 
taloon useampi asunto, jota voi pitää yhtenä varhaisena kytketyn 

18a. Kahden asunnon tyyppitalo Puu-Käpylään vuodelta 1920. Puu-Käpylän 
tyyppitaloja oli muitakin malleja, muun muassa neljän asunnon talo.

18b. Katunäkymä Puu-Käpylässä
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tilavalla tontilla seisovasta talosta (Visanti 2006). Tämä myös 
jatkoi maaseutumaisesta ympäristöstä tuttua rakentamisen tra-
ditiota ja tilavilla tonteilla oli mahdollista jatkaa pienviljelype-
rinnettä (Krokfors 2006). Puolitoistakerroksisissa rintamamies-
taloissa ullakko oli mahdollista ottaa myöhemmin käyttöön, 
mikä edusti ajatusta joustavasta kasvavasta asuintilasta (Saari-
kangas 2005).

Kaupunkisuunnittelun ihanteet alkoivat muuttua jo ennen tois-
ta maailmansotaa, mutta vasta sodan jälkeen funktionalismin 
ihanteet pääsivät toteutumaan laajemmin. Umpikorttelit koet-
tiin epätoivoituksi ja kaupunkeja pidettiin turvattomina, epä-
terveellisinä ja lapsille sopimattomina kasvuympäristöinä (Hert-
zen 1946). Tonteilla vapaasti seisovat lamellitalot yleistyivät ja 
rakentaminen suuntautui pääosin vanhan kaupunkirakenteen 
ulkopuolelle – alkoi syntyä lähiöitä. (Manninen & Holopainen 
2006.) Luonnon, väljyyden ja valon merkitystä korostettiin kau-
punkitilassa, mikä ei sopinut yhteen tiiviin kaupunkirakenteen 
ominaisuuksien kanssa. Rakennusten ja teiden sijoittamisessa 
pyrittiin seuraamaan maastonmuotoja. Rakennusten rajaamasta 
suljetusta katutilasta luovuttiin ja autoliikenne ohjasi yhä enem-
män katujen suunnittelua (Jalkanen et al. 2012). Ydinperhe oli 
asuntosuunnittelussa hallitseva normi ja oman kodin merkitys 
oli tärkeä. Puutarhakaupunkimainen luonnonläheinen ympäris-
tö katsottiin lapsille hyväksi kasvuympäristöksi (Hertzen 1946).

1950-luvulla rakennettu, Otto-I. Meurmanin suunnittelema 
Tapiola edustaa hyvin aikansa kaupunkisuunnittelun ihanteita. 
Yksi tärkeimmistä Tapiolan takana olleista henkilöistä oli silloi-
nen Väestöliiton toiminnan johtaja Heikki von Hertzen, joka 
kirjoittaa ihanteistaan teoksessa Koti vaiko kasarmi lapsillemme 
(1946). Suomi nähdään teoksessa harvaan asuttuna maana, jos-
sa ei ole tarvetta tiiviille kerrostalorakentamiselle. Puutarhakau-
punkiaatteen vaikutus näkyy vahvana teoksessa. Hertzen toteaa 
teoksessaan, että ”Yhdenperheentalo, joka sijaitsee omalla ton-
tilla, on asunnon ihannetyyppi.” (1946, s.66). Hertzen kuiten-
kin myöntää, ettei omakotitalo sovi kaikille ja nostaa rivitalon 
esille toiseksi parhaana vaihtoehtona. Rivitalojen määritelmä 
on vielä tuolloin sama kuin Saarisen (1915) aikaan eli toisiinsa 
kiinni rakennettuja omilla tonteillaan seisovia yksityisiä asun-
toja. Hertzen ennustaa rivitaloille suosiota, mutta toteaa, että 
katua rajaava sijoitustapa on vanhanaikainen ja rivitalot tulisi 

sijoittaa vapaasti pihojen ympäröimiksi. Onnistuneena esimerk-
kinä tästä Hertzen nostaa esille vuonna 1944 rakennetun Sigfrid 
Perssonin ja Bülow-Hüben suunnitteleman Malmön ulkoilma-
kaupungin. Tapiolan rakentamisen yhteydessä tuotiin Suomeen 
muitakin uusia pientaloyyppejä, kuten atriumtalo ja ketjutalo 
(Krokfors 2006).  

Rivitalorakentaminen nousikin suureen suosioon 1950-luvulla, 
kuten Hertzen ennusti. Rivitaloja rakennettiin esikaupunkialu-
eille kerrostalojen ja omakotitalojen välivyöhykkeelle (Sanak-
senaho 2013). 1950-luvulta löytyy useampikin kohde, jois-
sa rivitalot rajaavat katua kuten kaupunkitalot ja sisäänkäynti 
asuntoihin on kadulta pienen etupihan kautta. Tällaisia rivita-
loja löytyy muun muassa Länsi-Herttoniemestä, Maunulasta ja 
Lauttasaaresta. Tosin pian ajan kaupunkisuunnittelun ihantei-
den mukaan rivitalot irrotettiin kadusta ja ne ryhdyttiin kerros-
talojen tapaan sijoittamaan vapaasti pihojen keskelle (Manninen 
& Holopainen 2006). Tämä perinne on jatkunut rivitalojen ja 
pientalojen suunnittelussa näihin päiviin asti. 

19a. Aulis Blomstedin Tapiolaan suunnittelemat Ketjutalot, 1954

19b. Jorma Järven ja Toivo Jäntin suunnittelema As Oy Herttua Länsi-
Herttoniemessä. Karhutien molemmin puolin sijaitsevissa rivitaloissa on yhteensä 
26 asuntoa ja asunnot ovat keskimäärin 80 m². Rivitalot ovat ensimmäiset 
puurakenteiset elementtirivitalot Suomessa. Asunnot on erotettu toisistaan 
tiilimuurein.
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1960-luvulla alkoi niin kutsuttu suuri muutto, jolloin väes-
töä siirtyi nopeasti maaseudulta kaupunkeihin (Jalkanen et al. 
2012). Kerrostalovaltaisia lähiöitä rakennettiin metsän keskel-
le eikä puutarhakaupunki-idea ollut enää vahvasti nähtävissä 
– syntyi käsite ”metsälähiö” (Krokfors 2006). Asuntorakenta-
minen oli kerrostalovaltaista ja siirryttiin yhä suuremmissa mää-
rin standardisoituun teolliseen asuntotuotantoon ja rakentami-
sen normittamiseen (Krokfors 2010b). Myös pientalotuotanto 
teollistui ja sodan jälkeen yleistyneistä tyyppitaloista luovuttiin 
(Härö 2013). Vastauksena metsien hallitsemille lähiöille alkoi 
myös näkyä pyrkimyksiä urbaanimpaan ympäristöön. Yksi tun-
netuimmista esimerkeistä on Bengt Lundstenin vuoden 1964 
kilpailuvoittoon perustuva Jyväskylän Kortepohja. 1970-luvul-
lä järjestettiin Tuusulassa Suomen ensimmäiset asuntomessut, 
joiden tarkoituksena oli pientalorakentamisen vilkastuttami-
nen. Pientalorakentaminen jakaantui entistä vahvemmin kah-
teen suuntaukseen: talotehtaiden valmistaloihin ja arkkitehtien 
suunnittelemiin yksityistaloihin (Sanaksenaho 2013). 1980-lu-
vulla rakennettiin paljon pientaloja ja suurin osa niistä oli val-
mistaloja (Saarikangas 2005).

3.2.4 2000-luvun tiivis ja matala rakentaminen

2000-luvun taitteessa tiivis ja matala rakentaminen alkoi herät-
tää suurempaa kiinnostusta. Jo vuonna 1983 asuminen oli siir-
retty ympäristöministeriön alaisuuteen. Vuoden 1999 valtion 
asuntopoliittisen ohjelman yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista 
nousi tiiviin ja matalan asuntorakentamisen lisääminen kerros-
talovaltaisessa Suomessa. (Krokfors 2006.) Muun muassa ympä-
ristöministeriö selvitti tällaisen rakentamisen mahdollisuuksia. 
Tutkimukset olivat osoittaneet, että valtaosa haluaisi asua omas-
sa pientalossa kaupungin palveluiden ja joukkoliikenteen lähel-
lä. Asumistoiveiden täyttämisen lisäksi tiivis ja matala -projektin 
taustalla oli ajatus ekotehokkaasta kaupunkirakenteesta. (Ympä-
ristöministeriö 2002.) Samoihin aikoihin Alankomaissa oli to-
teutettu ja toteutettiin laajoja tiiviitä ja matalia Vinex-alueita. 

Pientalorakentaminen on lisääntynyt tasaisesti. Suomessa ei 
kuitenkaan ole toteutunut kuin harvoja kaupunkitaloihin pe-
rustuvia ratkaisuja – tiiviillä ja matalilla alueilla talotyypit ovat 20. Paciuksenkujan kaupunkitalot Pikku-Huopalahdessa

enemmänkin olleet perinteistä suomalaista pientalorakentami-
sen tyyppejä. (Krokfors 2006.) 1980-luvulla postmodernismi 
vaikutti kaupunkisuunnitteluun ja toteutuneilla asuinalueil-
la, kuten Pikku-Huopalahdessa, on palattu selvästi rajattuihin 
katu- ja kaupunkitiloihin. Tältä kaudelta on myös muutama 
kaupunkitaloja muistuttava kohde: Pikku Huopalahden Siree-
nikatu ja Konalan Hilatie. Myöhemmin myös Vantaan Karta-
nonkoskelle (2000-2008) on rakentunut kerrostalojen rinnalle 
kaupunkitalomaisia rivitaloja (Mälkki 2010). Varsinaisia kau-
punkitalokohteita löytyy pääkaupunkiseudulta kaksi: Espoon 
Säterinmetsän yhteenkytketyt omakotitalot (2003) ja Helsin-
gin Malminkartanon Vuorenjuuren kaupunkipientalot (2005). 
Kummassakin projektissa haluttiin tarjota omatoimiseen raken-
tamiseen soveltuvia tontteja, joista on pulaa sekä Helsingissä että 
Espoossa. Samalla kuitenkin tavoiteltiin tiivistä kaupunkiraken-
netta, joten perinteisten omakotitalojen sijaan päädyttiin kehit-
tämään kaupunkitalorakentamista. Näitä kahta projektia käsi-
tellään tarkemmin myöhemmässä toteutustapoja käsittelevässä 
luvussa 5. Tällä hetkellä on myös valmistumassa ja rakenteilla 
useampiakin kaupunkitalokohteita muun muassa Ormuspel-
toon, Kalasatamaan ja Alppikylään. Näitä projekteja esitellään 
tarkemmin esimerkkikohteissa luvussa 7.
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Ennen 1900-lukua

1900-luvun alku

• jo 1600-luvulla puolet väestöstä asui kaupungeissa
• kunnat jo keskiajalla mukana maankäytön 

suunnittelussa
• tyypilliset elinkeinot kaupankäynti ja merenkulku
• yleinen asumismuoto kauppiastalot

• 1902 asuntolaki alku vahvalle valtion ohjaamalle 
asuntopolitiikalle

• nykyisen kaltainen rivitalorakentaminen yleistyy
• puutarhakaupungit kaupunkirakenteen kiinteä jatke
• kerrostalorakentamiseen suhtaudutaan 

varauksellisesti

• 1960 ensimmäinen valtakunnallinen 
yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen ohjelma

• sodan jälkeinen asuntopula
sarjatuotanto ja yhdenmukaistaminen
75 prosenttia sosiaalista asuntotuotantoa

• kerrostalolähiöt eivät saavuta suosiota 
1970 paluu tiiviiseen ja matalaan

• 1994 Vinex-ohjelma: 
yli 600 000 uutta asuntoa 
olemassa olevien keskusten ympärille
80 prosenttia maantasoasuntoja
20 prosenttia sosiaalista asuntotuotantoa

• 2005 vuoden ohjelma: 
lisää valtaa yksityisille ja paikalliselle tasolle

• kaupungistunut myöhään
• 1800-luvun alussa Helsingissä 2500 asukasta
• tyypilliset elinkeinot maa- ja metsätalous
• tyypillinen pientalo yksin omalla tilavalla tontilla 

seisova omakotitalo

• Helsingin kasvu nopeaa
• vaikutteita kerrostalovaltaisista kaupungeista
• rivitalorakentaminen muutaman kohteen erikoisuus
• tiiviit puutaloalueet: Puu-Käpylä ja Puu-Vallilla
• asunto-osakeyhtiöt ja grynderirakentaminen

• kaupunkiväestö kasvaa voimakkaasti
• 1949 perustetaan arava

 ohjaa rakentamista yhdenmukaiseen suuntaan
• kaupunkisuunnittelussa funktionalismin ihanteet
• 1950-luvun puutarhakaupungit
• rivitalorakentaminen yleistyy

• 2002 ympäristöministeriön tiivis ja matala hanke:
asumistoiveisiin vastaaminen
ekotehokas rakentaminen

• 2000-luvulla valmistuvat ensimmäiset varsinaiset 
kaupunkitalot

Toisen 
maailmansodan 
jälkeen

Viime 
vuosikymmenet

3. MiSTä? ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi
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4. MiKSi?  
– SuOSiO jA TAVOiTTEET
Kaupunkitalojen taustan ymmärtämisen lisäksi on tärkeää pe-
rehtyä tarkemmin siihen, miksi kaupunkitaloja rakennetaan ja 
miksi ne ovat ajankohtainen aihe. Alankomaita koskevassa osi-
ossa keskitytään kaupunkitalojen suosion syihin, koska Alanko-
maissa on jo rakennettu ja rakennetaan edelleen paljon kaupun-
kitaloja. Suosio kertoo osaltaan tarpeista, joihin kaupunkitalot 
vastaavat. Suomessa ei ole vielä rakennettu montaakaan kohdet-
ta, jonka vuoksi Suomen osiossa perehdytään kaupunkitalora-
kentamisen tavoitteisiin eli siihen, mihin tarpeisiin kaupunki-
talojen ajatellaan vastaavan. Suomen osiossa pohditaan myös 
tarkemmin kaupunkitalon ja tällä hetkellä yleisten talotyyppien 
suhdetta sekä talotyypin mahdollisia kohderyhmiä.



4.1 Kaupunkitalojen suosio Alankomaissa

4.1.1 Tiiviiden ja matalien alueiden suosio

Pelkkien kaupunkitalojen suosion lisäksi on järkevää tarkastella 
myös laajemmin tiiviin ja matalan periaatteiden mukaisten alu-
eiden suosiota Alankomaissa. Kaupunkitalot ja niitä muistutta-
vat rivitalot ovat yksi tavanomaisimmista talotyypeistä tiiviillä ja 
matalilla alueilla, joten näiden alueiden halutut piirteet kertovat 
myös kaupunkitalojen suosiosta. Alankomaissa tiivistä ja mata-
laa löytyy niin kaupunkien keskustoista, reunoilta kuin myös ul-
kopuolelta – toisin sanoen tiivis ja matala ei ole vain lähiöiden 
rakennustapa. Tiiviit ja matalat alueet myös tarjoavat monenlai-
sia asuntotyyppejä. Näin ollen tiivis ja matala tarjoaa niin sijain-
tinsa kuin yksittäisten asuntojensa puolesta vastauksen moniin 
erilaisiin asumistoiveisiin (Straver-Nevalainen 2006).

Kerrostaloihin perustuvat asuinalueet eivät ole saavuttaneet 
suurta suosiota Alankomaissa. Asukkaiden suuri määrä ja pula 
rakennusmaasta pakottavat kuitenkin tiiviiseen asumiseen, mut-
ta yleensä se tarkoittaa tiivistä ja matalaa pientaloasumista. Stra-
ver-Nevalaisen (2006) mukaan alankomaalaiset asuvat ennem-
min vierekkäin kuin päällekkäin. Kuten jo edellisessä luvussa 
kerrottiin, tiiviillä ja matalalla rakentamisella on pitkät perinteet 
Alankomaissa ja monet alankomaalaiset ovat varttuneet tiiviil-
lä pientaloalueilla. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on lapsuu-
den kasvuympäristöllä todettu olevan suuri vaikutus asumistoi-
veisiin (Ilmonen 2007), mikä osaltaan voi siis selittää tiiviiden 
ja matalien alueiden suosiota Alankomaissa. Uusien 1990-luvun 
tiiviin ja matalien alueiden runsas tarjonta johtuu muun mu-
assa 1994 ilmestyneestä Vinex-ohjelmasta sekä asuntoyhtiöiden 
yksityistämisestä 1990-luvun alussa. Asuntoyhtiöiden yksityistä-
minen johti asuntomarkkinoiden kaupallistumiseen, mikä lisäsi 
omistusasuntojen rakentamista ja vähensi sosiaalista asuntotuo-
tantoa. Kaupalliset intressit ja keskivertokuluttajan toivomukset 
alkoivat ohjata rakentamista yhä enemmän (Straver-Nevalainen 
2006). Myös yleisen varallisuuden lisääntyminen on nostanut 
omakoti- ja rivitalojen kysyntää. Etenkin lapsiperheet suosi-
vat maantasoasuntoja ja monet kaupungit ovat halunneet niillä 
houkutella perheitä pysymään kaupungissa. 

Alankomaissa asuinympäristölle on myös asetettu korkeat laa-
tuvaatimukset, mikä osaltaan ohjaa rakentamista pienimittakaa-
vaiseen suuntaan. Straver-Nevalaisen (2006) teoksessa laadun 
määrittelyyn on esitetty seitsemän kriteeriä: tilan monimuotoi-
suus, taloudellinen ja yhteiskunnallinen toimivuus, kulttuurin 
monipuolisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävä kehi-
tys, viihtyisyys ja ihmisläheisyys. Tiiviit ja matalat asuinalueet 
pystyvät vastaamaan hyvin näihin vaatimuksiin. Tiivis kaupun-
kirakenne tekee selvän rajan kaupungin ja maaseudun välille 
ja rajoittaa kaupungin leviämistä, mikä varmistaa maaseudun 
ja kaupungin ominaispiirteiden säilymisestä. Tiiviit ja matalat 
alueet tarjoavat Alankomaissa monia eri hintaluokan ja tyypin 
asuntoja, mikä lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tiivis kau-
punkirakenne on myös kestävän kehityksen mukaista. Edelliset 
kriteerit täyttävät myös kerrostaloalueet, mutta matalan rakenta-
misen puolesta puhuu pienimittakaavainen ihmisläheinen ym-
päristö ja asukkaiden toiveisiin vastaaminen. Tiiviit ja matalat 
alueet koetaan yleisesti viihtyisiksi ja turvallisiksi. Seuraavassa 
toteutustapoja koskevassa luvussa 5 käsitellään tarkemmin laa-
tukriteereiden käyttöä suunnittelun pohjana.

Tiiviin ja matalan suosiota Alankomaissa selittää myös asukkai-
den asuinympäristölle kohdistamat toiveet. Monien unelma on 
asunto alueelta, joka on kohtalaisen matkan päässä keskustasta 
ja jolta löytyy ”vihreää”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita luonnon-
tilaista ympäristöä, vaan puut ja puistot riittävät täyttämään toi-
veen. Asuinalueilla on yleensä paljon kivettyjä alueita ja Suo-
meen verrattuna vähän vihreää (Oosterman 1996). Toisin kuin 
Suomessa Alankomaissa luonto ja maisema ovat pitkälti ihmisen 
tekemiä. Tiiviiden alueiden suosiota lisää myös niiden tarjoama 
mahdollisuus yhteisöllisyyteen. Tiiviillä ja matalilla alueilla ka-
dut sekä etupihat ja sisäänkäynnit asuntoihin toimivat sosiaalisi-
na kohtaamispaikkoja. Tämä ei kuitenkaan pakota yhteisöllisyy-
teen, vaan luo mahdollisuuksia sen syntymiselle. Alankomaissa 
perinteisesti ulkomaailman ja asunnon välillä on läpinäkyvä suh-
de (Oosterman 1996). Asuintalojen suuret ikkunat avautuvat 
usein kadulle verhottomina, koska alankomaalaiset ajattelevat, 
ettei heillä ole asunnoissaan mitään salattavaa. Tämä osaltaan li-
sää pienimittakaavaisten alueiden tarjoamaa turvallisuuden tun-
netta: kaduille avautuvat asunnot luovat sosiaalista kontrollia. 
(Staver-Nevalainen 2006.) Lisäksi alueiden kapeat kadut hidas-
tavat liikennettä ja luovat turvallisen ympäristön liikkumiselle. 
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4.1.2 Kaupunkitalojen suosio 

Kaupunkitaloilla on pitkä historia Alankomaissa ja ne ovat juur-
tuneet voimakkaasti osaksi alankomaalaista asuntotarjontaa. 
Kuten luvussa 2 mainittiin, kaupunkitaloille on hollannin kie-
lessä monta erilaista nimitystä, jotka kuvaavat talotyypin erilai-
sia variaatioita. Nimien määrä osaltaan kertoo kaupunkitalojen 
muuntautumiskyvystä ja monipuolisuudesta. Toisin kuin Suo-
messa, kaupunkitalot ovat olennainen osa sekä kaupunkien his-
toriallista että uutta urbaania rakennetta. Amsterdamin keskus-
tassa on säilynyt paljon vanhoja kanavan varsien kauppiastaloja 
– vanhimmat säilyneet ovat 1600-luvulta. Syinä säilymiseen voi 
pitää talotyypin kykyä muuntautua yhä uusiin tarpeisiin sekä 
niiden muodostamaa laadukasta ja kiinnostavaa kaupunkira-
kennetta (Krokfors 2006). Talotyypin muunneltavuuden on 
mahdollistanut huonetilojen ennalta määräämättömät funktiot, 
huoneiden melko suuri koko sekä talon laajentamismahdolli-
suudet niin pihalle kuin ylöspäin (Krokfors 2006). 

Tiiviiden ja matalien alueiden tyypillisin asumismuoto on kak-
si- tai kolmikerroksinen rivitaloasunto maantasossa. 1900-luvun 
aikana Alankomaissa on rakennettu noin kolme miljoonaa rivi-
taloasuntoa, mikä on puolet kaikista rakennetuista asunnoista. 
Maantasoasuntoja on 60 prosenttia kaikista asunnoista. Kuten 
jo aiemmin mainittiin, alankomaalaiset rivitalot ovat useim-
miten omatonttisia ja muistuttavat monilta ominaisuuksiltaan 
suomalaisia kaupunkitaloja. Rivi- ja kaupunkitalojen suosio pe-
rustuu Alankomaissa pitkälti samoihin asioihin. Rivi- ja kau-
punkitalot edustavat hyvin alankomaalaisten näkemystä hyvästä 
asumisesta: maantason sisäänkäynti, oma piha sekä suora yhteys 
kadulle ja sitä kautta sosiaaliseen elämään. Piha koetaan tärkeäk-
si elementiksi asumisessa, sillä se toimii suurimman osan vuotta 
lisäoleskelutilana ja vaikka viereiset asunnot olisivat samanlaisia, 
voi pihaa laittamalla viestiä omista mieltymyksistään. Monien 
haaveena on kuitenkin omakoti- tai paritalo, mutta harvoilla on 
varaa niihin. (Straver-Nevalainen 2006.) Rivitaloasunnot kuu-
luvat samaan hintaluokkaan kerrostalojen kanssa ja ovat useim-
mille paras saavutettavissa oleva vaihtoehto (Straver-Nevalainen 
2013). Kaupunkitalot ovat rivitaloasuntoja suurempia ja näin 
ollen myös kalliimpia. Kaupunkitalon etuna suhteessa rivitaloi-
hin voi pitää suurempaa yksilöllisyyttä ja keskeistä sijaintia.  

Alankomaista löytyy kaupunki- ja rivitalojen rinnalla monia 
muitakin pienimittakaavaiseen urbaaniin ympäristöön sopivia 
talotyyppejä, joita esiteltiin luvussa 2.1. Nämä talotyypit eivät 
kuitenkaan ole saavuttaneet yhtä vakaata suosiota kuin kaupun-
ki- ja rivitalot. Sekä drive-in- että patioasunnot olivat pitkään 
epäsuosiossa – yhtenä syynä tähän voi pitää asunnon sisätilojen 
ja kadun välisen suhteen heikkoutta. Drive-in-asunnoissa en-
simmäisessä kerroksessa sijaitsevat autotallit estävät suoran yh-
teyden asunnon ja kadun välillä, ja autotallien ovet hallitsevat 
katukuvaa. Patio-asunnot taas avautuvat suljetulle omalle sisäpi-
halle eli kääntävät tavallaan selkänsä kadulle. Tiiviin ja matalan 
suosio on kuitenkin tuonut uusia variaatioita kummastakin tyy-
pistä ja niiden suosio on kasvussa. Uusissa drive-in-asunnoissa 
autotalli on yleensä sijoitettu puoli kerrosta katutasoa alemmas, 
jolloin ensimmäinen asuinkerros on tiiviimmin yhteydessä ka-
tuun. Talotyyppien suosion kasvuun vaikuttanee myös se, että 
asunnon toivotaan entistä enemmän tarjoavan yksityisyyttä ja 
turvallisuutta. Straver-Nevalaisen (2006, s.60) mukaan on ole-
massa yhä vähemmän asioita, jotka ovat yksityisiä ja hänen mu-
kaansa asunnosta on tullut yhä enemmän turvallinen yksityinen 
pesä. Myös suhteet lähinaapurustoon ovat monille vähemmän 
tärkeitä kuin ennen. (Oosterman 1996.) Myös kaupunkitaloissa 
on alkanut näkyä entistä selvempi jako yksityisen ja julkisen vä-
lillä: monissa uusissa kohteissa ensimmäinen kerros on suljettu 
kadulle päin ja osassa myös autotallit on perinteistä poiketen in-
tegroitu osaksi katutason kerrosta, jolloin oleskelutilat on sijoi-
tettu vasta ylempiin kerroksiin. 

Maantasoasunnot ovat Alankomaissa etenkin perheiden suosios-
sa. Helsingin tavoin Amsterdamissa halutaan houkutella perhei-
tä pysymään kaupungissa: tämä vaatii, että kaupungista löytyy 
perheille sopivia asuntoja ja lapsiystävällisiä turvallisia asuinym-
päristöjä. Amsterdamissa perheitä asuu paljon laitakaupungilla 
ja sodan jälkeen valmistuneilla alueilla, joilla on tarjolla perheil-
le sopivia isoja asuntoja. Keskusta-alueella taas asuu enemmän 
sinkkuja ja pariskuntia, mutta keskusta-asumisen on todettu ve-
tävän puoleensa myös keskiluokkaisia lapsiperheitä. Lapsiper-
heille keskusta-asumisesta houkuttelevan vaihtoehdon voi tehdä 
asumisen tehokkuus, sillä asunnon ulkopuoliset toiminnot ku-
ten työ ja palvelut sijaitsevat lähellä. (Diepen & Musterd 2009.) 
Kaupunkitalot ovat yksi tapa tarjota urbaania, mutta tilavaa asu-
mista perheille. Viime vuosikymmenenä Amsterdamiin onkin 
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valmistunut uusia asuinalueita kuten Borneo-Sporenburg ja IJ-
burg, joilla on runsaasti kaupunkitaloja. Perheille sopivia kau-
punkitaloja esitellään esimerkkikohteissa Steigereiland IJburgin 
kohdalla sivulla 75. 

Kaupunkitalojen kysyntää saattaa tulevina vuosina lisätä pyrki-
mys yksilöllisempään asumiseen. Perinteisesti yksityishenkilöt 
ovat harvoin rakentaneet tai rakennuttaneet oman asuntonsa 
Alankomaissa, mutta tilanne on kuitenkin muuttumassa. Alan-
komaalaisissa tutkimuksissa on Straver-Nevalaisen (2006) mu-
kaan käynyt ilmi, ettei asukkaiden toiveisiin vastata nykyisessä 
asuntotuotannossa riittävästi. Myös perhemallien moninaistu-
minen ja kotona työskentelyn yleistyminen nostavat tarvetta 
entistä yksilöllisemmille ja joustavammille ratkaisuille (Ooster-
man 1996). Niin ikään yksittäisten asumisurien ennustaminen 
on entistä vaikeampaa: esimerkiksi yksinasujilla yksinasumisen 
ajankohta tai syyt siihen voivat olla todella moninaiset (Diepen 
& Mustard 2009). Uusin valtakunnallinen ohjelma tähtääkin 
yksityisten toimeksiantojen ja tätä kautta asukkaiden sananval-
lan lisäämiseen. Jo 1990-luvulla yleistyi tapa rakentaa yksilöl-
lisiä kaupunkitaloja, joissa asukkaat olivat mukana suunnitte-
lussa (Straver-Nevalainen 2013). Tästä yksi esimerkki on West 
8 -toimiston suunnittelema Borneo-Sporenburgin alue. Viime 
vuosina on myös usealla uudella alueella alettu tarjota tontteja 
yksityisille rakennettaviksi. Tontit voivat olla todella pieniäkin, 
mutta niiden tarjonnasta on tullut kilpailuvaltti asuntomarkki-
noilla. Tästä hyviä esimerkkejä ovat uusista kaupunkitaloista ra-
kentuva Nieuw Leyden ja Homeruskwartier, jotka on esitelty 
esimerkkikohteissa. 
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mukana edistämässä uudenlaisia asumisratkaisuja ja niiden to-
teuttamista.  Esteettömyystavoitteissa mainitaan kaupunkitalot 
erikseen ja todetaan, että esteettömyys toteutetaan niissä par-
haalla mahdollisella tavalla kaupunkitalojen erityispiirteet huo-
mioiden. (TASKE 2012.)

Tiiviisiin pientaloratkaisuihin ohjaavat myös kestävän kehityk-
sen mukaiset tavoitteet. Rakentaminen ja rakennusten käyttö ai-
heuttaa noin 40 prosenttia ilmastonmuutosta lisäävistä päästöis-
tä Suomessa (mm. Sitra 2013). Asumisen kestävyys muodostuu 
useasta tekijästä: asunnon sijainnista yhdyskuntarakenteessa, 
asuntokohtaisista ratkaisuista kuten energiatehokkuudesta sekä 
muuttojen minimoinnista eli asunnon joustavuudesta (Hasu 
2010). Kotikaupunkina Helsinki -ohjelmassa (2012) ekotehok-
kaan rakentamisen keskeiseksi periaatteeksi nostetaan joukko-
liikenteeseen tukeutuva tiivis yhdyskuntarakenne. Myös uusiu-
tuvien energianlähteiden ja rakennusmateriaalien käyttöä sekä 
nollaenergiarakentamista pyritään lisäämään.

Lähivuosina uusista asunnoista 30 prosenttia on tarkoitus to-
teuttaa täydennysrakentamisena. Täydennysrakentamisessa py-
ritään panostamaan laajempiin alueellisiin tarkasteluihin eikä 
vain yksittäisiin kohteisiin. Alueilla, joilla on paljon pienasun-
toja, on mahdollista tasapainottaa asuntojakaumaa tiiviillä pien-
talorakentamisella kuten kaupunkitaloilla. Tällä hetkellä Hel-
singissä rakennetaan uusia asuinalueita entisille satama-alueille. 
Nämä alueet tulee olemaan rakennettu noin vuoteen 2025 men-
nessä, jonka jälkeen asuntorakentaminen tulee tukeutumaan yhä 
enemmän täydennysrakentamiseen. Uusien alueiden valmistu-
misen myötä kasvaa riski, että vanhat alueet, joilla on paljon pe-
ruskorjauksen tarpeessa olevaa asuntokantaa, jäävät eriarvoiseen 
asemaan: täydennysrakentamisella halutaan tukea olemassa ole-
vien alueiden viihtyisyyttä, palveluiden tarjontaa ja elinvoimai-
suutta. (TASKE 2012.) 

4.2 Kaupunkitalorakentamisen 
tavoitteita Suomessa  

4.2.1 Helsingin asuntopoliittiset tavoitteet 

Valtion vuosille 2012-2015 laatimassa asuntopoliittisessa toi-
menpideohjelmassa on tavoitteena lisätä asuntotuotantoa eten-
kin Helsingin seudulla ja kasvukeskuksissa sekä edistää asuinalu-
eiden elinvoimaisuutta (Ympäristöministeriö 2013). Helsingin 
kaupunki on laatinut myös oman ohjelman Kotikaupunkina 
Helsinki, jossa asetetaan tavoitteita lähivuosien asuntotuotan-
nolle ja maankäytölle Helsingissä. Ohjelma perustuu valtion ja 
Helsingin seudun kuntien kesäkuussa 2012 tekemään aiesopi-
mukseen vuosille 2012-2015 (TASKE 2012). Sekä valtion että 
Helsingin kaupungin asuntopoliittisissa ohjelmissa asuntora-
kentamisen kehittämisen teemoiksi nousevat asukaslähtöisyys, 
kestävä kehitys ja muunneltavuus. Osa tavoitteista selittää kau-
punkitalojen ajankohtaisuutta sekä antaa taustatietoa siitä, mi-
hin tarpeisiin niiden toivotaan vastaavan. 

Helsingissä asuu suhteessa vähemmän lapsiperheitä kuin ke-
hyskunnissa ja asukasrakenteen monipuolisuuden takaamisek-
si Helsinki haluaa tarjota kaivattuja pientaloja, joilla houkutella 
lapsiperheitä jäämään kaupunkiin. Kaupunkitalot ovat Helsin-
gissä melko vahvasti esillä vaihtoehtona kehyskuntien omako-
titaloille (Hämäläinen 2013). Helsinkiläisestä asuntokannasta 
noin 85 prosenttia on kerrostaloissa. Korkeatasoisen pientalo-
asumisen tarjoaminen on tärkeä keino kunnille kilpailla asuk-
kaista (Krokfors 2006). Monilapsisilla perheillä asumisväljyys 
on kasvanut selvästi hitaammin kuin muilla asukasryhmillä ja 
monet lapsiperheistä kaipaavatkin suurempaa asuntoa. Tämä 
vaatii kaupunkiympäristöön sopivien pientalokonseptien kehit-
tämistä – yksi mahdollisuuksista on kaupunkitalo. Tiivis pien-
taloasuminen tuo myös yhden vaihtoehdon lisää omakotita-
lon ja kerrostalon välille. Pientalotuotanto suunnataan pääosin 
perheille, mutta kaupunkitaloissa voi ohjelman mukaan olla 
myös pienasuntoja. Uusien talotyyppien kehittämistä tukemaan 
on suunnitteilla pilotti- ja kehittämishankkeita. Muun muas-
sa ryhmärakennuttamista sekä omatoimista rakentamista pyri-
tään lisäämään, mikä voi edistää myös kaupunkitaloprojekteja. 
Kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) on tarkoitus olla 
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4.2.2 Kaupunkitalojen yleisiä tavoitteita 

Kaupunkitalon konseptia on tutkittu viime vuosina useammas-
sakin hankkeessa Suomessa. Vuonna 2007 Yhdyskuntasuunnit-
telun tutkimus- ja koulutuskeskuksen YTK aloitti monialaisen 
kolmivuotisen tutkimushankkeen URBA (urbaanin asumisen 
tulevaisuuden konseptit), jossa tarkasteltiin pääkaupunkiseu-
dulle mahdollisesti sopivia uusia urbaanin asumisen malleja, 
muun muassa kaupunkitaloja. URBA-hankkeen yhteydessä jär-
jestettiin vuonna 2008 Kuluttajakeskuksen konseptiverstas, jois-
sa kuluttajat, mahdolliset tulevat asukkaat, arvioivat hankkeessa 
tutkittuja uusia urbaaneja asumisen muotoja. Helsingissä järjes-
tettiin keväällä 2010 Helsinki Townhouse -kilpailu, jonka tavoit-
teena oli löytää helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön niin kau-
punkikuvallisesti kuin kulttuurisesti sopiva kaupunkitalotyyppi. 
Helsingissä kaupunkisuunnitteluvirasto on tuonut vahvasti esille 
kaupunkitaloja (Hämäläinen 2013). Kaupunkisuunnitteluviras-
to on julkaissut kolme kaupunkitaloja koskevaa selvitystä: Town-
house: kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa – Lähtökohtia 
ja tavoitteita (2006), Östersundom ja kaupunkipientalot (2011) ja 
Townhouse-rakentaminen Helsingissä (2012). Tämän lisäksi Pirjo 
Sanaksenaho on pohtinut Arkkitehti-lehden artikkelissaan Pien-
taloasuminen hakee muotoaan (2013) kaupunkitalojen sijaa Suo-
messa. Seuraavaksi erittelen, mihin tarpeisiin näissä selvityksissä 
kaupunkitalojen odotetaan vastaavan. 

Pientalo on yhä halutuin asumismuoto (Strandell 2011), mutta 
kestävän kehityksen mukainen kaupunkirakenne tulisi olla tii-
vistä. Tällä hetkellä monet muuttavat omakotitalotoiveen peräs-
sä Helsingistä kehyskuntiin, mikä on johtanut kaupunkiraken-
teen hajautumiseen ja lisännyt yksityisautoilua. Asumistoiveiden 
ja tiiviin kaupunkirakenteen yhteensovittaminen vaatii uusien 
asumiskonseptien kehittämistä, joista kaupunkitalo on tällä het-
kellä noussut etenkin kaavoittajien keskuudessa suosituksi vaih-
toehdoksi. (Sanaksenaho 2013.) Myös erillispientaloja voidaan 
rakentaa tiiviisti, mutta kaupunkitalo kytkeytyessään molem-
milta puoliltaan viereisiin rakennuksiin on energiatehokkaam-
pi ratkaisu ja muodostaa visuaalisesti yhtenäisempää kaupunki-
kuvaa (Pulkkinen 2011).  Kaupunkitalot toisivat uudenlaisen 
mahdollisuuden oman kodin toteuttamiseen Helsingissä ja nii-
den toivotaankin olevan yksi malli vastata erilaistuviin asumisen 

toiveisiin ja tarpeisiin. Kaupunkitalojen mahdollisia kohderyh-
miä pohditaan tarkemmin seuraavassa luvussa 4.3.2. 

Kaupunkitaloilla voidaan muodostaa pienimittakaavaista urbaa-
nia rakennetta, jota on tällä hetkellä vähän kerrostalovaltaises-
sa Helsingissä. Tämä monipuolistaisi tarjolla olevia asumisen 
ympäristöjä. Kantakaupungissa kaupunkitaloilla voidaan tuoda 
kerrostalojen rinnalle pienimittakaavaisempaa ympäristöä – esi-
kaupunkialueille vastaavasti kaupunkimaista rakennetta ja ur-
baania katutilaa. (Jalkanen et al. 2012.) Kaupunkitaloilla voi-
daan päästä kerrostalojen kanssa jopa samoihin tehokkuuksiin, 
mikä mahdollistaa kaupunkitalot myös kerrostalorakentamisen 
vaihtoehdoksi (Mälkki 2010). Yhtenä kaupunkitalon etuna voi-
daan pitää sen soveltuvuutta niin täydennysrakentamiseen kuin 
laajoihin kokonaisuuksiin uusilla asuinalueilla. Täydennysraken-
tamisessa kaupunkitaloilla voidaan sekä monipuolistaa kerrosta-
lovaltaisen alueen asuntokantaa että muuttaa alueen imagoa ja 
sosioekonomista rakennetta. (mm. Mälkki 2010.)  Asuinalueen 
monipuolisella asuntokannalla voidaan tukea paikallisia asumis-
uria, jotka ovat osoittautuneet tärkeiksi muuttoliiketutkimuksis-
sa. Pienimittakaavainen täydennysrakentaminen on myös usein 
jo alueilla asuvien puolesta helpommin hyväksyttävää kuin ker-
rostaloilla tehty täydennys. (Manninen & Holopainen 2006.)

URBA-hankkeen yhteydessä Sari Puustinen tutki asumisen ar-
voja Suomessa ja kaupunkitalon katsottiin soveltuvan hyvin tä-
män hetkiseen arvomaailmaan (Puustinen 2010). Myös kulutta-
jatutkimuskeskuksen konseptiverstaassa kaupunkitaloa pidettiin 
arvioiduista konsepteista parhaiten pääkaupunkiseudun raken-
nustuotantoon sopivaksi eikä konseptin hyväksymiseen katsot-
tu tarvittavan suuria asennemuutoksia (Väliniemi et al. 2009). 
Kaupunkitalo on monille jo median tai matkustelun kautta ul-
komailta tuttu konsepti, mikä voi helpottaa talotyypin juurtu-
mista Suomeen. Ulkomaisia kaupunkitaloja ei kuitenkaan voi 
tuoda suoraan Suomeen, vaan on tärkeää kehittää suomalaiseen 
ympäristöön ja määräyksiin soveltuvaa kaupunkitalorakentamis-
ta (Sanaksenaho 2013). Kaupunkitalorakentamisen perinteen 
puuttuminen toisaalta edellyttää paljon töitä talotyypin tuomi-
seksi varteenotettavaksi asumisvaihtoehdoksi, mutta voi myös 
helpottaa täysin uudenlaisten ratkaisujen löytämistä, koska pe-
rinne ei sido ennalta määrättyihin ratkaisuihin (Visanti 2006).
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4.3.3 Kaupunkitalojen suhde  tämän hetkisiin 
yleisiin asumismuotoihin 

Suomessa yleisimmät asumismuodot ovat kerrostalot, rivitalot ja 
omakotitalot. Kerrostalojen haluttuja puolia ovat sijainti, help-
pohoitoisuus, alhaisemmat asumiskustannukset, turvallisuus 
sekä positiivinen anonymiteetti. Huonoina puolina pidetään 
usein ahtautta sekä oman rauhan, ääneneristyksen ja muunnel-
tavuuden puutetta. Omakotiasumisesta taas haetaan lisää tilaa, 
omaa rauhaa, itsemääräämisoikeutta, muunneltavuutta sekä 
asuntoa suurempaa reviiriä. (Ilmonen 2007.) Kaupunkitalo si-
joittuu ominaisuuksiltaan johonkin näiden kolmen väliin.

Kerrostaloasumisessa kaupunkiympäristön merkitys korostuu, 
kun taas omakotitalossa itse asunnon (Ilmonen 2007) – kaupun-
kitalossa yhdistyvät molemmat. Asunnon ympäristön on todet-
tu olevan yhä tärkeämpi kriteeri asuinpaikkaa valittaessa (mm. 
Ilmonen 2007). Tiiviin asumisen valtti on laadukas lähiympäris-
tö, joka tarjoaa palveluita, toimintoja ja hyviä liikenneyhteyksiä. 
Parhaimmillaan kaupunkitalot pystyvät tarjoamaan omakoti-
maista asumista urbaanissa ympäristössä kaupungin palveluiden 
lähellä (Mälkki 2010). Urbaani ympäristö on yksi kaupunkitalot 
ja perinteiset rivitalot toisistaan erottava ominaisuus.

Omatonttiset kaupunkitalot tarjoavat rivi- ja kerrostaloja enem-
män yksilöllisyyttä ja omakotitaloihin verrattavaa itsemäärää-
misoikeutta. Nämä ominaisuudet ilmenevät eri tavoin eri vai-
heessa kaupunkitalon elinkaarta. Suunnitteluvaiheessa asukas 
pääsee tuotantotavasta riippuen vaikuttamaan tilallisiin ja es-
teettisiin ratkaisuihin. Tosin omakotitaloihin verrattuna kau-
punkitalot ovat vahvemmin alisteisia kaupunkikuvan vaatimuk-
sille (Manninen & Holopainen 2006). Rakennuksen elinkaaren 
aikainen ylläpito ja mahdolliset muutokset ovat asukkaan vas-
tuulla ja päätettävissä. Toisin kuin asunto-osakeyhtiössä asukas 
päättää itse remonttien ajankohdat, tarpeen ja kustannukset. 
Asunnon mahdollinen myöhempi laajennusmahdollisuus lisää 
myös asukkaan vaikutusvaltaa ja antaa joustoa muuttuviin elä-
mäntilanteisiin. (Mälkki 2010.) Urbaanin ympäristön lisäksi 
juuri yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus ovat tärkeimmät kau-
punkitalon rivitalosta erottavat ominaisuudet.

Kaupunkitaloissa on kerrostaloasuntoja enemmän omaa tilaa 
niin sisällä kuin ulkona. Omakoti- ja rivitalon tavoin asunnot 
sijaitsevat maantasossa ja liittyvät suoraan ympäröiviin ulkoti-
loihin. Rivitaloista poiketen kaupunkitaloissa on harvoin yh-
teisiä piha-alueita, mutta oman pihan muokkaamiseen on va-
paammat kädet kuin asunto-osakeyhtiömuotoisissa taloissa 
(Hasu 2010). Suhteessa omakotitaloihin kaupunkitaloasumista 
voi kuitenkin pitää rivitalon tavoin huolettomampana asumisen 
muotona, koska pihatilat ovat pieniä (Manninen & Holopai-
nen 2006). Pienempi tontti myös alentaa kustannuksia (Pöyry 
Finland Oy & KSV 2012). Tiiviys ja yhteenrakentaminen myös 
lisäävät asunnon energiatehokkuutta, mikä tuo säästöjä energia-
kustannuksissa (Väliniemi et al. 2009). Kerrostaloasukkaaseen 
verrattuna pientaloasukkaalla voi olla suurempi motivaatio sääs-
tää esimerkiksi vettä ja lämmitystä, koska se näkyy suoremmin 
asumiskustannuksissa (Pulkkinen 2011). 

Kerrostaloasuntoihin verrattuna kaupunkitalo tarjoaa enem-
män omaa rauhaa, sillä naapureita on vähemmän ja ääneneris-
tykseen on helpompi itse vaikuttaa. Omakotiasumisen yhdeksi 
motiiviksi on todettu halu päästä eroon pakollisista sosiaalisista 
suhteista. Kerrostalojen haluttavana puolena pidetään positiivis-
ta anonymiteettia. (Ilmonen 2007.) Rivitaloista tätä ei samal-
la tavoin löydy, koska pienissä yhtiöissä naapureiden saatetaan 
kokea herkemmin vahtivan toisten tekemisiä (Hasu 2009). 
Pienissä yhtiöissä asukkailla saattaa myös olla suurempi paine 
osallistua asuntoyhtiön yhteiseen toimintaan. Kaupunkitaloissa 
rakennusvaihe vaatii yhteistyötä naapureiden kanssa, mutta tä-
män jälkeen omatonttisissa ratkaisuissa ei ole pakollista yhteistä 
toimintaa. Yhteisen pihan ja kulkureittien puuttuminen saattaa 
osaltaan vähentää vahdittavana olon tunnetta. Naapurien lä-
heisyys voi kuitenkin tarjota omakotiasumista enemmän tur-
vallisuuden tunnetta ja luoda mahdollisuuden sosiaalisuuteen. 
Esimerkiksi Malminkartanon projektissa asukkaat katsoivat yh-
teisen rakennusvaiheen luoneen vahvaa yhteisöllisyyttä, jota ei 
välttämättä edes löydy rivitaloista (Hasu 2010). Kaupunkitutki-
ja Merja Ilmosen mukaan on todettu: ”mitä paremmat mahdol-
lisuudet asukkailla on halutessaan eristäytyä, sitä paremmat edelly-
tykset sosiaalisuudella ja yhteisyydellä on kehittyä” (Ilmonen 2007, 
s.18).
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tiivis väljä

yksilöllinen

irrallaan / yksi asuntokytketty / monta asuntoa

vaatii sitoutumista

itsemääräämisoikeus suuririippuvainen yhtiöstä

oma piha

ei yhteistiloja tai -pihojayhteispiha ja yhteistiloja

sijainti keskeinen

suuri perheasuntopienasunto

korkea rakennus

pääosin vain asumista

oma rauha / häiriöttömyysrauha riippuvaista naapureista

sekoittuneet toiminnot

matala rakennus

yksikerroksinen asunto

avoimet näkymätsuljetut/rajatut näkymät

vapaasti maastossaselvärajainen kortteli

monikerroksinen asunto

sijainti ei tärkeä tekijä

ei asuntoon liittyviä ulkotiloja

massatuote

huoleton asumismuoto

ALUE

KORTTELI / RAKENNUS

ASUNTO

kerrostalo rivitalo omakotitalo kaupunkitalo
Yllä olevassa taulukossa kaupunkitalon ominaisuuksia on verrattu Suomessa tyy-
pillisiin talotyyppeihin ominaisuusparien avulla. Talotyyppien sijoitus parien välille on 
tehty kyseisen tyypin tyypillisimpien piirteiden perusteella. Yksinkertaistus on tar-
peen, jotta eri talotyyppien ominaispiirteet saadaan tuotua selkeästi esille. Vertailun 
perusteella alueen tasolla kaupunkitaloilla on kerrostalojen kanssa samoja ominai-
suuksia, kun taas asunnon tasolla kaupunkitalot ovat lähempänä omakotitaloja. 
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4.3.4 Kaupunkitalojen kohderyhmät Helsingissä

Tällä hetkellä kaupunkitalot nähdään pitkälti mahdollisuute-
na tuoda Helsinkiin pientaloja lapsiperheille, mutta pidemmäl-
lä tähtäimellä kaupunkitalon on tärkeä soveltua muillekin ryh-
mille ja muuttuviin tarpeisiin (Mälkki 2010). Kotikaupunkina 
Helsinki -ohjelmassa (2012) nostetaan Helsingin tärkeiksi asu-
kasryhmiksi esille lapsiperheet, seniorit, asuntomarkkinoille tu-
levat nuoret sekä yhden hengen taloudet. Myös maahanmuutta-
jat ovat kasvava ryhmä. Seuraavaksi tutkitaan kaupunkitalojen 
mahdollisia kohderyhmiä ja kohderyhmien tarpeita suhteessa 
talotyypin ominaisuuksiin. Lopuksi myös perehdytään URBA-
hankkeessa esille nousseiden ammattiryhmien sijoittumiseen 
Helsingissä ja sen mahdollisiin vaikutuksiin kaupunkitaloraken-
tamiseen.

Asumisvalintoihin vaikuttavat tekijät ovat olleet muutoksen alla 
viime vuosikymmeninä, mikä osaltaan luo kysyntää uusille asu-
mismuodoille kuten kaupunkitaloille. Yleisen varallisuuden kas-
vamisen myötä asumisesta on tullut yhä enemmän elämäntapaa 
tukeva kulutustuote, jolla voidaan välittää tietoa käyttäjän iden-
titeetistä (Ilmonen 2007). Laadulliset tekijät määräävät entistä 
enemmän asunnonvalintaa (Krokfors 2006). Lopullinen valinta 
on kuitenkin yleensä kompromissi, johon vaikuttavat unelmi-
en lisäksi käytännöllisyys ja taloudelliset resurssit (Hasu 2010). 
Asumisen hintatason on todettu olevan yksi tärkeimmistä 

tekijöistä asunnon valinnassa niin pääkaupunkiseudulla kuin 
Alankomaissa (TASKE 2012, Straver-Nevalainen 2006). Tutki-
muksissa on todettu, että noin kaksi kolmasosaa kehyskuntiin 
muuttaneista ei olisi muuttanut nykyiselle alueelle, jos asunnot 
olisivat pääkaupunkiseudulla halvempia (Kytö 2010). Viime 
vuosina muuttovirrat kehyskuntiin ovat kuitenkin laskeneet ja 
syiksi on esitetty taloustilanteen vaihteluiden lisäksi asumiseen 
liittyvien arvojen muutoksia sekä ympäristötietoisuuden kasvua 
(Kytö 2010). Yksi syy voi olla se, että yhä useampi on kasvanut 
lapsuudestaan asti kaupungissa ja tottunut urbaaniin elämänta-
paan ja ympäristöön (Jalkanen et al. 2012). Lapsuuden kasvu-
ympäristön on todettu vaikuttavan asumisvalintoihin: 1990-lu-
vulla alettiin puhumaan lähiösukupolven kaupungistumisesta, 
johon kuuluu kansainvälisyys, kulutuskulttuuri ja elämyshakui-
suus (Ilmonen 2007). Vuoden 2010 asukasbarometrissa kolme 
prosenttia ilmoitti haluavansa asua omakotitalossa keskustassa, 
mitä pidettiin kyselyssä ristiriitaisena (Strandell 2011). Kau-
punkitalo voisi tuoda uudenlaisen mahdollisuuden yksilölliseen 
omakotitalomaiseen asumiseen urbaanissa ympäristössä.  

Kaupunkitalojen ollessa vielä harvinainen asumismuoto Suo-
messa voi tämän hetken kohderyhmää pitää jonkinlaisina edel-
läkävijöinä tai suunnannäyttäjinä muille. Näitä edelläkävijöitä 
on arveltu olevan kokeilunhaluiset ja kenties kansainvälisesti 
suuntauneet nuoret aikuiset, joille kaupunkitalo saattaa olla jo 
ulkomailta tuttu asumismuoto. Kerrostalorakentaminen saattaa 

lapsiperheet työtila 
yhdistettynä 
asumiseen

yksinasujat lapsettomat parit sivuasunto yksinhuoltajatuusperheet /
suurperheet /

maahanmuuttajat

sukupolvet /
maahanmuuttajat

Kaupunkitalojen mahdollisia kohderyhmiä  ja heidän mahdollisia tarpeita suhteessa asunnon kokoon tai jaettavuuteen:
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tuntua tälle joukolle liian yhdenmukaiselta ja omakoti- ja rivita-
loasuminen taas liian perinteiseltä. Kaupunkitalo tarjoaa jotain 
uutta näiden väliltä. Uudenlainen asumisen konsepti voi myös 
houkutella syntyperältään ulkomaalaisia, joilla voi olla jo lähtö-
kohtaisesti erilaiset asumisen tarpeet. (Manninen & Holopai-
nen 2006.) Vieraskielisen väestön osuus on kasvussa Helsingissä: 
vuonna 2030 on ennustettu, että yli 20 prosenttia pääkaupunki-
seudun asukkaista on maahanmuuttajataustaisia (Vilkama et al. 
2013). Kantaväestöä suurempi osuus vieraskielisistä asuu vuok-
ra-asunnoissa, mutta pidempään maassa olleiden asumistilanne 
lähenee kantaväestön tilannetta (TASKE 2012). Kaupunkitalot 
voisivat tuoda maahanmuuttajille kaivattuja suuria perheasun-
toja, joissa esimerkiksi eri sukupolvet voivat asua saman katon 
alla, sekä joustavana asuntotyyppinä mahdollisuuden muuntaa 
asunnon kulttuurisiin tapoihin sopivaksi (Väliniemi et al. 2009).

Pientalotoiveita on tutkimusten mukaan eniten lapsiperheillä, 
30-49-vuotiailla ja nuorilla (Strandell 2011). Townhouse-rakent-
minen Helsingissä -selvityksessä kaupunkitalojen pääasiallisena 
kohderyhmänä nähdään lisää tilaa asumiseen tarvitsevat lap-
siperheet, joilla kuitenkin on sidokset, kuten koulut, perhesi-
teet ja työpaikat Helsingissä (Jalkanen et al. 2012). Myös UR-
BA-hankkeessa kaupunkitalot nähtiin etenkin keskiluokkaisten 
lapsiperheiden asumismuotona. Pääkaupunkiseudulla jo val-
mistuneiden Säterinmetsän ja Vuorenjuuren kaupunkitalojen 
asukkaista suurin osa on lapsiperheitä (KV 2005, Fogelholm 
2003). Vuorenjuuren asukkaat pitivät lapsivaltaisuutta suure-
na etuna, koska naapureista löytyy paljon leikkikavereita (Hasu 
2010). Sekä Säterinmetsässä että Vuorenjuuressa asukkaat ko-
kivat rakentamisvaiheen haastavana. Tästä huolimatta saman-
aikaisen rakentamisvaiheen katsottiin Vuorenjuuressa luoneen 
vahvaa yhteisöllisyyttä (Hasu 2010). Säterinmetsän projektissa 
asukaslähtöisyydellä haluttiin saada asukkaat juurtumaan alu-
eelle ja URBA-työryhmän tietojen mukaan asukkaiden vaihtu-
vuus onkin ollut vähäistä (Mälkki 2010). Asuinympäristöönsä ja 
asuntoonsa juurtuneiden asukkaiden on todettu lisäävän alueel-
lista hyvinvointia (Hasu 2009). Kummassakin projektissa tiiviys 
on koettu positiivisena asiana (Fogelholm 2003, Hasu 2010).

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teettämässä Vetovoi-
mainen esikaupunkiasuminen -kohderyhmäselvityksessä (2012) 
on tutkittu pientaloa tavoittelevien nuorten lapsiperheiden 

asumistoiveita. Helsinkiläisen kaupunkitalokonseptin kannalta 
on tärkeää tutkia etenkin esikaupunkialueiden pientaloasumi-
sen kohderyhmiä, koska kaupunkitaloja on kaavoitettu paljon 
esikaupunkialueille (Jalkanen et al. 2012). Yksittäisiä kohteita 
on tulossa myös uusille merenranta-alueille Jätkäsaareen, Kala-
satamaan ja Kruunuvuorenrantaan, mutta näiden kohteiden voi 
olettaa olevan jo sijaintinsa puolesta kalliita ja kohderyhmän sel-
västi rajatumpi. Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa 
huomioon, että kysely on lähetetty vain perheille, jotka ovat jo 
hakeneet pientalotonttia Helsingistä. Kohderyhmäkyselyyn vas-
tasi 211 perhettä, joilta kaikilta löytyi halukkuutta uudenlaiseen 
pientaloasumiseen – mieluisimmaksi asumismuodoksi nousi yk-
silöllinen omakotitalo. Yli puolet piti myös kaupunkitaloa mah-
dollisena vaihtoehtona. Kerrostalo kantakaupungissa saavutti 
myös jonkin verran suosiota, mikä kertoo urbaanin asumisen 
vetovoimasta. Perheillä tärkein syy muuttohalukkuuteen oli ny-
kyisen asunnon liian pieni koko. Perheiden tämän hetkiset asun-
not olivat keskimäärin 97 neliömetriä ja toiveissa oli keskimää-
rin 130 neliömetrin kokoinen asunto. Toisena syynä muuttoon 
nousi esille halu rakentaa tai rakennuttaa talo, ja omatoimiselle 
rakentamiselle toivottiin lisää vaihtoehtoja.  Tämän toiveen vah-
vuus tosin selittyy sillä, että otantana on pientalotonttia jo hake-
neet perheet. Paikallishakuisuutta ilmeni etenkin kouluikäisten 
perheillä, jotka halusivat mielellään muuttaa nykyisen asuinalu-
eensa sisällä. Uuteen asuntoon oltiin valmiita sijoittamaan 200 
000- 400 000 euroa. Perheet toivoivat lähes poikkeuksetta omaa 
pihaa, mikä on täsmälleen sama toive kuin monilla alanko-
maalaisilla. Tiiviit esikaupunkialueet koettiin epämiellyttäviksi, 
mutta syynä ei sinänsä ollut tiiveys, vaan kerrostalovaltaisuudes-
ta johtuva suuri mittakaava ja alueiden monotonisuus. (Pöyry 
Finland Oy ja KSV 2012.) Esikaupunkialueiden vetovoimaa siis 
lisäisi pieni mittakaava ja vaihteleva kiinnostava kaupunkiym-
päristö.

Pientalotuotantoa Suomessa on pitkään ohjannut perinteisen 
lapsiperheen malli – nykyinen pientalotuotanto on suunnattu 
pääosin perheille (Krokfors 2006). Pientaloasuminen on hyvin 
vähäistä vuokra-asukkailla, yksin asuvilla, alle 30-vuotiailla ja 
autottomilla. Kuitenkin näissä ryhmissä ilmenee halukkuutta 
asua pientalossa. (Strandell 2011.) Perhemallit ovat myös moni-
muotoistuneet. Perinteisen perhemallin rinnalle ovat tulleet yk-
sinasujat, lapsettomat pariskunnat, yksinhuoltajat ja uusperheet, 
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joilla saattaa asua viikosta riippuen eri määrä lapsia luonaan (Il-
monen 2007). Kaupunkitalot voivat parhaimmillaan tarjota 
pientaloasumista suuremmalle kohderyhmälle kuin perinteiset 
omakotitalot. Jaettavissa oleva kaupunkitalo voisi tarjota vaih-
toehtoja eri elämäntilanteisiin ja pieniä asuntoja yksinasujille. 
Palveluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä sijaitseva 
kaupunkitalo tarjoaa myös mahdollisuuden asua omakotitalossa 
ilman tarvetta omistaa autoa. Etenkin rakennettaessa kaupunki-
talovaltaisia alueita on tärkeää, että kaupunkitalo pystyy tarjo-
amaan monipuolisia asumisvaihtoehtoja: työtiloja yhdistettynä 
asumiseen, sivuasuntoja, vuokra-asuntoja ja jaettavia asunto-
ja (Mälkki 2010). Esimerkkikohteissa esitellyssä Violanpuiston 
projektissa monet asukkaista olivat hankkeen valmistumisen ai-
kaan sinkkuja ja pariskuntia. Kaksi projektiin yksin mukaan läh-
teneistä asukkaista varautui pohjaratkaisuissa siihen, että alaker-
ta voi toimia erillisenä vuokrattavana asuntona (Kujala 2009).

Kaupunkitalossa asunnon tilat jakautuvat moneen kerrokseen, 
mikä on toisille etu ja toisille suurikin haitta. Monikerroksisuus 
voi aiheuttaa haasteita niin senioreille kuin perheille, joissa on 
pieniä lapsia (Väliniemi et al. 2009). Vetovoimainen esikaupun-
kiasuminen -selvityksen mukaan esteettömyys on senioreille yksi 
tärkeimmistä asunnon valintaan vaikuttavista tekijöistä. Seniorit 
myös suosivat mieluummin kerrostaloa, koska omakotitalossa 
on monille liikaa huollettavaa (Pöyry Finland Oy ja KSV 2012). 
Vaikka seniorit eivät ole kaupunkitalojen ensisijaista kohde-
ryhmää, on ikääntyminen tärkeää ottaa huomioon asunnon 
ratkaisuissa, jotta asunnossa pystyy halutessaan asumaan mah-
dollisimman pitkään. Kaupunkitalossa esteettömyyden toteutu-
minen vaatii nostinta tai hissiä asuntoon. Karin Krokfors (2006) 
toteaa lisensiaatintyössään, etteivät asukkaat välttämättä pidä 
tulevaisuuden tarpeita asuntoa ostaessaan tärkeinä, joten pitkän 
aikavälin joustavuus tuntuu ostovaiheessa sivuseikalta. Esimer-
kiksi Säterinmetsän kaupunkipientaloissa monet asukkaista ei-
vät huomioineet ollenkaan ikääntymistä asuntonsa ratkaisuissa 
(Fogelholm 2003). Tämä vaatiikin arkkitehdilta suunnitteluvai-
heessa paneutumista nykyisten tarpeiden lisäksi mahdollisiin tu-
levaisuuden tarpeisiin (Hasu 2010). Monikerroksisuudessa on 
kuitenkin myös etunsa. Myöhemmin esiteltävän ATT:n raken-
nuttaman As. Oy Helsingin Jasmiinin asukkaat näkivät moni-
kerroksisuuden etuna sen, että eri toiminnot voi jakaa eri ker-
roksiin (ATT 2013). Yksi kerros voi toimia esimerkiksi työ- tai 

harrastustilana. Konseptiverstaassa yhtenä vaihtoehtona pohdit-
tiin eri kerrosten ottamista eri sukupolvien käyttöön: isovan-
hemmat alakerrassa, vanhemmat keskikerroksessa ja nuoret ylä-
kerrassa (Väliniemi et al. 2009). 

Asuinalueella ja lähiympäristöllä on todettu olevan yhä suurem-
pi vaikutus asunnon hankintaan – asunnon lisäksi asuinalueen 
valinnalla voi heijastaa omaa elämäntapaansa (Ilmonen 2007). 
Kaupunkitalon konseptin on katsottu sopivan monille eri alu-
eille. Vuoden 2010 asukasbarometrin mukaan pientalovaltai-
nen alue on menettänyt hieman suosiotaan toiveasuinalueena 
ja sen sijaan keskusta ja maaseutu ovat kasvattaneet suosiotaan. 
Keskusta-asuminen kiinnosti etenkin nuoria, ikääntyneitä, yk-
sin asuvia ja autottomia. Pientalovaltaiset alueet taas kiinnos-
tivat eniten lapsiperheitä. (Strandell 2011.) Asukkaiden tämän 
hetkisellä asuinalueella on todettu olevan vaikutusta toiveasuin-
alueeseen: monet tiiviillä alueella asuvista haluaisivat jatkossa-
kin asua tiiviillä alueella. Monissa tutkimuksissa on myös todet-
tu paikallishakuisuutta muuttoliikenteessä (mm. Manninen & 
Holopainen 2006). Aiemmin esitellyn URBA-hankkeen yhtey-
dessä tutkittiin eri ammattiryhmien sekä lapsiperheiden sijoittu-
mista pääkaupunkiseudulle. Kaupungin menestyksen kannalta 
tärkeiksi ryhmiksi nostettiin tieto- ja taitoalojen ammattilaiset, 
palvelualojen edustajat sekä lapsiperheet. Lapsiperheitä oli suh-
teessa paljon uusilla alueilla ja heillä oli kiinnostusta omistus-
asumiseen. (Ilmonen & Hirvonen 2008.) Eri ammattiluokkien 
sijoittumista pääkaupunkiseudulle selitti pitkälti tulotaso: hy-
vätuloiset ja korkeasti koulutetut sijoittuivat rannikkoalueille ja 
Etelä-Helsinkiin, kun taas keskituloisia, muun muassa palvelu-
alan ammattilaisia, oli melko tasaisesti ympäri pääkaupunkiseu-
tua. Myös työpaikkojen sijainti selitti osan eroista. Poikkeuksen 
muodostivat taidealojen ammattilaiset, joiden keskittymistä ur-
baaneille alueille ei selitä tulotaso. (Hirvonen 2010.)  Kaupun-
kitaloja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen mahdol-
liset erityistekijät. Esimerkiksi merenranta-alueilla on kysyntää 
kalliille asunnoille, kun taas esikaupungeissa enemmän kohtuu-
hintaisille lapsiperheiden asunnoille. Tiiviit ja erittäin urbaanissa 
ympäristössä sijaitsevat kaupunkitalot voivat houkutella taidea-
lan ammattilaisia ja kysyntää voi olla myös työtiloille asunnon 
yhteydessä. Esimerkiksi Myllypuron uudessa tiiviissä puukau-
pungissa osa tonteista on varattu ateljeetaloille.
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Tiivis ja matala 
rakentaminen

Asumistoiveet

• rakennuskelposen maa-alan vähäisyys johtanut 
tiiviiseen rakentamiseen

• matala rakentaminen vastaus asumistoiveisiin
• valtion ohjelmilla ohjattu tiiviiseen ja matalaan

Vinex-ohjelma
• tiiviillä ja matalalla pitkät perinteet

• monien haaveena omakotitalo
• maantasoasunnot suosittuja

kadun ja asunnon yhteys tärkeä
yksityinen piha

• rivitalo monille paras saavutettavissa oleva vaihtoehto
• yksilöllisyys yhä enemmän esillä

• kaupunkitalolla vahva yhteys katuun
• erot rivitaloon

keskeisempi sijainti
yksilöllisemmin toteutettu
suurempi ja useimmiten myös kalliimpi asunto

• maantasoasunnot etenkin perheiden suosimia
• keskusta-asuminen houkuttelee etenkin sinkkuja ja 

pariskuntia mutta jonkin verran myös lapsiperheitä
• kaupunkitalo yksi tapa yhdistää perheiden tarpeet 

ja urbaani asuminen

• kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat tiiviiseen 
rakentamiseen

• kaupunkitalot yksi keino yhdistää asumistoiveet ja 
kestävän kehityksen mukainen rakentaminen

• kaupunkisuunnitteluvirasto ajanut kaupunkitaloja
• uusia urbaanimpia asuinympäristöjä Helsinkiin

• monien haaveena omakotitalo
• kaupunkitalon kaksi merkitystä

lähiöissä vaihtoehto kehyskuntien omakotitaloille
keskusta-alueella uusi urbaani asuinmuoto

• kaupunkitalot monipuolistavat asuntotarjontaa

• kaupunkitalo ympäristön puolesta lähellä 
kerrostaloa mutta asuntona lähellä omakotitaloa

• erot rivitaloon
suurempi itsemääräämisoikeus
urbaanimpi ympäristö
yksilöllisemmin toteutettu

• kaupunkitalot nähdään pääosin lapsiperheiden 
asuinmuotona

• muunneltavana tyyppinä voi kuitenkin sopia 
monelle asukasryhmälle

• uudenlaista asumismuotoa etsivät edelläkävijät 
tai kansainvälisesti suuntautuneet

Kaupunkitalo 
vs muut 
asumismuodot

4. MiKSi? ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi

Kohderyhmä
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5. MiTEN? 
– TOTEuTuS
Kaupunkitalojen toteutukseen on olemassa monia erilaisia mal-
leja. Alankomaissa aluesuunnitelmilla on suuri rooli, ja aluekoh-
tainen lähestyminen korostuu suunnitelmissa. Omaehtoinen 
rakentaminen on ollut harvinaista Alankomaissa. Asukasläh-
töisyys ei ole perinteisesti tarkoittanut sitä, että asukkaat osal-
listuivat oman kotinsa suunnittelemiseen. Suomessa sen sijaan 
omatoimisella rakentamisella on pitkät perinteet, mutta kau-
punkitalojen kohdalla yhteenrakentaminen tuottaa haasteita 
omatoimiselle toteutukselle. Alankomaiden osiossa keskitytään 
yleisemmin tiiviin ja matalien alueiden toteutukseen, ja Suomen 
osiossa taas käydään tarkemmin läpi kaupunkitalojen mahdolli-
sia toteutusmuotoja.



5.1 Tiiviin ja matalan toteutus Alankomaissa

5.1.1 Vahvat aluesuunnitelmat ja alueiden 
laatumittarit

Suomalaiset maankäytön ohjauksen ja kaavoituksen käytännöt 
ovat pitkälti samanlaisia Alankomaan käytäntöjen kanssa. Alan-
komaissa tavanomaisempaa on aluekohtainen lähestyminen ja 
laadullisten lähtökohtien korostaminen. Alankomaissa yksityi-
sen sektorin rooli on aluesuunnittelussa suurempi. Yhdyskunta- 
ja kaupunkirakenteen suuria linjoja, kuten monikeskuksisuutta 
tai kaupunkien kompaktiutta, ohjataan säännöllisin väliajoin il-
mestyvillä valtakunnallisilla ohjelmilla. Kuten aiemmin mainit-
tiin, asuntopolitiikka on ollut 1900-luvun alusta asti vahvasti 
valtion ohjaamaa. Uusimassa valtakunnallisessa ohjelmassa eri 
osapuolille, kuten asukkaille, organisaatioille ja rakennuttajil-
le, halutaan antaa enemmän tilaa alueiden kehittämisessä, mikä 
pyritään tekemään mahdolliseksi eri tahojen tiiviillä yhteistyöl-
lä ja yhdessä laadituilla tavoitteilla. (Straver-Nevalainen 2006.) 
Jo Vinex-alueiden toteutuksessa paikalliset tahot otettiin entistä 
vahvemmin mukaan jo hankkeen alussa: hallitus muodosti seu-
dullisen ja paikallisen tason päättäjistä paneeleita, mikä auttoi 
voittamaan kunnat puolelleen ja tuomaan monipuolisuutta eri 
Vinex-alueiden ratkaisuihin (Lörzing 2006). 

Tiiviit ja matalat asuinalueet ovat yleensä toteutettu projekti-
maisesti joko rakennuttajien tai asuntosäätiöiden toimesta. 
Kunnat ovat kuitenkin suunnitteluvaiheessa vahvasti mukana 
ohjaavana tahona. Ensimmäinen visio kehitettävälle alueelle laa-
ditaan kunnan toimesta, jos maanomistajana on kunta. Projek-
tin alussa laaditaan suunnitteluohjelma, johon projektin raken-
nuttajan suunnitelma tai visio perustuu. Suurissa pitkäaikaisissa 
projekteissa laaditaan myös rakennehahmotelma, jossa määri-
tellään kehykset tulevalle rakentamiselle. Tämä mahdollistaa eri 
osa-alueiden eriaikaisen rakentamisen ja suunnittelun, koska ra-
kennehahmotelma toimii muuttumattomana osa-alueita sitova-
na tekijänä. Tällaisia hahmotelmia on tehty muun muassa Vin-
ex-alueita varten. Näiden suunnitelmien jälkeen tehdään vielä 
asemakaavan pohjaksi aluesuunnitelma, josta näkyy eri toimin-
tojen tarkka sijoittuminen alueella. Aluesuunnitelmat tehdään 
maanomistuksesta riippuen rakennuttajien tai kuntien toimesta. 

Ne ovat useimmiten yksityisten suunnittelutoimistojen laatimia 
ja kaupunkien viranomaisten rooli on toimia ohjaajina. Alue-
suunnitelmien tehtävä on ohjata rakentamista ja vasta niiden 
pohjalta laaditut asemakaavat ovat lainvoimaisia. (Straver-Neva-
lainen 2006.) Variaatiota suurten alueiden sisälle voidaan hakea 
esimerkiksi kilpailujen avulla: Ypenburgissa kutsuttiin 75 suun-
nittelijaryhmää kilpailemaan 15 naapuruston suunnittelusta 
(Lörzing 2006). 

Kaavat jätetään usein melko väljiksi, mikä mahdollistaa talo-
tyyppien vapaan sijoittelun ja määrän. Joissain tapauksissa kui-
tenkin määritellään asuintalon kategoria, maksimimitoitus sekä 
julkisivulinja kadun puolella. Asuintalon kategorioita ovat ker-
rostalo, yhden perheen talo tai rivitalo, paritalo, erillistalo ja jos-
kus myös kytketty talo. Yhden perheen talolla ja rivitalolla on 
tässä tapauksessa sama merkitys. Straver-Nevalainen (2006) to-
teaa, että liian tarkat ja pitkälle viedyt aluesuunnitelmat jättävät 
vain vähän tilaa uusille asuntoratkaisuille. Joskus on kuitenkin 
tarpeen tehdä tarkkoja kaavoja, joilla suunnitelman ja laadun 
toteutuminen varmistetaan. Tarkka kaava voi tulla kyseeseen esi-
merkiksi tilanteissa, joissa alueen konsepti tai maanalainen py-
säköinti rajoittavat asuntojen sijoittumista alueelle. (Straver-Ne-
valainen 2013.)

Suunnitteluvaiheessa käytetään usein apuna suuntaa antavia 
maankäytön suhdelukuja. Alueiden tiiviyttä kuvataan Alanko-
maissa asuntoa hehtaarilla -lukemalla: tiiviillä ja matalilla alueil-
la on yleensä 30–40 asuntoa hehtaarilla. Tosin tätä tiiviimpiäkin 
alueita löytyy esimerkiksi Amsterdamin saarilta, joilla katutila 
on ainut julkinen tila ja vihreän korvaavat kanavat. Borneo-Spo-
renburgilla, jossa pientalojen lisäksi on muutama suuri kerros-
talokortteli, tiiviys on 100 asuntoa hehtaarilla. Tiiviistä ja ma-
talista alueista yleensä 60 prosenttia tulee olla tonttimaata, 20 
prosenttia infrastruktuuria ja loput 20 vettä ja puistoja. Monilla 
alueilla on myös määrätty maantasoasuntojen suhde kerrostaloi-
hin. Esimerkiksi Vinex-alueilla monet kunnat ovat määränneet, 
että 80 prosenttia asunnoista tulee sijaita maantasossa. Talou-
dellisen hyödyn tavoittelu näkyy monissa projekteissa maksi-
moituna alueen maankäyttönä, ja esimerkiksi innovatiivisilla 
paikoitusjärjestelmillä pyritään lisäämään tehokkuutta. (Straver-
Nevalainen 2006.)
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Kuten jo edellisessä luvussa mainittiin, asuinympäristölle on 
Alankomaissa asetettu korkeat laatukriteerit, joita käytetään 
suunnittelun ohjenuorana. Kaupunkitilojen ja rakennusten 
suunnittelua varten tehdään usein kaupunkikuvan laadun oh-
jaussuunnitelma, joka voi olla melko yksityiskohtainenkin ja 
sillä on suuri vaikutus alueiden lopulliseen ilmeeseen. Ohjaus-
suunnitelma ei kuitenkaan ole lainvoimainen, vaan se toimii 
ohjaavana ja inspiroivana elementtinä. Laatua on vaikea esit-
tää mitallisesti, mutta Alankomaissa suunnitteluvaiheessa sitä 
on pyritty kuvaamaan esimerkiksi yhdistämällä erilaisia mää-
rällisiä parametreja samaan taulukkoon. Näitä parametreja ovat 
muun muassa palvelujen ja toimistotilojen määrä, rakennusten 
korkeus, aluetehokkuus, rakentamattoman tilan määrä ja asu-
kastiheys. Taulukoiden tiedoista nousee esille laadullisia käsit-
teitä, kuten kaupunkimaisuuden aste, avoimen tilan määrä, kaa-
voituksen typologia sekä julkisuusaste. Tälläkään tavoin laatua 
ei kuitenkaan voi määritellä yksiselitteisesti, joten suunnittelu-
vaiheessa tarvitaan sekä joustavuutta että jatkuvaa ohjausta laa-
dun säilyttämiseksi läpi pitkien prosessien. (Straver-Nevalainen 
2006.) Suomessa laatu pyritään saavuttamaan yksittäisten kaa-
vojen sisältämillä ohjeilla ja määräyksillä eikä täällä ole yhtä sel-
viä yleisiä asuinympäristöjä koskevia laatukriteereitä (Krokfors 
2010a).

Alankomaissa julkisten tilojen suunnitteluun panostetaan, kos-
ka käytettävistä ja helposti saavutettavista tiloista pidetään yleen-
sä parempaa huolta. Epäarvostettu julkinen tila joutuu herkem-
min ilkivallan tai roskaamisen kohteeksi. Julkisen tilan ylläpito, 
kuten jätehuolto ja puhtaanapito, kuuluvat vahvasti kaupungin 
tehtäviin. Ylläpitoon tarvittavat rahat kerätään joko veroina tai 
käyttömaksuina. Uusille asuinalueille pyritään toteuttamaan 
mahdollisimman nopeasti hyvät liikenneyhteydet ja palvelut, 
mikä tuo asumiseen laatua, vaikka alue olisi muuten kesken-
eräinen. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, ja esimerkiksi Vinex-
alueilla liikenneyhteyksien puuttuminen oli alussa yksi kritiikin 
aiheista (IenM 2012a). Palveluiden toteutuksessa pyritään huo-
mioimaan ajan myötä muuttuvat tarpeet. Straver-Nevalainen 
poimii tästä esimerkiksi koulun sijoittamisen asuinrakennuk-
seen, jolloin lasten määrän vähetessä koulu voidaan muuttaa ta-
kaisin asunnoiksi. (Straver-Nevalainen 2006.)

Asuinalueille on Alankomaissa tapana luoda jonkinlainen tee-
ma tai identiteetti, mikä voi auttaa alueen markkinointia. Teema 
myös auttaa luomaan alueelle yhtenäisen ilmeen ja voi helpot-
taa suunnitelmien pääpiirteiden säilymistä aluesuunnitelmista 
toteutukseen asti. Alueen yhteinen identiteetti voi myös auttaa 
asukkaiden kotiutumista alueelle ja helpottaa yhteisöllisyyden 
syntyä. Alueen teema voi löytyä niin alueen vanhasta kaupun-
kirakenteesta, maisemallisista tekijöistä, ekologisuudesta kuin 
esimerkiksi perinteistä. Vesi on usein näkyvä elementti alanko-
maalaisessa maisemassa ja yksi suosituimmista teemoista onkin 
vesi ja kanavat (Norvasuo 2008). Monilla uusilla alueilla teema 
joudutaan luomaan lähes tyhjästä, koska ne sijaitsevat pelloilla, 
joilla maata joudutaan usein muokkaamaan melko rajusti. Tär-
keänä ajatuksena teemojen luomisessa on asukaslähtöisyys, mut-
ta tämä tosin helposti johtaa keskivertokuluttajalle räätälöityihin 
ratkaisuihin. (Straver-Nevalainen 2006.)

5.1.2 Kohti yksilöllisempiä asuntoja

Alankomaissa tiiviit ja matalat alueet tarjoavat eri hintaluokkiin 
ja talotyyppeihin kuuluvia asuntoja, mikä takaa alueiden sosi-
aalisen monimuotoisuuden. Jopa saman korttelin sisällä saattaa 
olla eri talotyyppejä ja omistusmuotoja. Jos saman korttelin si-
sältä löytyy sekä omistus- että vuokra-asuntoja, voidaan omis-
tusasunnoilla osin kattaa vuokra-asumisen kuluja. Tiiviin ja 
matalan asuntokannan hinta on kilpailukykyistä kerrostaloasu-
misen kanssa ja osa pientaloista on sosiaalista asuntotuotantoa. 
(Straver-Nevalainen 2006.) Asunnot ovat myös väljiä Suomeen 
verrattuna: kaupunkitaloasunnot saattavat olla yli 200 neliöisiä.

Alankomaissa on pitkä perinne kokeilevalla asuntoarkkiteh-
tuurilla (Oosterman 1996). Etenkin taloudellisesti hyvinä ai-
koina nähdään kokeilumuotoisia ja radikaalejakin ratkaisuja 
niin aluekonsepteissa kuin asuntoratkaisuissa. (Straver-Nevalai-
nen 2006.) Kokeilevalla otteella voidaan saada aikaan rohkei-
ta variaatioita vanhoista talotyypeistä. Tästä hyvä esimerkki on 
MVRDV:n suunnittelemat talot Hageneilandissa Ypenburgissa. 
Sen sijaan taloudellisesti epävakaisina aikoina myydään tuttua 
ja turvallista eli perinteisempiä ratkaisuja (Straver-Nevalainen 
2006). Kokeileva arkkitehtuuri voi perustua myös täysin uuteen 
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toteutustapaan: DUS Architects -toimisto on toteuttamassa 
vuonna 2014 Amsterdamiin kanavantalon 3D-tulostuksella, 
mikä voi tulevaisuudessa olla yksi tapa tuottaa entistä yksilölli-
sempiä asuntoja. 

Asukaslähtöisyys ei Alankomaissa tarkoita, että asukkailla oli-
si välttämättä mahdollisuutta rakennuttaa itse taloaan tai edes 
mahdollisuutta vaikuttaa asuntonsa suunnitelmiin. Yksityishen-
kilöt ovat perinteisesti vain harvoin olleet asuntorakentamisen 
toimeksiantajia. Syitä tähän ovat tonttimaan korkea hinta ja sen 
hankinnan hankaluus, tiukka rakennuslainsäädäntö sekä korkea 
rakennustehokkuus. Asuntomarkkinoita ovat hallinneet suuret 
rakennus- ja kehitysyritykset (Homeruskwartier 2013). Rivita-
lot on yleensä rakennettu avaimet käteen -periaatteella, jolloin 
sisutusmateriaalit ja kalusteet ovat asukkaiden itse valitsemia. 
Kaupunkitaloista kuitenkin löytyy yhä enemmän täysin yksilöl-
lisesti toteutettuja asuntoja (Straver-Nevalainen 2013). Straver-
Nevalaisen mukaan asukkaiden osallistuminen suunnitteluun 
on harvoin tuottanut uusia merkittäviä suunnitteluratkaisuja 
Alankomaissa – poikkeuksena erilaiset ryhmien toteuttamat ta-
vanomaisesta poikkeavat asumismuodot, kuten yhteisöasumi-
nen. (Straver-Nevalainen 2006.)

Kohtuuhintaisuus nousee usein yhdeksi tärkeimmistä asunnon 
valintakriteereistä, joten asukaslähtöisessä suunnittelussa kustan-
nusvaikutukset tulee olla selvästi esillä läpi koko projektin. Sarja-
räätälöinti on ollut yksi tapa toteuttaa asukaslähtöisiä projekteja 
kohtuuhintaisesti. Sarjatuotannossa asukaslähtöisyys tarkoittaa, 
että asukkaat pääsevät valitsemaan mieleisensä yhdistelmän raja-
tuista vaihtoehdoista. (Straver-Nevalainen 2006.) Rivi- ja kau-
punkitalokohteita on myös toteutettu niin, että rakennuttajalla 
on tarjolla 5–6 tyyppiä, joista asukas valitsee haluamansa. Asuk-
kaiden valinnalla talorivistöstä muodostuu sattumanvaraisesti 

vaihteleva, vaikka asunnot eivät olekaan täysin yksilöllisesti to-
teutettuja. (Väliniemi et al. 2009.) Esimerkkikohteissa luvussa 7 
esiteltävä Hoogvliet Goudplevier on toteutettu sarjaräätälöinnin 
keinoin.    

Asukaslähtöisyyden lisääminen on yksi uusimman vuoden 2005 
valtiollisen ohjelman tärkeimmistä tavoitteista. Asukkaiden vai-
kutusvaltaa ja osallistumista halutaan lisätä, jotta asukkailla olisi 
entistä paremmat mahdollisuudet osallistua koko suunnittelu-
prosessiin. Monet kunnat ovatkin ryhtyneet etsimään asukas-
lähtöisyyteen sopivia toteuttamiskeinoja. Asukaslähtöisyys vaa-
tii muutoksia perinteiseen rakennusprosessiin, koska asukkaan 
tulee olla mukana projektissa alusta alkaen. (Straver-Nevalainen 
2006.) Yksityisten toimeksiantojen lisääntyminen laajentaa mo-
nien suunnittelijoiden työkenttää. Projekteja kehitellään myös 
aiempaa enemmän paikallisella tasolla. (IenM 2012b.) Muutos 
on kuitenkin hidasta, koska monet kunnat ovat sitoutuneet pit-
käaikaisiin sopimuksiin projektinkehittäjien kanssa, jolloin uu-
sien sopimusten teko vie aikaa (Straver-Nevalainen 2006). 

Uusimman ohjelman vaikutus alkaa kuitenkin jo näkyä. Yksi 
ensimmäisistä suurista suurimmaksi osin yksityisten toteutta-
mista asuinalueista nousee Homeruskwartier-nimiselle alueelle 
Almereen. OMA:n suunnittelemalla alueella on luovuttu tiu-
koista rakennustapamääräyksistä tontinluovutuksessa, mikä jät-
tää rakennuttajille vapaammat kädet toteuttaa unelmansa. (St-
raver-Nevalainen 2013.) Homeruskwartier-alueelle toteutetaan 
eri talotyyppejä ja käytetään myös erilaisia toteutustapoja, ku-
ten yksityistä rakennuttamista, omatoimista ryhmärakennutta-
mista ja konsulttivetoista ryhmärakennuttamista. Alueelle ollaan 
toteuttamassa yksityisten toimesta muun muassa kanavataloja, 
pieniä rivitaloasuntoja ja erilaisia kaupunkitaloja. 

Kaupunkitalojen toteutukseen on Homeruskwartier-alueella 
erilaisia keinoja. Alueella on nostettu maanpintaa hiekkaker-
roksella kaupungin toimesta ennen kuin asukkaat pääsivät ra-
kentamaan mitään. Perustusten tekeminen kuuluu asukkaiden 
vastuulle. Osa kaupunkitaloista toteutetaan niin, että asukas saa 
itse päättää tonttinsa leveyden: tonttirivistö on jaettu 1,5 metriä 
leveisiin suikaleisiin, joista asukas voi valita pienimillään 3 suika-
letta eli 4,5 metriä  leveän ja suurimmillaan 9 metriä tontin. Va-
litun tontin tarkka sijainti rivistössä päätetään vasta, kun kaikki 

37. DUS Architects -toimiston suunnitelma 3D-tulostettavasta kanavatalosta.
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mukana olevat asukkaat ovat valinneet haluamansa tontin levey-
den. Yksi alue on myös varattu kokeellisille ratkaisuille ja tontit 
myydään vain arkkitehdeille. Tonttien hinnat on pidetty alhaal-
la, jotta omatoiminen rakentaminen olisi taloudellisesti houkut-
televaa. Ensimmäisen vaiheen tontit maksoivat 375 euroa neliö-
metriltä – keskimäärin asunnon hinnaksi tuli 800–1800 euroa 
neliöltä. (Homeruskwartier 2013.) Projekti on esitelty tarkem-
min esimerkkikohteissa luvussa 7.

Alla oleva taulukko mukailee Straver-Nevalaisen kokoamaa tau-
lukkoa eri toteutusmuotojen piirteistä suhteessa asukkaan rooliin 
Alankomaissa. Taulukkoa voi hyvin soveltaa myös pohdittaes-
sa helsinkiläisten kaupunkitalojen toteutusmuotoja. Poikkeuk-
sen tosin muodostaa projektikehittäjien ja kertarakennuttajien 
toimeksiantojen kustannukset, koska Helsingissä projektike-
hittäjävetoisissa hankkeissa kustannukset nousevat usein kerta-
rakennuttajan kustannuksia kovemmiksi. Tosin Alankomaissa 
kertarakennuttajan kustannuksiin vaikuttaa paljon muun mu-
assa tontin hinta ja jos se saadaan Homeruskwartierin mallin 
mukaan pidettyä alhaisena, voivat kokonaiskustannukset jäädä 
mataliksi. Homeruskwartierissa on myös erilaisia tukia oma-
toimirakennuttajille. Seuraavan luvun lopussa vastaavanlaiseen 
taulukkoon on koottu vastaavanlainen vertailu suomalaisten 
kaupunkitalojen mahdollisista toteutusmalleista.

vähäinen

vähäinen

vaihteleva

suuri

edullinen

suuri

suuri vähäinen

vähäinen

edullinen

suuri erittäin suuri

melko suuri

suuri

suuri

vähäinen

projektikehittäjän 
toimeksiantovalintakriteeri (kuluttaja)

valinnanvapaus

kustannus hinta / laatu

oma työmäärä / panostus

taloudellinen riski

erityisryhmän 
toimeksianto

pakettitalo 
(talotehdas)

kertarakennuttajan 
toimeksianto

38. Rakenteilla oleva Homeruskwartier-alue Almeressa.
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5.2 Kaupunkitalojen toteutus helsingissä 

Kaupunkitalojen toteuttaminen poikkeaa perinteisten omakoti- 
ja rivitaloprojekteista, minkä vuoksi talotyypin tuominen osaksi 
Helsingin asuntovalikoimaa vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja 
-malleja. Seuraavaksi käydään läpi kaupunkitalojen toteutuksen 
ja yleistymisen haasteita, jonka jälkeen esitellään kaupunkitalo-
jen erilaisia toteutusmalleja. Toteutusmalleja on hyvä olla useita, 
jotta saadaan erilaisiin paikkoihin, erilaisille ryhmille ja eripak-
suisille kukkaroille sopivia ratkaisuja aikaan. Toteutusmallin va-
lintaa ohjaavat kohteen ominaisuudet: mitä haastavampi kohde 
on kyseessä, sitä ammattimaisempaa ja ohjatumpaa rakentami-
sen tulee olla (Jalkanen et al. 2012). Mahdolliset toteutustavat 
voi jakaa karkeasti kolmeen malliin: omatoiminen rakentami-
nen tai rakennuttaminen, ryhmärakentaminen ja -rakennut-
taminen sekä perustajaurakoitsijavetoiset hankkeet. Townhou-
se-rakentaminen Helsingissä -julkaisussa (2012) todetaan, että 
kantakaupungissa rakentaminen tulee luultavasti painottumaan 
rakennuskonsulttivetoiseen tai perinteiseen rakennusliikkeiden 
toteuttamaan tuotantoon, kun taas omatoimiseen rakentami-
seen on paremmat mahdollisuudet esikaupungeissa.

5.2.1 Toteutuksen haasteet

Karin Krokforsin (2010b) mukaan kaavoituksella on merkittävä 
asema pientaloalueiden kehittymisessä, koska Suomessa tiukat 
kaavat mahdollistavat usein vain tietyn talotyypin käytön. Tiu-
kat kaavat hankaloittavat uusien talotyyppien tuomista mark-
kinoille, koska rakennuttajilla on harvoin halua ryhtyä aikaa 
vieviin poikkeuslupamenettelyihin. Townhouse rakentaminen 
Helsingissä -selvityksen (2012) mukaan pientalojen toteutus-
muoto ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole kaavoituksessa ratkais-
tava asia, mutta tonttijaolla voidaan ohjata mahdollista toteu-
tusmuotoa. Selvitystä varten teetetyssä kyselyssä rakennuttajat, 
rakentajat ja rakennuttajakonsultit toivoivat joustavia asema-
kaavoja, joissa kaavamääräykset olisivat väljiä, mikä helpottaisi 
yksilöllisten ratkaisujen tekoa. Jo kaavamääräyksissä olisi myös 
hyvä mahdollistaa myöhemmät käyttötarkoituksen muutokset, 
jotta kaupunkitaloihin pystyttäisiin tekemään esimerkiksi työ-
tiloja ilman myöhempiä muutos- tai poikkeuslupamenettelyjä. 

(Jalkanen et al. 2012.) URBA-hankkeen yhteydessä nousi esil-
le ehdotus luonnosmaisemmista asemakaavoista, joiden jatko-
kehittelyyn osallistuisivat eri toimijat (Krokfors 2010b). Kaavo-
jen laadintaan ollaankin Helsingissä ottamassa uutena mallina 
käyttöön kumppanuuskaavoitushankkeet, joissa tulevat raken-
nuttajat otetaan jo aikaisessa vaiheessa mukaan, jotta kaavarat-
kaisut voidaan sovittaa entistä paremmin toteuttamisen tapoi-
hin (TASKE 2012). Tämä muistuttaa Alankomaiden systeemiä, 
jossa aluesuunnitelmat tehdään usein rakennuttajien toimek-
siannosta ja suunnitelmat tulevat yksityisiltä suunnittelutoi-
mistoilta. Kumppanuuskaavoituksen tavoitteena on sujuvoittaa 
asuntotuotannon prosesseja, mikä saattaa helpottaa ja nopeuttaa 
myös uudenlaisten asumisratkaisujen, kuten kaupunkitalojen 
rakentamista. 

Kaupunkitaloprojektien haasteet ovat pitkälti riippuvaisia va-
litusta toteutustavasta. Perustajaurakoitsijavetoisissa hankkeis-
sa seuraavaksi esiteltyjä rakentamisen ja suunnittelun haasteita 
ei välttämättä kohdata ollenkaan. Perinteisiin omakotitaloihin 
verrattuna kaupunkitalohankkeet vaativat sekä suunnittelu- että 
toteutusvaiheessa paljon koordinointia – koordinaation tärkeys 
korostuu etenkin omatonttisissa tiiviissä ratkaisuissa. Projekteis-
sa ovat vastakkain yksilön ja ryhmän intressit sekä yksilölliset 
ratkaisut ja rakennustuotannon rationalisointipyrkimykset. Pro-
jektin kulkua voivat helpottaa etukäteissuunnitelmat ja ajoissa 
sovittavat pelisäännöt, mutta usein on tämän lisäksi tarve jonkin-
laiselle välittäjähenkilölle. (Mälkki 2010.) Ryhmärakennuttami-
sessa rakennuttajakonsultti hoitaa tätä tehtävää. Koordinoinnis-
sa on tärkeää toisaalta varmistaa suunnitelmien riittävyys, mutta 
myös välttää turhaa päällekkäistä suunnittelua (Mälkki 2010). 
Itse rakentaminen on perinteisiä omakotitaloja haastavampaa, 
koska tontit ovat ahtaita ja talojen rakenteet kytkeytyvät vierei-
siin taloihin. Toteutuneissa kohteissa eriaikainen rakentaminen 
on koettu hankalaksi, koska se on saattanut viivästyttää viereis-
ten talojen rakentamista ja esimerkiksi vaatia lisäeristyksen käyt-
töä rakennusvaiheessa (Fogelholm 2003, KV 2005). Eriaikaises-
ta rakentamisesta johtuva keskeneräinen kaupunkikuva saattaa 
myös vähentää alueen viihtyvyyttä (Väliniemi et al. 2009). Rat-
kaisuksi on ehdotettu, että rakentajat sitoutuisivat saattamaan 
asunnot julkisivuja ja kattoa myöten valmiiksi yhtenäisessä aika-
taulussa, mutta sisätyöt jokainen asukas voisi tehdä oman aika-
taulunsa mukaan (Väliniemi et al. 2009).
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vahvuutena (Mälkki 2010). Yhtiömuotoinen malli herättääkin 
kysymyksen, kaventuuko kaupunkitalon tarjoama itsemäärää-
misoikeus liikaa.  Nykyisessä laissa ei ole välimuotoja omatont-
tisten pientalojen ja asunto-osakeyhtiön välillä (Mälkki 2010), 
mutta näitä välimuotoja voitaneen kehittää, jos kaupunkitalora-
kentaminen yleistyy Suomessa. 

Valmistalomallit voisivat olla yksi ratkaisu helpottamaan niin 
omatoimisesti kuin ryhmänä toteutettavien kaupunkitalohank-
keiden käynnistymistä. Perinteisten omakotitalojen rakentami-
sessa on siirrytty yhä enemmän käyttämään eri talotoimittaji-
en valmistaloja. Kaupunkitaloista ei kuitenkaan vielä ole tarjolla 
valmistalomalleja, mutta Townhouse-rakentaminen Helsingissä 
-selvityksen mukaan esimerkiksi Jämerä ja Luja ovat kehitelleet 
omia talomallejaan, joskaan eivät valmiiksi asti. Erityisesti esi-
kaupunkityypeistä on tulevina vuosina laaja kysyntä. (Jalkanen 
et al. 2012.) Valmistaloilla asunnon hinta voisi olla helpommin 
pidettävissä kohtuullisena. Valmistaloista olisi hyvä olla tarjolla 
erilaisia valmiusasteita tai vaiheittain rakennettavia versioita.

Kaupunkitalot ovat muutamia toteutuneita hankkeita lukuun 
ottamatta vielä uusi ja kehitysvaiheessa oleva konsepti Suomes-
sa. Tästä johtuen tulevia hankkeita voi tarkastella edelleen koera-
kentamisena ja uusista kaupunkitaloprojekteista on hyvä kerätä 
tietoa Säterinmetsän ja Malminkartanon tapaan. Pilottihank-
keet ovat tärkeitä uuden konseptin markkinoinnille – tarjonta 
luo kysyntää (mm. Jalkanen et al. 2012). Yhteen hankkeeseen 
ei kuitenkaan kannata sisällyttää liian montaa hankalaa tekijää. 
(Mälkki 2010.) Uusi konsepti voi myös vaatia vanhojen normi-
en ja säädösten uudelleentulkintaa tai muokkaamista, mikä vie 
aikaa (Puustinen 2010). Kaupunkitalojen kohdalla muun muas-
sa esteettömyys- ja palomääräykset voivat vaatia uusia tulkintoja. 
Rakennusliikkeillä ei välttämättä ole halua tarttua uudenlaisiin 
hankkeisiin, koska ne sisältävät usein riskejä. Krokfors (2010b) 
ehdottaa URBA-hankkeen yhteydessä ratkaisuksi esimerkik-
si valtion tukemia riskinhallintaan liittyviä toimintamalleja ja 
tontinluovutustapoja. Kuten jo aiemmin mainittiin, Helsingis-
sä asuntotuotantotoimistolla katsotaan olevan merkittävä roo-
li asuntorakentamisen kehittämisessä. Kaupunkitaloja pyritään 
toteuttamaan niin kaupungin omalle maalle kuin luovuttamaan 
tontteja omatoimirakentajille. (TASKE 2012.)

Uuden talotyypin kohdalla suunnitteluvaihe voi olla haasta-
va niin asukkaalle kuin suunnittelijallekin. Ensimmäistä ker-
taa omaa asuntoaan, ja vieläpä uutta talotyyppiä, toteuttamaan 
ryhtyneillä asukkailla ei välttämättä ole selkeää kuvaa kaikista 
mahdollisuuksistaan ja tulevista tarpeistaan. Suunnittelijalla 
on tärkeä rooli näiden tarpeiden hahmottamisessa ja konkre-
tisoimisessa. Hasun (2010, s.160) mukaan kytkettyjen talojen 
suunnitteluvaiheessa ongelmaksi voi muodostua asukkaan mak-
suhalukkuuden ja suunnittelijan todellisten työtuntien kohtaa-
mattomuus. Jo toteutuneissa Malminkartanon kaupunkitalois-
sa suunnittelun avuksi laadittiin viitesuunnitelmia, joita monet 
asukkaat ja suunnittelijat kertoivat hyödyntäneensä, vaikka pää-
tyivätkin niistä poikkeaviin ratkaisuihin. Viitesuunnitelmien 
lisäksi toivottiin listaa ominaisuuksista, joita kaupunkitalossa 
voi toteuttaa – asukkaille oli vasta jälkikäteen syntynyt ideoita 
esimerkkien ja kokemusten kautta esimerkiksi viherhuoneesta, 
harrastetiloista ja kattoterassista.  

Kuten jo aiemmin mainittiin, yksi kaupunkitalojen yleistymis-
tä hidastava tekijä voi olla niiden kalleus. Etenkin tuottajamuo-
toisissa ratkaisuissa ja keskeisillä paikoilla hinta saattaa nousta 
korkeaksi. Kilpaillakseen kehyskuntien pientalojen kanssa tulisi 
tonttien hinnan tai vuokran olla edes jossain määrin kilpailuky-
kyinen kehyskuntien tarjonnan kanssa (Pulkkinen 2011). Vaik-
ka pientaloja on tähän mennessä Helsingissä toteutettu lähinnä 
vapaarahoitteisena tuotantona, ei ole olemassa estettä, etteivät-
kö pientalot voisi olla vuokra-, asumisoikeus- tai hitas-asunto-
ja. Kaupunkitaloja on tärkeää toteuttaa eri rahoitus- ja hallinta-
muotoisina ratkaisuina, jotta ne voivat olla vaihtoehto niillekin, 
joilla ei ole varaa vapaarahoitteiseen pientaloon. (Jalkanen et al. 
2012.) Perustajaurakoitsijavetoisten hankkeiden yhteydessä esi-
teltävistä kohteista toinen on toteutettu asumisoikeusasuntoina.

Perinteisesti kaupunkitalot eivät muodosta asunto-osakeyhtiö-
tä, mutta jos tuotantotapa tai tonttien väliset rasitteet muodos-
tuvat erittäin hankalaksi, voi yhtiön perustaminen olla järkevää 
(Jalkanen et al. 2012). Yhtiömuotoisuus helpottaa esimerkik-
si yhteisten pysäköintialueiden ja jätteenkeräyksen järjestämis-
tä. Helsinki Townhouse -kilpailussa haettiin myös yhtiömuotoi-
sia ratkaisuja (Sjöroos & Jalkanen 2010). Kaupunkitalo tarjoaa 
perinteisessä muodossaan omakotiasumiseen verrattavissa ole-
vaa itsemääräämisoikeutta, mitä pidetään yhtenä talotyypin 
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5.2.2 Erilaiset toteutusmallit 

A. Omatoiminen rakentaminen / rakennuttaminen

Käytän tästä toteutusmallista nimeä omatoiminen rakentami-
nen, vaikka useimmiten itse rakentamisen hoitavat ammattilai-
set ja kyseessä on siis omatoiminen rakennuttaminen. Asunto-
tuottajilla on ollut melko vähän mielenkiintoa kaupunkitalojen 
rakentamiseen, jonka vuoksi esimerkiksi Östersundomissa pyri-
tään varaamaan reilusti tontteja omatoimirakentajille, jotta kau-
punkitaloja saadaan syntymään (Pulkkinen 2011). Omatoimi-
sessa rakentamisessa asukkaalla on esitellyistä toteutustavoista 
suurin mahdollisuus itse vaikuttaa niin suunnitteluratkaisuihin 
kuin kustannuksiin. Asukkaiden väliset eriävät näkemykset ja 
toiveet korostuvat omatoimisessa rakentamisessa, koska asuk-
kailla ei ryhmärakentamisesta poiketen ole välttämättä yhtenäis-
tä tavoitetta ja jokaisella saattaa olla käytössään eri suunnittelijat. 
Omatoimiseen rakentamiseen tai omatoimiseen ryhmärakenta-
miseen valittujen kohteiden on hyvä olla itsenäisiä ja rakennet-
tavuudeltaan helppoja (Jalkanen et al. 2012). Projektin kulkua 
voi helpottaa yhteinen koordinaattori tai rakennuttajakonsultti 
(Jalkanen et al. 2012).

Omatoiminen rakentaminen voidaan jakaa kahteen erilaiseen 
muotoon, jotka esitellään seuraavaksi esimerkkien kautta. Pää-
kaupunkiseudulla jo rakennetut kaupunkitaloprojektit, Säterin-
metsä ja Vuorenjuuri, ovat kummatkin toteutettu omatoimisena 
rakentamisena. Projektit kuitenkin poikkeavat toisistaan monin 
tavoin. Ensimmäiseksi esiteltävässä muodossa eli Säterinmetsän 
mallissa asukkaat ovat mukana aivan projektin alusta asti ja to-
teuttavat asuntonsa kokonaan itse. Tämä malli antaa asukkail-
le paljon vapauksia oman asuntona toteutuksen suhteen, mutta 
voi hankaloittaa rakentamisvaihetta. Toisessa eli Malminkarta-
non mallissa ensimmäiset vaiheet, kuten perustukset, rakenne-
taan kaupungin tai muun rakennuttajan toimesta, jonka jälkeen 
rakentamisvastuu siirtyy asukkalle. Kummassakin projektissa 
tonttien saajat valittiin arpomalla. Vuorenjuuren mallia voidaan 
kehittää vielä pidemmälle niin kutsuttuun raakatalomalliin, jos-
sa asunto toteutetaan etukäteen vesikattovaiheeseen asti valmiik-
si (KV 2005). Mitä pidemmälle etukäteinen toteutus ulotetaan, 

sitä vähemmän asukkaalle jää valinnanvapautta. Alkuvaiheen 
yhteinen toteutus voi kuitenkin olla aikataulullisesti ja taloudel-
lisesti järkevää (KV 2005).

A1. Kokonaan itse – Säterinmetsä

Pääkaupunkiseudun ensimmäisessä varsinaisessa kaupunkitalo-
kohteessa Espoon Säterinmetsässä ei ollut käytössä rakennusta-
paohjetta: omatoimirakentajat saivat vapaat kädet toteutukseen. 
Alun perin oli suunniteltu, että palomuurien väliin voi raken-
taa mitä vain, kunhan rakentaa harjakorkeuteen asti ja muurista 
muuriin. Yhtenä Säterinmetsän tavoitteista oli saada asukkaat 
juurtumaan alueelle antamalla asukkaille mahdollisuus vaikut-
taa asumiseensa ja ympäristöönsä. Monien asukkaiden haaveena 
oli ennemminkin perinteinen omakotitalo, mutta edulliset tont-
tikustannukset ja sijainti saivat heidät ryhtymään projektiin. Ra-
kennusvaiheessa esille nousi monia ongelmia. Projekti työllisti 
viranomaisia enemmän kuin oli ajateltu ja jälkikäteen todettiin, 
että viranomaisohjausta olisi vaadittu enemmän. Asukkaiden 
välille syntyi rakennusvaiheessa monia kiistoja, jotka olisi osal-
taan voitu välttää tarkemmalla etukäteissuunnittelulla ja koordi-
noinnilla. Rakentamisen eriaikaisuus koettiin hankalaksi, koska 
tarvittiin muun muassa väliaikaisia lämmöneristeitä. Osa koki 
aikataulut liian tiukoiksi, kun taas osa olisi halunnut edetä no-
peammin. Monet olisivat halunneet tonttien olevan hieman le-
veämpiä, jotta asuinhuoneista olisi saanut tilavammat. Tontin 
kaarevan muodon katsottiin myös aiheuttaneen vaikeuksia. Ra-
jalle rakentamisesta olisi asukkaiden mielestä pitänyt olla alun 
perin tiukemmat säännöt, jotta kiistoilta olisi vältytty. (Fogel-
holm 2003.)

41. Säterinmetsän kaupunkitalojen kadunpuoleisia julkisivuja
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Säterinmetsän kokemuksien pohjalta koottiin muutamia oma-
toimista rakentamista helpottavia ohjeita. Alusta alkaen oma-
toimisesti toteutettavien talojen projektin hallintaa helpottaa, 
jos muodostetaan tarpeeksi pieniä 3-5 talon ryhmiä (Fogelholm 
2003). Tämä voi myös vähentää eriaikaisesta rakentamisesta ai-
heutuvia ongelmia (Mälkki 2010). Asemakaavalla tai rakennus-
tapaohjeella voidaan varmistaa, ettei näkymistä tai varjostuksista 
naapureiden kesken synny ongelmia. Rajalle rakentamisen kiis-
toja voidaan vähentää ajoissa tehdyillä rasitesopimuksilla. Pa-
lomuurin toteutus voidaan hoitaa joko yhteistyössä naapurin 
kanssa tai omina vierekkäisinä palomuureina. (KV 2005.)

A2. Pohjatyöt kaupungin toimesta 
– Malminkartano

Malminkartanon projektissa haluttiin oppia Säterinmetsän vir-
heistä ja helpottaa kaupunkitalojen rakentamisprosessia. Toisin 
kuin Säterinmetsässä käytössä oli tarkat rakennustapaohjeet ja 
projektia koordinoiva arkkitehti Anneli Lyytikkä teki kohdet-
ta varten myös viitesuunnitelman. Tontinliittymät, perustukset, 
autopaikat sekä palomuurit rakennutettiin etukäteen kaupungin 
toimesta.  Rakennustapaohjeen yhtenä tavoitteena oli yhtenäi-
sen kaupunkikuvan saavuttaminen muun muassa määräämällä 
julkisivu- ja kattomateriaalit melko tarkasti (YOK 2002). Ra-
kennustapaohjeessa oli myös mainittu tontin tulevista rasitteis-
ta, jotka olivat Säterinmetsässä aiheuttaneet ongelmia rakennus-
vaiheessa. Vaikka Malminkartanon projekti sujui monin osin 
helpommin kuin Säterinmetsän projekti, ilmeni rakennusvai-
heessa kuitenkin joitakin vaikeuksia. Ongelmia aiheutti eten-
kin asukkaiden suunnitelmien muuttuminen kesken projektin, 

mikä viivästytti projektin valmistumista. Projektin aikana teh-
tiin myös jonkin verran päällekkäistä suunnittelua. (KV 2005.) 
Asukkaat kokivat ongelmana etukäteisten vaiheiden kustannus-
tietojen epämääräisyyden sekä viranomaisten kanssa tehdyn yh-
teistyön kankeuden (Hasu 2010). 

Malminkartanon projektista koottiin kattava loppuraportti, jos-
sa haastateltiin myös asukkaita. Lisäksi URBA-hankkeen yh-
teydessä Hasu (2010) selvitti Vuorenjuuren asukkaiden koke-
muksia projektista. Asukkaat kokivat päässeensä toteuttamaan 
unelmiaan ja yhteisen rakennusvaiheen katsottiin vahvistaneen 
yhteisöllisyyttä. Asukkaat pitivät tärkeänä, että etukäteen raken-
nettavien vaiheiden kustannukset ja aikataulut olisivat tarkalleen 
tiedossa ennen asukkaiden mukaantuloa projektiin. Niin kutsut-
tu raakatalomalli epäilytti asukkaita, koska kustannusten pelät-
tiin nousevan liian korkeiksi. Rakentamisaikataulun kuitenkin 
toivottiin olevan yhteinen vesikattovaiheeseen asti. Säterinmet-
sän tavoin projektin jälkeen todettiin, että asuntojen tulisi olla 
riittävän pienissä 4-5 asunnon ryhmissä. Raportin mukaan oma-
toimiseen rakentamiseen varattavien tonttien tulisi olla riittävän 
leveitä, muodoltaan suorakulmaisia ja mahdollisimman tasaisia. 
Rakentamisvaiheessa pienten tonttien vähäinen varastointitila 
oli aiheuttanut jonkin verran ongelmia. Malminkartanossa osa 
autopaikoista sijaitsi yhteisellä LPA-alueella, mutta raportissa to-
detaan, että kaupunkitalokohteissa tulisi välttää yhteisiä alueita, 
joita varten on muodostettava yhtiö. Alun yhteinen suunnitte-
luvaihe katsottiin toimivaksi malliksi ja rakennustapaohjeen laa-
timiseen ehdotettiin asukkaiden mukaan ottamista. (KV 2005.)

42a. Vieressä ote Säterinmetsän kortteli- ja 
lähiympäristösuunnitelma, jossa kaupunki-
talot väritettynä. Yllä periaatekuva kaupun-
kitalon tontin järjestelyistä.

42b. Malminkartanon kaupunkitalojen viitesuunnitelmassa esitettyjä esimerkkejä 
erilaisista pohjaratkaisuista.
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B. Ryhmärakentaminen / -rakennuttaminen 

Toisiinsa kiinni rakennettavien kaupunkitalojen toteuttami-
nen vaatii yhteistyötä naapuriasukkaiden kanssa sekä suunnit-
telu- että rakennusvaiheessa, jonka vuoksi ryhmärakennutta-
minen voi osoittautua omatoimista rakentamista helpommaksi 
ja edullisemmaksi toteutustavaksi. Vaikka kyseessä oleva toteu-
tusmuoto pitää sisällään myös ryhmärakentamisen, paneudun 
kuitenkin seuraavaksi vain ryhmärakennuttamiseen, koska se 
tulee todennäköisesti olemaan itse rakentamista selvästi ylei-
sempi toteutusmuoto. Kaupunkitalojen omatoimisessa raken-
tamisessa ongelmaksi muodostuvat usein eriaikaiset aikataulut, 
päällekkäiset suunnitelmat sekä mahdollisesti kiistat asukkaiden 
välillä. Ryhmärakennuttamisella on mahdollista vähentää näitä 
ongelmia, koska rakentaminen tapahtuu yhtä aikaa ja suunni-
telmat on pääosin tehty yhdessä. Vaikka kokonaissuunnitelma 
on yhteinen, voidaan asunnoissa kuitenkin toteuttaa yksilöllisiä 
ratkaisuja (Nupponen 2010). Nykyisessä rakennusliikevetoises-
sa järjestelmässä arkkitehdit ovat melko kaukana tulevista asuk-
kaista (Krokfors 2010b), mutta ryhmärakentamisessa asukkaan 
ja arkkitehdin välinen yhteistyö on läheisempää. Aiemmin esi-
tellyssä kuluttajatutkimuskeskuksen konseptiverstaassa ryhmä-
rakennuttamista pidettiin kiinnostavana, koska se mahdollistaa 
yksilölliset ratkaisut muissakin talotyypeissä kuin omakotitalois-
sa ja voi näin ollen monipuolistaa asuntotuotantoa (Väliniemi 
et al. 2009).

Keski-Euroopassa yleinen ryhmärakennuttaminen on vielä 
melko harvinaista Suomessa, mutta viime vuosina on toteu-
tettu jonkin verran kohteita ryhmärakennuttamisena (Nuppo-
nen 2010). Toteutuneissa kohteissa ryhmän jäsenillä on usein 
ollut yhteinen tavoite tai kiinnostuksenkohde: tästä hyvä esi-
merkki on Loppukiri-senioriasunnot. Ryhmärakennuttajina 
voi toimia ryhmän jäsenet tai heidän palkkaamansa rakennut-
tajakonsultti. Kuluttajatutkimuskeskuksen konseptiverstaassa 
(2009) ryhmärakennuttamisen uskottiin kiinnostavan etenkin 
pieniä rakennusliikkeitä. Suomesta kuitenkin puuttuu pienten 
rakennuttajien ammattikunta lähes kokonaan (Puustinen 2010) 
– ryhmärakennuttaminen voi luoda tarpeita uusille toimijoil-
la rakentamisen kentällä. Ryhmärakennuttamista varten tarvi-
taan myös nykyistä enemmän neuvontaa ja tiedottamista sekä 
kanavia, joiden kautta hankkeesta kiinnostuneet eri tahot voivat 

löytää toisensa. (TASKE 2012, Väliniemi et al. 2009.) Helsin-
gissä onkin perustettu jo Ryhmärakennuttajat ry -niminen yh-
distys, joka ajaa ryhmärakentamisen etuja ja toimii samalla vies-
tintäkanavana (Jalkanen et al. 2012). 

Ryhmärakennuttaminen voidaan jakaa omaehtoiseen ja kon-
sulttivetoiseen malliin, jotka esitellään seuraavissa kappaleis-
sa esimerkkien kautta. Ryhmärakennuttaminen ei ole sidottu 
asuntojen hallintamuotoon, joten myös asuntoyhtiöön kuulu-
mattomia kaupunkitaloja on mahdollista toteuttaa ryhmäraken-
nuttamalla. Omatonttisissa ratkaisuissa urakka kilpailutetaan 
yhdessä, mutta jokainen tekee omaa tonttia koskevan urakkaso-
pimuksen omissa nimissään. Yhdessä kilpailuttamisella voidaan 
säästää rakennuttamisen kustannuksia. Osakeyhtiömuotoisessa 
ratkaisussa urakkasopimus tehdään asunto-osakeyhtiön kautta. 
(Jalkanen et al. 2012.)

B1. Omaehtoinen ryhmärakennuttaminen 
– Violanpuisto

Omaehtoisessa ryhmärakennuttamisessa ryhmä hankkii itse 
kohteelleen suunnittelijan ja kilpailuttaa itse kohteen urakan. 
Omaehtoiseen ryhmärakentamiseen sopivat erityisesti pienet 
kohteet. (Jalkanen et al. 2012.) Omaehtoisena ryhmärakenta-
misena on toteutettu esimerkiksi Hermanniin vuonna 2009 val-
mistunut Stefan Ahlmanin ja Viivi Snellmanin suunnittelema 
As. Oy Violanpuisto. Kohde on esitelty myös esimerkkikohteis-
sa luvussa 7. Violanpuiston asukkaiden tavoitteena oli raken-
nuttaa kohtuuhintaisia ja moderneja asuntoja itselleen ilman ul-
kopuolista rakennuttajaa. Kohde koostuu kahdeksasta uudesta 
kaupunkitalomaisesta asunnosta sekä peruskorjatusta vanhasta 
rakennuksesta. Kohteen arkkitehdit ovat myös kohteen asukkai-
ta, mikä on ollut yleistä tähän mennessä pääkaupunkiseudulla 
toteutuneissa ryhmärakennuttamisen hankkeissa (Lang 2011). 
Violanpuiston asukkaat ovat nuoria, alle 35-vuotiaita, ja jouk-
koon mahtuu sinkkuja, pariskuntia ja yksi perhe. (Kahri 2009.) 
Violanpuiston asukkaat päätyivät itse rakentamisen sijaan ra-
kennuttamiseen, koska näkivät, ettei hartiapankkirakentamisel-
la synny erityisesti kustannussäästöjä (Kujala 2009).
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B2. Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen 
– Alppikylä

Konsulttivetoisessa ryhmärakennuttamisessa rakennuttajakon-
sultin tehtävänä on ohjata hankkeen suunnittelua ja ryhmän yh-
teistoimintaa sekä kilpailuttaa rakennusurakat (Jalkanen et al. 
2012). Rakennuttajakonsultti yleensä kokoaa tulevien asukkai-
den ryhmän, mutta myös jo olemassa oleva ryhmä voi palkata 
konsultin. Etenkin suuremmissa hankkeissa on todennäköistä, 
että asukkaat kerätään yhteen jonkinlaisella hakumenettelyllä 
konsultin toimesta (KV 2005). Hankkeen profilointi voi aut-
taa saamaan kasaan samoin ajattelevia asukkaita ja vahvistaa ha-
lua sitoutua hankkeen ehtoihin (KV 2005). URBA-hankkeessa 
konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen nähtiin kaupunkita-
lojen toteutukseen hyvin sopivana ratkaisuna (Mälkki 2010).

Alppikylään on tulossa kaksi POOK Arkkitehtitoimisto Oy:n 
suunnittelemaa kohdetta, jotka on toteutettu uudenlaisena ryh-
märakennuttamisena. Kummankin kohteen rakennuttajakon-
sulttina toimii E-House Oy. Reppukujan kohde on esitelty myös 
esimerkkikohteissa luvussa 7. Asuntojen suunnittelussa on hyö-
dynnetty internet portaalia, jossa asukkaat voivat koota asunton-
sa annetuista vaihtoehdoista. Toteutustavasta voi myös käyttää 
nimeä sarjaräätälöinti. Asukkaiden valittavina on materiaalien 
lisäksi erilaisia pohjaratkaisuja. Sarjaräätälöinnin avulla voidaan 
toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja edullisesti, koska vaihtoehtoja 
on rajattu määrä ja eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset ovat 
asukkaiden tiedossa tarkasti. (POOK 2013.) Alppikylän asunto-
jen hinnat ovatkin jääneet pääkaupunkiseudun omistusasunto-
jen keskineliöhintoja alhaisemmiksi (Lang 2011).  

C. Perustajaurakoitsijavetoiset hankkeet 

Perustajaurakoitsijavetoiset kaupunkitalohankkeet toteutetaan 
asunto-osakeyhtiöinä eikä toteutustapa eroa tämän hetken ker-
ros- ja rivitalotuotannosta juurikaan. Asukkailla on tässä toteu-
tusvaihtoehdossa vain pienet mahdollisuudet vaikuttaa asun-
non suunnitteluratkaisuihin, mutta toteutustapa voi kiinnostaa 
asukkaita, joilla ei ole aikaa tai kiinnostusta osallistua hankkeen 
toteutukseen. Perustajaurakoitsijavetoiset hankkeet soveltuvat 
haastaviin kohteisiin, joita on vaikea toteuttaa omatoimisen ra-
kentamisen keinoin. Townhouse-rakentaminen Helsingissä -selvi-
tyksen yhteydessä teetetyssä kyselyssä rakennuttajien, rakentaji-
en ja rakennuttajakonsulttien mukaan kaupunkitalokohteiden 
tulisi olla riittävän kokoisia ja tehokkaita, jotta ne olisivat hou-
kutteleva rakennuttajien kannalta. (Jalkanen et al. 2012.) Perus-
tajaurakoitsijavetoisissa hankkeissa on uhkana yksitoikkoisem-
mat ratkaisut mahdollisesta monistamisesta johtuen, mutta tätä 
voidaan hallita esimerkiksi asemakaavamääräyksillä tai tekemällä 
tonteista erikokoisia (Pulkkinen 2011).

Perustajaurakoitsijavetoisissa hankkeissa kaupunkitalojen hinta 
kohoaa herkästi korkeammaksi kuin omatoimi- tai ryhmäraken-
tamisessa (Jalkanen et al. 2012). Hintaa voidaan säädellä esimer-
kiksi toteuttamalla asuntoja erilaisin valmiusastein, mikä antaa 
asukkaille sekä lisää valinnanvapautta sisätilojen toteutukseen 
että mahdollisuuksia vaikuttaa kustannuksiin. Yksi mahdolli-
suus on niin kutsutut raakatila-asunnot, joissa sisätilat jätetään 
asukkaan rakennettaviksi. Suomessa niiden toteutusta vaikeut-
taa tämän hetkinen asuntokauppalaki (KV 2005), mutta niistä 
löytyy esimerkkejä muualta Euroopasta. Raakatilamalli mahdol-
listaa myös sen, ettei asukkaan tarvitse olla projektissa mukana 
alusta asti, mutta hän pääsee kuitenkin vaikuttamaan pohjarat-
kaisuihin. Perustajaurakoitsijavetoisina toteutetut hankkeet voi-
vat sisältää myös erilaisia hallinta- ja rahoitusmuotoja (Jalkanen 
et al. 2012). Seuraavaksi esiteltävät esimerkit edustavat eri hinta-
kategorioita: toinen esimerkeistä on keskeisellä paikalla sijaitse-
via melko kalliita omistusasuntoja ja toinen asumisoikeusasun-
toja kauempana Helsingin keskustasta.

44. Laukkukujan kohteen asunnot ovat asumisoikeusyhdistys Suomen Omako-
din asumisoikeusasuntoja. Rakennukset toteutetaan tilaelementteinä, jotka ra-
kennetaan tehtaalla ja liitetään toisiinsa työmaalla.
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C1. Omistusasunnot – Kalasataman Huvilat

Esimerkkikohteissakin esitellyt Portaali Arkkitehtien suunnit-
telemat Kalasataman Huvilat toteutetaan rakennuttajavetoise-
na projektina. Kohteen kaupunkitalot ovat omistusasuntoja ja 
osa Sato Oy:n kehityskorttelia, jonka taustalla on vaikuttanut 
teos Asukasnäkökulmia kaupunkiasumiseen (Kahri et al. 2011). 
Kaupunkitalojen lisäksi korttelissa sijaitsee galleriatalo ja vuok-
ra-asuntoja tarjoava meritoritalo, joiden kanssa kaupunkitaloilla 
on yhteinen maanalainen paikoitus ja piha-alueet. Rakennutta-
javetoisuudesta huolimatta kohteessa on tavoitteena yksilölliset 
julkisivut. Alun perin kohteeseen on esitetty laajasti eri pohjarat-
kaisu- ja materiaalivaihtoehtoja, mutta SATO:n (2013) esittees-
sä yksilöllisyys on lopulta rajoittunut neljään eri sisustusmallis-
toon, joista asukas saa valita mieleisensä.

C2. Asumisoikeusasunnot – Helsingin Jasmiini

Aurinkolahteen toteutetuissa Helsingin Jasmiinin kaupunki-
taloissa rakennuttajana on toiminut ATT ja asunnot ovat asu-
misoikeusasuntoja. Kaupunkitalot sijaitsevat samassa korttelissa 
kerrostalojen kanssa ja niitä voi oikeastaan pitää enemmänkin 
rivitaloina. ATT teetti kohteesta kyselytutkimuksen selvittääk-
seen, miten tiivis monikerroksinen asuminen on otettu vastaan. 
Haastateltavat olivat tyytyväisiä siihen, että olivat saaneet mah-
dollisuuden muuttaa keskeiselle paikalle tilavaan asuntoon, jossa 
on oma piha ja sauna (ATT 2013). Asumisoikeusasuntoina kau-
punkitalot on pystytty suuntaamaan myös niille, joilla vastaa-
vanlainen omistusasunto olisi saavuttamattomissa.

45. Ulpu Tiurin suunnittelemassa Helsingin Jasmiinissa kaupunkitalot sijaitsevat 
samassa korttelissa kerrostalon kanssa. Kaupunkitalojen pohjat ovat muunnelta-
via: yllä erilaisia variaatioita pohjista.
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vähäinen

vaihteleva / kallis

kohtalainen / suuri

edullinen / vaihteleva

kohtalainen / suuri

esikaupungit /
helpot tontit

pieni

kantakaupunki /
haastavat tontit

keskikokoinen - suuri

moneen erilaiseen 
paikkaan

pieni - keskikokoinen

esikaupungit /
helpot tontit

pieni

suuri

vaihteleva

erittäin suuri kohtalainen / suuri

edullinen

kohtalainen / suuri

vähäinen

perustajaurakoitsija-
vetoinen hankevalintakriteeri (kuluttaja)

valinnanvapaus

kustannus hinta / laatu

oma työmäärä / panostus

mihin sopii

hankkeen koko

ryhmärakennutaminen / 
ryhmärakentaminen pakettitalo

omatoiminen 
rakentaminen/
rakennuttaminen

D. Yhteenveto eri tavoista 

Alla olevaan taulukkoon on koottu eri toteutusmuotojen piir-
teitä kuluttajan näkökulmasta. Vastaavanlainen taulukko löytyy 
myös Alankomaiden osion lopusta. Suomessa toteutustavan va-
lintaan liittyy vahvasti hankkeen koko ja sijainti. Asukkaan kan-
nalta olennaiseksi nousee myös kustannukset sekä niiden suhde 
omaan työmäärään ja valinnanvapauteen. Yksinkertaistettuna 
vaikuttaa siltä, että kaupunkitalojen omatoiminen toteuttami-
nen painottunee lähiö- ja esikaupunkialueille.
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Alueiden toteutus 
/ kaavoitus

Tulevaisuuden 
haasteet

• suuria linjoja ohjataan valtion ohjelmilla
• aluesuunnittelulla suuri rooli

rakennuttajien tai asuntosäätiöiden toimesta
kunnalla ohjaava rooli

• usein melko väljät kaavat
 • alueiden laatukriteerit ja teemat

• uuden asuntopolitiikan suuntauksen myötä tarve 
uusille toteutustavoille

• yksityisten toimeksiantojen lisääntyminen
uudenlainen suunnittelukenttä
muutoksia rakennusprosessiin

• projektikehittäjä / rakennusliike / asuntosäätiö
perinteinen ja yleisin tapa

• ryhmärakennuttaminen
uusi suuntaus jota halutaan lisätä

• omatoiminen rakennuttaminen
perinteisesti harvinaista mutta lisääntymässä

• pakettitalo

• yksityishenkilöt harvoin toimeksiantajia
• kohtuuhintaisuus tärkeä kriteeri asukkaille
• sarjaräätälöinti

rakennuttajalla tarjolla vaihtoehtoja asukkaalle
• asukkaiden valta lisääntymässä uuden 

valtakunnallisen ohjelman myötä

• uuden talotyypin myötä tarve uusille toteutustavoille
• projektinhallinta ja yhteenrakentaminen 

omatonttisissa hankkeissa
• korkeat rakennuskustannukset

asunnoista tulee helposti kalliita
• säännösten ja määräysten uudelleentulkinta

• tiukat kaavat voivat kaventaa yksilöllisiä ja uusia 
ratkaisuja

• kaavojen kehittäminen kohti alankomaista tapaa
luonnosmaiset kaavat
kumppanuuskaavoitushankkeet

• perustajaurakoitsijavetoinen hanke
• ryhmärakentaminen / -rakennuttaminen

uusi suuntaus jota halutaan lisätä
• omatoiminen rakentaminen / rakennuttaminen

yleisempää Suomessa kuin Alankomaissa
• pakettitalo

• perinteisessä omakotitalorakentamisessa 
omatoiminen rakentaminen yleistä

• omatoimisen rakentamisen haasteet kaupunkitalossa
yksilön vs ryhmän tavoitteet
yksilön vs kaupunkikuvan tavoitteet

Asuntojen 
toteutus

5. MiTEN? ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi

Asukaslähtöisyys
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6. MiLLAiSTA?  
– OMiNAiSuuDET
Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin kaupunkitalojen ulko- ja 
sisätilojen ominaisuuksia sekä yleisellä tasolla että seuraavassa 
luvussa 7 esiteltävien esimerkkikohteiden kautta. Alankomai-
den osiossa tutustutaan laajemmin tiiviiden ja matalien alueiden 
ominaispiirteisiin, sillä Alankomaissa muutkin pientalotyypit 
kuin kaupunkitalot muodostavat kaupunkimaista rajattua tilaa. 
Pääkaupunkiseudulla jo toteutetut kohteet ovat myös kooltaan 
lähempänä alankomaalaisia rivitaloja kuin kaupunkitaloja. Hel-
singin kaupunkitalotypologian kehittämiseen voi siis ammentaa 
aiheita myös muista alankomaalaisista pientaloasumisen esimer-
keistä kuin yksinomaan kaupunkitaloista. Suomen osiossa poh-
ditaan tarkemmin Suomessa mahdollisia ratkaisuja ja kaupunki-
taloihin liittyviä ominaisuuksia kuten muunneltavuutta. 



6.1 Alankomaalainen kaupunkitalo ja rivitalo

6.1.1 Keskustojen kaupunkitalot 
ja lähiöiden rivitalot

Kaupunkitalot soveltuvat niin olemassa olevien alueiden täyden-
tämiseen kuin uusien alueiden pääasialliseksi talotyypiksi. Alan-
komaissa kaupunkitalot ovat jo vuosisadat toimineet kaupunki-
en keskustojen talotyyppinä – nykyisin niitä sovelletaan monilla 
keskustan reuna-alueilla suurinakin kokonaisuuksina. Suomesta 
poiketen kaupunkitalot eivät ole lähiöiden rakennustyyppi (St-
raver-Nevalainen 2013). Tosin lähiöissä käytetään paljon kau-
punkitalon tyyppisiä rivitaloja, jotka ovat tonttitehokkuudel-
taan jopa tehokkaampia kuin Suomessa tähän asti toteutetut 
kaupunkitalot. Viimeisinä kahtena vuosikymmenenä tärkeitä 
asuinrakentamiskohteita Alankomaissa ovat olleet uudet Vinex-
alueet, entiset satama- ja teollisuusalueet sekä vanhan kaupun-
kirakenteen täydennysrakentaminen, etenkin 1950- ja -60-lu-
vuilla rakennettujen asuinalueiden tiivistäminen (Oosterman 
1996). Kaupunki- ja rivitaloja on hyödynnetty kaikissa näissä 
kohteissa.

Kaupunkitalot voivat olla osa suurempaa korttelia tai toimia yk-
sinään niin kutsuttuina kolontäyttäjinä olemassa olevassa kau-
punkirakenteessa (Ellilä 2009, s.7) Yleisimmin alankomaalai-
set kaupunki- ja rivitalot muodostavat katua rajaavia yhtenäisiä 
rivejä. Pihat jäävät joko talorivistöjen väliin tai rajautuvat esi-
merkiksi kanaviin. Tämän luvun lopussa esiteltävissä esimerk-
kikohteissa kaupunkitalot on jaettu pääpiirteiltään joko erittäin 
kapeisiin ja tiiviisiin ratkaisuihin tai rivitalomaisiin väljempiin 
ratkaisuihin. Esimerkkikohteissa tulee esille kolme erilaista kort-
telimuotoa: katua rajaavat yhtenäiset rivit, umpikorttelit ja yksi 
pistetalokin, jota voi pitää eräänlaisena esimerkkinä selät vastak-
kain -asunnoista. Tiiviit yhtenäisiä rivejä muodostavat ratkaisut 
edustavat puhtaimmillaan alankomaalaista kaupunkitaloa: Bor-
neo-Sporenburgissa, IJburgissa ja Nieuw Leydenissa tontit ovat 
kapeita, asunnoilla ei ole etupihoja ja kaupunkitalot ovat yksilöl-
lisesti toteutettuja. Perinteistä rivitalokorttelia muistuttaa eniten 
Goudplevier Hoogvlietissa. Umpikortteliratkaisut ovat hieman 
harvinaisempia. Niistä on poimittu esimerkeiksi rivitalokohde 
Waterhoeves Ypenburgissa ja monia eri asuntotyyppejä sisällään 

pitävä kohde Vlinderbuurtissa. Umpikorttelin etuna ovat kort-
telin sisälle jäävät rauhaisat ja suojaisat pihat. Amsterdamissa 
sijaitsevassa Blok K -nimisessä kohteessa kaupunkitalomaiset 
asunnot muodostavat pistetalon, mikä on erittäin harvinainen 
ratkaisu. Epätavanomainen kortteliratkaisu on tehty myös De 
Citadel -korttelissa Almeressa, jossa kaupunkitalot on sijoitettu 
ostoskeskuksen katolle.

6.1.2 Yksilöllisistä rakennuksista 
yhtenäinen kokonaisuus

Alankomaissa yhtenäisyyttä pidetään yhtenä asuinalueiden tär-
keimmistä laatutekijöistä. Aluesuunnitelmilla on Alankomaissa 
vahva rooli, mikä osaltaan ohjaa asuinalueiden kokonaisvaltai-
seen suunnitteluun. Kuten aiemmin mainittiin, asuinalueille 
myös suunnitellaan usein oma teema, jolla voidaan osaltaan 

49. Vuonna 2006 valmistuneessa De Citadel -korttelissa Almeressa kaupunki-
talot on sijoitettu ostoskeskuksen katolle. Kattoa kiertää kävelykatu, jolta on si-
säänkäynnit asuntoihin. Korttelin on kaavatasolla suunnitellut OMA ja tarkemman 
suunnitelman on tehnyt Christian de Portzamparc.
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luoda alueelle yhtenäinen leima. Yhtenäisyys ei koske vain ra-
kennusten yhtenäistä ilmettä vaan myös katujen ja pihojen loo-
gista verkostoa. Tiivis rakentaminen vaatii selkeää rajaa yksityi-
sen ja julkisen tilan välille – yhtenäisen kaupunkikuvan kannalta 
on edullisinta, jos eri tilojen rajapinnat suunnitellaan huolellises-
ti jo ennen rakentamista, jolloin vältytään jälkikäteisiltä epäyh-
tenäisiltä aitauksilta ja rakennelmilta. Uusimman valtakunnal-
lisen ohjelman myötä on herännyt huoli, että yksityisten vallan 
lisäämisen myötä kaupunkikuvasta saattaa muodostua aiempaa 
pirstaleisempaa. (Straver-Nevalainen 2006.) 

Syntyvää kaupunkikuvaa voidaan yksittäisten rakennusten osal-
ta ohjata erilaisin keinoin. Pienet tonttikoot varmistavat pien-
ten yksiköiden ja kokonaisuuksien syntymisen. Ensimmäisen 
kerroksen korkeus voidaan määrätä tavanomaista asuinkerrosta 
korkeammaksi, jolloin se sopii paremmin myös muihin tarkoi-
tuksiin kuin asumiseen. (Smith 2007.) Yhtenäinen kaupunkiku-
va voidaan saada aikaan, vaikka yksittäiset rakennukset olisivat 
erittäin yksilöllisiä. Esimerkkikohteissa esiteltävissä Borneo-
Sporenburgissa, IJburgissa ja Nieuw Leydenissa kaupunkitalot 
ovat ulkonäöltään erittäin yksilöllisiä, mutta yhtenäisyyttä on 
luotu säännöllisellä katuverkolla sekä säännöillä kattomuodos-
ta, räystään korkeudesta ja rakennuksen rajoista. Kaupunkitalot 
muodostavat Alankomaissa kadun puolelle yleensä yhtenäisen 
julkisivulinjan eikä kaupunkitaloissa ole juurikaan ulokkeita rik-
komassa yhtenäistä julkisivulinjaa.

Asuinalueen ilmeeseen vaikuttaa myös Alankomaiden tyypilli-
nen luonto. Luonto on pääosin ihmisen muokkaamaa, ja esi-
merkiksi monilla uusilla asuinalueilla alkuperäistä luontoa ei ole 
välttämättä voitu säilyttää, koska alueet on rakennettu alaville 
peltoalueille ja maata on jouduttu nostamaan paljon. Vesi on 
yksi suosituimmista asuinalueiden teemoista ja kanavat ovatkin 
näkyvä aihe monilla uusilla asuinalueilla. Kanavilla on rooli ve-
sien sääntelyssä, mutta ne ovat lisäksi yksi harvoista keinoista 
käsitellä Alankomaille tyypillistä puutonta ja tasaista maisemaa. 
Vettä pidetään myös asumisen viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä – 
näkymät vedelle ja oma laituripaikka nostavat asunnon arvoa 
(Straver-Nevalainen 2006). Rannat on yleensä rakennettu loi-
viksi, jotta vesi näkyy asuntoihin. (Norvasuo 2008.) 

6.1.3 Kadut asuinalueen sosiaalisena tilana

Alankomaissa kaduilla on tärkeä rooli asuinalueen sosiaalisena 
tilana. Katuja ei ole tehty vain autoja varten, vaan ne toimivat 
kohtaamispaikkoina ja jopa tilana lasten leikeille. Pyöräreittien 
suunnitteluun panostetaan myös paljon, koska kattavan pyörä-
verkon katsotaan vähentävän yksityisautoilua. Pienimittakaa-
vaisilla alueilla asunnoilla on yleensä läpinäkyvä ja suora yhteys 
kadulle. Rivi- ja kaupunkitalot rajaavat katua toisin kuin Suo-
messa, missä on totuttu siihen, että pientalot ovat yksityisten 
pihojen ympäröimiä. Kaduilla ja asunnoilla on siis tiiviimpi suh-
de. Asuinalueilla ajokaistat pyritään pitämään minimimitoissa, 
koska niiden kapeus toimii liikennettä hidastavana tekijänä. 
Asuntoalueilla maksiminopeus on yleensä 30 km/h. Straver-Ne-
valainen (2006) esittelee teoksessaan kaksi tämän määreen täyt-
tävää katutyyppiä: Pihakaduilla nopeus on 30 km/h ja sen leveys 
vaihtelee 10 ja 18 metrin välillä. Tonttikaduilla nopeus on vain 
15 km/h ja leveys 10:stä 20 metriin. Näiden lisäksi on olemassa 
erilaisia liityntä-, kokooja- ja pääkatuja. Pysäköinti sijoitetaan 
suurimmaksi osin tonttikaduille. (Straver-Nevalainen 2006.)

Paikoitus sijaitsee usein katujen varsilla ja pihoilla, koska maan-
alaisen paikoituksen rakentaminen on kallista korkean veden-
pinnan vuoksi. Hajautettu paikoitus on kaupunkikuvalle edul-
lisinta ja kadunvarsipaikoitus tuo elämää kaduille sekä hidastaa 
liikennettä kaduilla. Jotta paikoituksesta ei tule kaupunkikuvaa 
hallitseva elementti, tulee paikkoja rajata ja jakaa pienempiin 
ryhmiin esimerkiksi istutuksilla. Kaduilla tapahtuvaan pysä-
köintiin on olemassa erilaisia malleja. Autot voivat olla pitkit-
täissuunnassa kadun reunassa, mikä on yleisin Suomessa nähty 
malli. Alankomaissa käytetään myös poikittaissuuntaista katu-
jen reunassa tai keskialueella tapahtuvaa pysäköintiä. Yleinen 
paikoitusnormi on 1,4–2 paikkaa asuntoa kohden. Halvemmas-
sa asuntotuotannossa autopaikat sijoitetaan usein etupihalle ja 
kalliimmissa ratkaisuissa autotallit ovat osa asuntoa (Oosterman 
1996). Tiiviissä kaupunki- tai rivitaloratkaisuissa on vähän tilaa 
autopaikoille tonteilla, joten monilla alueilla etsitäänkin uusia 
paikoitusratkaisuja, kuten pihaterassien tai puoli kerrosta maan 
alla olevia autopaikkoja. Autotalli lasketaan yleensä vain puolik-
kaaksi autopaikaksi, koska se muutetaan usein varasto- tai asuin-
tilaksi. Autotallin ollessa osana rakennusta ensimmäisen kerrok-
sen julkisivusta tulee usein suljettu ja ainakin osa oleskelutiloista 
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sijoitetaan ensimmäisen kerroksen sijasta toiseen kerrokseen. 
Tämä vähentää kadun ja asunnon sisätilojen välistä suhdetta, 
mutta voi toisaalta lisätä yksityisyyden tunnetta (Oosterman 
1996). Etupihoilla sijaitsevan paikoituksen riskinä on, että au-
toista tulee katukuvaa liikaa hallitseva elementti.  (Straver-Neva-
lainen 2006.) 

6.1.4 Yksityiset ja yhteiset ulkotilat

Kuten jo aiemmin mainittiin, monet alankomaalaiset kokevat 
oman pihan tärkeäksi osaksi asuntoa. Kaupunkitaloissa on har-
voin etupihaa ja takapihatkin saatetaan tiiviissä ratkaisuissa kor-
vata terasseilla. Kaupunkitaloissa on kuitenkin aina asuntoon 
liittyvä ulkotila, vaikka perinteistä pihaa ei olisikaan. Pihatto-
missa ratkaisuissa voidaan asuntoihin tuoda avaruutta avaamalla 
ne kanaville. Näin on tehty esimerkiksi Borneo-Sporenburgissa, 
jossa kanavat toimivat alueen vihreänä elementtinä ja korvaavat 
perinteiset takapihat. Muissa pienimittakaavaisissa asumismuo-
doissa, kuten rivitaloissa, on yleensä sekä etupiha että takapiha ja 
pihat on laadukkaasti toteutettuja. Etupihat ovat yleensä pieniä, 
vain 3–5 metriä syviä ja kivettyjä. Etupihat toimivat sosiaalisina 
kohtaamispaikkoina ja asuntoja asuinalueeseen yhdistävänä te-
kijänä. Rivitaloasunnot ovat harvoin yksilöllisiä, mutta etupihat 
antavat mahdollisuuden muokata asunnon ympäristöä ja vies-
tiä yksilöllisistä mieltymyksistä. Takapihat ovat niin ikään melko 
kompakteja: niiden syvyys on yleensä 8–10 metriä. Takapihat 
rajautuvat monissa rivitalomaisissa ratkaisuissa kujaan, jota pit-
kin pääsee ulkokautta pihoille ja pihojen yhteydessä oleviin va-
rastoihin. (Straver-Nevalainen 2006.) 

Alankomaissa rivitaloihin ja kaupunkitaloihin toteutetaan vain 
harvoin yhteispihoja. Poikkeuksiakin toki löytyy. Esimerkkikoh-
teissa on esitelty Ypenburgin Waterhoeves-korttelit, joissa rivita-
loasunnoilla ei ole ollenkaan omia pihoja, vaan korttelin keskellä 
on vain yksi suuri yhteinen piha. Yhteispihojen vähyyttä voi se-
littää esimerkiksi katujen erilainen rooli: katujen katsotaan ole-
van sosiaalisia kohtaamispaikkoja, jonka vuoksi ne voivat osin 
korvata yhteispihojen tehtävää. Asuinalueen julkiset oleskeluti-
lat eivät myöskään ole vain lasten leikkikenttiä, vaan alueilta löy-
tyy kohtaamispaikkoja kaikille käyttäjäryhmille.

Pitkittäissuuntainen pysäköinti

Poikittaissuuntainen pysäköinti

Keskialueella tapahtuva pysäköinti

51b. Erilaisia alankomaalaisia malleja kadunvarsipysäköintiin.

Hidaskatu:

51a. Hidaskadun (50 km/h) ja pihakadun (30 km/h) 
mitoitus Straver-Nevalaisen (2006) mukaan

Pihakatu:
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yksi mahdollisuus toteuttaa kaupunkitaloja Suomessa. Water-
hoevesin rivitaloista tekee omalaatuisia se, että asunnot eivät ole 
riveissä, vaan muodostavat umpikortteleita, joiden keskelle jää 
yhteispihoja. Asunnoilla ei ole omia pihoja, mikä on epätavallis-
ta alankomaalaisissa pientaloissa. Näiden kahden kohteen lisäk-
si myös Vlinderbuurtin kohdetta voi pitää esimerkkinä rivitalo-
asunnoista, vaikka kohde ei rivitalo olekaan. Vlinderbuurtissa 
on yhdistetty samaan kortteliin kaupunkitaloja ja kaksikerrok-
sisia päällekkäin olevia asuntoja, jotka molemmat muistuttavat 
sisäratkaisuiltaan rivitaloasuntoja. 

Kaikissa kolmessa kohteessa keittiöt ja olohuoneet sijaitsevat 
pohjakerroksessa ja ovat ainakin osittain samaa avointa tilaa. 
Ruokailutilat avautuvat julkisemmalle puolelle – Waterhoeve-
sin tapauksessa yhteispihalle ja muissa kadulle. Olohuoneet ovat 
joko pihan tai kanavan puolella. Makuuhuoneet on sijoitettu 
toiseen tai Vlinderbuurtin kaupunkitalojen tapauksessa kolman-
teen kerrokseen. Goudplevierissa kolmas ja Vlinderbuurtissa toi-
nen kerros on jätetty vapaaksi tilaksi, jonka asukas voi muoka-
ta omaan käyttöönsä sopivaksi. Makuuhuoneiden sijoittuminen 
ylimpiin kerroksiin suurimmassa osassa esimerkeistä johtunee 
siitä, että makuuhuoneet ovat yksityisiä tiloja ja suurempi etäi-
syys katutasoon tuo sekä yksityisyyttä että rauhaa. Osittain tämä 
voi selittyä myös alankomaalaisilla palomääräyksillä, joita käsi-
tellään tarkemmin luvussa 6.1.6. Toisin kuin Suomessa poistu-
mistien pituuden lasku aloitetaan huoneen ovelta, jolloin ylim-
pien kerrosten jakaminen huoneiksi lyhentää poistumismatkaa. 
Poistumistien säännön täyttämiseksi voi siis olla pakkokin jakaa 
ylimmät kerrokset suljetuiksi huoneiksi, joten on luontevaa si-
joittaa juuri makuuhuoneet sinne.

Alankomaissa asuntojen portaat ovat yleensä jyrkemmät ja ka-
peammat kuin mihin Suomessa on totuttu. Hissiä tai edes vara-
usta sille ei vaadita korkeissakaan pientaloissa. Vanhoissa taloissa 
on julkisivuissa nostopalkkeja, jotka helpottavat huonekalujen 
kuljetusta ylempiin kerroksiin. (Pulkkinen & Veijalainen 2008.) 
Portaat ovat perinteisesti sijainneet suljetussa käytävässä, joka 
on suoraan yhteydessä eteisaulaan. Uusissa, etenkin erittäin ka-
peissa ratkaisuissa on käytetty enemmän avoporrasta, koska se 
luo avaruuden tuntua sisätiloihin. (Straver-Nevalainen 2006.) 
Useimmissa rivi- ja kaupunkitaloissa porras on sijoitettu keskel-
le runkoa asunnon reunaan. Poikkeuksiakin toki löytyy, mutta 

6.1.5 Keskivertoasukkaille räätälöidyt rivitalot

Alankomaissa tiiviin pientaloalueen tonttitehokkuusluku on 
keskimäärin 0,6–1,0, mikä tarkoittaa, että asunnot ovat yleensä 
kolmikerroksisia. Rivitalojen tontit ovat keskimäärin 110–250 
neliömetrisiä. Tyypillinen rivitalo on 2–3 kerrosta korkea, 5–6 
metriä leveä ja noin 9 metriä syvä. Rivitalot toteutetaan Alan-
komaissa yleensä keskivertoasukasta ajatellen ja asunnot ovat 
harvoin yksilöllisiä lukuun ottamatta sisustusmateriaalivalin-
toja. Rivitaloissa oleskelutilat ja keittiö ovat tyypillisesti poh-
jakerroksessa, mikä on yleistä myös useampikerroksisissa pien-
taloissa Suomessa. Keittiö sijaitsee perinteisesti kadun puolella 
ja olohuone taas avautuu takapihalle. Olohuonetta on näin ol-
len helppo avata tai laajentaa pihalle. Makuuhuoneet sijaitsevat 
yleensä toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Uudemmissa rivi-
taloissa olohuoneet ovat usein tilavia, mutta makuuhuoneet sen 
sijaan melko pieniä. Ylin kerros tai ullakko on monissa ratkai-
suissa helposti muunnettavissa erilaisiksi harrastus- tai työtiloik-
si. (Straver-Nevalainen 2006.)

Esimerkkikohteissa on esitelty kaksi varsinaista rivitalokohdetta 
Goudplevier Hoogvlietissa ja Waterhoeves Ypenburgissa, joista 
kumpikaan ei ole kuitenkaan perinteinen rivitalokohde. Goudp-
levierissa asunnot on toteutettu yksilöllisemmin kuin rivitaloissa 
yleensä. Kohde on esimerkki sarjaräätälöinnistä, joka voisi olla 

ruokailu
oleskelu
harrastus

työtila
varasto

(autotalli)

makuuhuoneet

makuuhuoneet

vapaata tilaa / 
ullakko

ruokailu 
oleskelu

kattoterassi
makuuhuoneet

Tyypillinen alankomaalainen 
rivitalo (leveys 5-6 metriä)

Tyypillinen alankomaalainen 
kaupunkitalo (leveys 4-5 metriä)
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etenkin syvissä ja kapeissa asunnoissa on valon saannin kannalta 
edullisinta jättää päädyt asuinhuoneille ja pimeämpi asunnon 
keskitila portaalle. Esimerkkien valossa yleisin ratkaisu on suora 
porras, jonka askelmat kääntyvät portaan päissä.

6.1.6 Kaupunkitaloasunnot 
– yksilöllisyys ja yksityisyys

Etenkin viime vuosikymmeninä rakennetut kaupunkitalot on 
toteutettu rivitaloja yksilöllisemmin, joten niistä löytyy monia 
melko erikoisiakin ratkaisuja. Kaupunkitalojen tonttitehokkuus 
on rivitaloja suurempi, esimerkiksi Borneo-Sporenburgissa jopa 
2,5. Kaupunkitalot ovat Alankomaissa 3–4 kerrosta korkeita ja 
tyypillisesti noin 5 metriä leveitä. Tätä kapeampiakin ratkaisu-
ja tosin löytyy. Kaupunkitalot ovat yleensä rivitaloja syvempiä, 
esimerkiksi Borneo-Sporenburgin erittäin kapeat kaupunkita-
lot ovat jopa 16 metriä syviä. Kaupunkitalot ovat pinta-alaltaan 
usein yli 200 neliömetriä. Suomessa tähän mennessä toteutetut 
kaupunkitalot ovat muistuttaneet kooltaan pikemminkin alan-
komaalaisia rivitaloja kuin kaupunkitaloja. 

Perinteisissä kauppiastaloissa huonetilat olivat melko suuria ja 
näin ollen helposti muunneltavissa vaihtuviin käyttötarkoituk-
siin (Krokfors 2006). Kauppiastalojen ensimmäisessä kerrokses-
sa kadun puolella sijaitsi tai sijaitsee edelleen liiketila tai vers-
tas. Uudemmissa kaupunkitaloissa ensimmäiseen kerrokseen on 
saatettu sijoittaa harraste- tai työtila ja autotalli, jolloin oleske-
lutilat ovat toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Monissa auto-
tallittomissa ratkaisuissa ensimmäisessä kerroksessa on ruokailu- 
ja oleskelutiloja kuten rivitaloissakin. Kaupunkitalot ovat usein 
niin kapeita, että asunnon leveyssuunnassa on vain yksi huo-
ne tai joissain tapauksissa kaksi erittäin kapeaa makuuhuonetta. 
Uusissa kapeissa kaupunkitaloissa olohuoneen ja keittiön sekä 
portaikon välillä on usein avoimia näkymiä ja oleskelutilat ovat 
osin kaksikerroksisia, mikä tuo avaruutta sisätiloihin. 

Esimerkkikohteista Borneo-Sporenburgin, IJburgin Steige-
reilandin ja Nieuw Leydenin asunnot edustavat kapeita erit-
täin tiiviisti rakennettuja kaupunkitaloja. Kaikissa kolmessa 
kohteessa kaupunkitalojen lähtökohdat ovat hieman erilaiset. 

Borneo-Sporenburgissa kaupunkitalot ovat kapeita, erittäin 
syviä ja pihattomia. Kapeista asunnoista on saatu tilavamman 
oloisia korkeilla, jopa koko asunnon korkuisilla, avoimilla tiloil-
la. Borneo-Sporenburgista esimerkeiksi valituissa MVRDV:n 
suunnittelemissa kaupunkitaloissa vain kylpyhuonetilat ja yksi 
tai kaksi makuuhuonetta on erotettu muista tiloista. Tällaiset 
ratkaisut voivat olla monilapsisille perheille hankalia ja valittu-
jen asuntojen voisi ennemmin ajatella soveltuvan lapsettomille 
pariskunnille (Russell 2001). IJburgissa kaupunkitalot ovat Bor-
neo-Sporenburgin tavoin melko kapeita ja nelikerroksisia, mutta 
asunnot eivät ole yhtä syviä ja tonteille mahtuvat takapihatkin. 
Valitut kaupunkitaloesimerkit on suunniteltu lapsiperheille, 
mikä näkyy pohjaratkaisuissa: kummassakin asunnossa on usei-
ta makuuhuoneita ylemmissä kerroksissa. Nieuw Leydenissa 
kaupunkitalot ovat pääosin kolmikerroksisia ja pysäköinti on si-
joitettu useimmissa asunnoissa puoli kerrosta maan alla olevaan 
pysäköintihalliin. Nieuw Leydenista poimituissa Pasel Künzelin 
suunnittelemissa kohteissa on kummassakin selkeä teema. En-
simmäisessä esimerkissä asunto on jaettu kahteen vyöhykkee-
seen, mikä tekee asunnosta joustavan ja helposti muunneltavan. 
Toinen esimerkki taas on mukaelma patioasunnosta. Asuinhuo-
neet muodostavat kaksi noppaa tontin päätyihin jättäen keskelle 
tonttia suojaisan pienen pihan. 

Epätavanomaisin ratkaisu on tehty Blok K -talossa, jossa kau-
punkitalomaiset asunnot muodostavat pistetalon. Vaikka Blok 
K on ulkomuodoltaan pikemminkin kerrostalo kuin rivi kau-
punkitaloja, voi asuntojen katsoa edustavan kapeita erittäin ur-
baaneja kaupunkitaloja. Asunnot on sijoitettu selät vastakkain, 
ja pihat on korvattu terasseilla. Kahta asuntoriviä halkoo koko 
rakennuksen korkuinen käytävä. Käytävän varrella on asunto-
jen sisäänkäynnit ja varastotilat. Jokainen kymmenestä asun-
nosta on erilainen, mutta ei täysin yksilöllinen, vaan asunnoissa 
toistuvat samat elementit. Pohjaratkaisuissa on kuitenkin melko 
paljon variaatioita. Osassa asunnoista makuuhuoneet ovat en-
simmäisessä kerroksessa ja osassa ensimmäinen kerros on jätet-
ty suureksi avoimeksi tilaksi, johon voi sijoittaa ruokailutilan ja 
olohuoneen haluamallaan tavalla. Syvien asuntojen keskelle on 
saatu tuotua valoa asunnon sisälle työntyvillä kattoterasseilla.

Kaupunkitaloissa ensimmäinen kerros rajautuu suoraan julki-
seen, usein vielä tiiviisti rakennettuun, katutilaan eikä välissä ole 
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puolijulkista etupihaa. Sekä IJburgin että Borneo-Sporenburgin 
kaupunkitalojen ensimmäinen kerros kadun puolella on suljet-
tu. Borneo-Sporenburgissa sulkeutuneisuus johtuu ainakin osin 
ensimmäiseen kerrokseen sijoitetuista autotalleista, mutta samaa 
sulkeutuneisuutta on myös IJburgin autotallittomissa asunnois-
sa. Kuten kaupunkitalojen suosiota pohtivassa luvussa todettiin, 
asunto miellettään yhä enemmän yksityiseksi pesäksi, mikä osal-
taan voi selittää suljettuja yksityisyyttä korostavia ratkaisuja. Ni-
euw Leydenin kohteet eivät ole yhtä suljettuja, mutta yksityisyys 
on kuitenkin huomioitu ratkaisuissa. Ensimmäisessä esimerkki-
asunnossa katutasoon on sijoitettu työtila, ja toisessa asunnossa 
yksityisempien sisätilojen ikkunat avautuvat suljetulle sisäpihal-
le. Blok K:n asunnot muodostavat poikkeuksen, sillä niissä en-
simmäinen kerros avautuu isoin lasiseinin ympäröiville kävely-
kaduille. Tosin katujen ja asuntojen väliin jää piha, joka toimii 
puolijulkisena välitilana.

Kuten aiemmissa luvuissa todettiin, yksilöllisille ja joustaville 
asunnoilla on yhä enemmän tarvetta. Pitkän aikavälin jousta-
vuutta asunnoissa on perinteisesti toteutettu erottamalla asun-
non sisäiset ei-kantavat seinät kantavista (Straver-Nevalainen 
2006). Vanhoissa kauppiastaloissa suuret neutraalit huonetilat 
sekä mahdollisuus laajentaa asuntoa pihalle tai ylöspäin tekivät 
asunnoista joustavia. Alun perin kauppiastaloissa keittiö oli ai-
noa tila, jolla oli selkeä funktio (Krokfors 2006). Monissa uu-
sissakin kaupunkitaloissa oleskelutilat ovat melko suuria ja näin 
ollen moneen erilaiseen käyttöön sopivia. Uusissa kaupunkita-
loissa on harvoin esitetty asunnolle myöhempiä laajennusmah-
dollisuuksia. Pitkän aikavälin joustavuus on kantavana ideana 
toisessa Nieuw Leydenista poimitussa esimerkkiasunnossa. Mär-
kätilat, portaat ja varastot muodostavat oman vyöhykkeen, ja 
loppuasunto on suurta yhtenäistä tilaa, jonka voi jakaa halua-
mallaan tavalla. Joustavuuden periaatteita käsitellään tarkem-
min suomalaisten kaupunkitalojen kohdalla luvussa 6.2.8.

Esimerkkikohteisiin on valittu mukaan myös kaksi toteutuma-
tonta konseptisuunnitelmaa, joissa on tutkittu, miten yksilöl-
lisiä asuntoja voisi toteuttaa osana suuremman alueen konsep-
tia. Bloemenbuurt Zuidin alueella on tarkoitus purkaa vanhat 
rakennukset ja rakentaa niiden tilalle entistä tiiviimpi mutta 
vihreämpi asuinalue. Uudet asunnot on sijoitettu osittain pääl-
lekkäin, ja kiinnostavan niistä tekee asuntonoppien erilaiset 

yhdistelmä- ja muunteluvaihtoehdot. ANA Architectenin Huis 
& -konseptissa asunnot koostuvat erilaisista viipaleista, joista voi 
koota haluamansa yhdistelmän. Viipaleista muodostuu asunto-
ja ja asunnoista yhtenäisiä kaupunkitalorivistöjä. Vastaavanlaisia 
ratkaisuja voisi kuvitella hyödynnettävän esimerkiksi valmistalo-
jen tai ison kohteen sarjaräätälöinnissä.

6.1.7 Alankomaiden rakennusmääräykset

Alankomaalaiset rakennusmääräykset eroavat monessa kohdin 
Suomen määräyksistä – monia alankomaalaisia kaupunkitalo-
ja ei olisi Suomen määräysten puitteissa mahdollista toteuttaa. 
Alankomaissa rakennusmääräykset voidaan jakaa viiteen pää-
osaan, jotka ovat turvallisuus, terveys, käytettävyys, energiate-
hokkuus ja uusimpana osana vuonna 2003 lisätty ympäristö 
(PRC 2011). Seuraavaksi käydään läpi kaupunkitalojen kannal-
ta olennaisia palo-, esteettömyys- ja energiatehokkuusmääräyk-
siä. 

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto teki vuonna 2008 
Alankomaihin opintomatkan, jonka tarkoituksena oli tutustua 
ja vertailla alankomaalaisia määräyksiä suomalaiseen rakenta-
miseen. Matkalla vierailtiin muun muassa Haagin pelastuslai-
toksella. Alankomaissa useampikerroksisiin pientaloihin sovelle-
tut palomääräykset eroavat monelta osin Suomen määräyksistä. 
Alankomaissa paloluokka ei ole sidottu kerrosten lukumäärään, 
vaan asunnon korkeus ja koko määräävät paloluokan. Kolmi-
kerroksiset asuinrakennukset sopivat P3-luokkaan, kun taas 
Suomessa vastaavaan luokkaan kuuluu vain alle kolmikerroksi-
set asuinrakennukset. Poistumistien laskutavat myös poikkeavat 
Suomen määräyksistä. Alankomaiden palomääräyksissä porrasta 
ei lasketa nelinkertaisena poistumismatkana, vaan matka mita-
taan suoraan porrassyöksyä pitkin. Lisäksi poistumismatkan las-
ku aloitetaan vasta huoneen ovelta, vaikka huone ei olisikaan 
osastoitu. Suomessa vastaava matka lasketaan huoneen perältä, 
mikä pidentää poistumismatkaa huomattavasti. Jos asunnosta 
on vain yksi uloskäytävä, on poistumistien pituus Alankomai-
den määräysten mukaan enintään 15 metriä – Suomessa vas-
taava minimi on 30 metriä. Alankomaissa kolmikerroksisiin tai 
korkeampiin asuntoihin suositellaan tai poistumistiematkan 
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ylittyessä määrätään savuhälyttimiä. Savuhälyttimen katsotaan 
olevan sprinklausta parempi vaihtoehto, koska se varoittaa pa-
losta aiemmin eivätkä savukaasut pääse laskeutumaan alas kuten 
sprinklauksessa.  (Pulkkinen & Veijalainen 2008.)

Alankomaissa esteettömyysmääräykset koskevat pääosin vain 
kerrostaloja – pientaloissa määräykset loppuvat asunnon ul-
ko-ovelle. Pientalon toteuttaja saa siis itse päättää toteuttaako 
asuntonsa esteettömänä. (Straver-Nevalainen 2013.) Kerrosta-
loissakin esteettömyys koskee vain kohteita, joissa on asumista 
yli 12,5 metrin korkeudessa tai joissa on yli 3500 neliömetriä 
asuttavaa pinta-alaa yli 1,5 metrin korkeudessa. Erityisryhmille 
tarkoitetussa asumisessa, esimerkiksi palvelutaloissa, tulee esteet-
tömyys huomioida jo pienemmissä kohteissa. Hissi vaaditaan ra-
kennuksiin, jotka ovat neljä kerrosta tai korkeampia. (Bouwbes-
luit 2011.) Alankomaissa ovat yleisiä ratkaisut, joissa on kaksi 
kaksikerroksista asuntoa päällekkäin ja ylempään asuntoon kul-
jetaan kahden kerroksen korkuista porraskäytävää pitkin. Toisin 
kuin Suomessa Alankomaissa kolmannessa kerroksessa sijaitse-
viin asuntoihin ei siis tarvitse rakentaa hissiä, jolloin esimerkik-
si nelikerroksinen hissitön kaupunkitalo voidaan helposti, aina-
kin esteettömyysmääräysten puolesta, jakaa kolmeksi asunnoksi. 
Pientaloissa ei vaadita edes varausta hissille (Pulkkinen & Vei-
jalainen 2008). Alankomaalaisia kaupunkitaloesimerkkejä tut-
kiessa voi myös huomata, että kylpyhuonetilat ovat pienempiä 
kuin Suomessa. Tavallisen kylpyhuoneen minimimitoiksi mää-
räyksissä annetaan 0,9 metriä kertaa 1,2 metriä ja esteettömän 
kylpyhuoneen mitoiksi 1,26 metriä kertaa 2,2 metriä. Myös-
kään pientalojen ensimmäiset kerrokset eivät ole niin kutsuttuja 
selviytymiskerroksia, mikä antaa enemmän vaihtoehtoja asuin-
toimintojen sijoittamiselle rakennuksen eri kerroksiin.

Alankomaissa on ollut jo 1970-luvulta lähtien energiatehok-
kuusvaatimuksia rakennuksille. Vuonna 1992 tuli voimaan uusi 
rakennusasetus, joka määräsi yhä suuremman osan rakennus-
ten budjetista ekologisiin ratkaisuihin sekä äänen- ja lämmön-
eristykseen (Oosterman 1996). Vuonna 1995 kaikista uusis-
ta rakennuksista alettiin vaatia selvitystä energiatehokkuudesta 
(GBPN 2013). Tällä hetkellä uusien rakennusten tulee täyttää 
tietty vaatimus energiatehokkuudesta, mutta tapaa, jolla vaati-
mus saavutetaan, ei ole määritetty. Nykyisin ei ole käytössä mää-
räyksiä koskien uusiutuvia energianlähteitä. Arjen Oostermanin 

(1996) mukaan kestävän kehityksen periaatteista on tulossa yhä 
automaattisempi osa arkkitehtuuria ja urbanismia. Alankomais-
sa on asetettu tavoitteeksi, että kaikki rakennukset olisivat ener-
gianeutraaleita vuoteen 2020 mennessä (PRC 2011).
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6.2 helsinkiläinen kaupunkitalo 

6.2.1 Alue ja kortteli    

Kaupunkitalojen vetovoimatekijänä suhteessa perinteisiin oma-
kotitaloihin pidetään kaupungin palveluiden läheisyyttä, hyvää 
sijaintia, tehokasta joukkoliikennettä ja kiinnostavaa julkista 
kaupunkitilaa. Näiden etujen toteutuminen vaatii, että kaupun-
kitaloja kaavoitetaan ja rakennetaan jo olemassa olevien alue-
keskusten yhteyteen tai uusille alueille, jotka tarjoavat urbaania 
ympäristöä, julkisia palveluita ja toimivia joukkoliikenneyhte-
yksiä (mm. Manninen & Holopainen 2006). Kauas keskustasta 
rakennettaessa on vaarana, että kaupunkitalojen yksi tärkeä omi-
naisuus eli yhteys kaupunkielämään jää puuttumaan. Urbaanin 
ympäristön ja palveluiden syntymisen kannalta olennaista on 
myös riittävä aluetehokkuus: pelkkä suuri tonttitehokkuus ei 

vielä riitä synnyttämään julkisia palveluita, sillä suuri tonttite-
hokkuus voidaan saavuttaa esimerkiksi kasvattamalla 100 neli-
ön asunnon koko 200 neliöön, mikä ei kuitenkaan nosta alueen 
asukaslukua (Pulkkinen 2011). 

Kaupunkitaloja on Helsingissä kaavoitettu sekä uusille kanta-
kaupunkiin tiiviisti liittyville alueille että Alankomaista poi-
keten lähiöihin muun muassa Ormuspeltoon ja Alppikylään. 
Kantakaupungin liepeillä on Jätkäsaarta ja Kalasatamaa lukuun 
ottamatta muuten vähän kaupunkitalojen rakentamiseen sovel-
tuvia tontteja tarjolla (Jalkanen et al. 2012). Kantakaupungin 
tuntumassa olevilla alueilla kaupunkitalot tuovat uudenlaisen 
vaihtoehdon kerrostalojen rinnalle, kun taas lähiöissä kaupun-
kitalojen toivotaan olevan yksi vastaus omakotitalotoiveisiin. 
Kaupunkitaloilla voi siis nähdä olevan kaksi erilaista suuntausta 
Helsingissä: lähiöiden omakotitalomaiset kaupunkitalot ja kan-
takaupungin uudenlaista urbaania asumista tarjoavat ratkaisut 

56. Helsingissä kaupunkitaloja 
on kaavoitettu etenkin esikau-
punkialueille. Östersundomiin 
on suunnitteilla paljon kau-
punkitaloihin perustuvaa kau-
punkirakennetta, mutta alueen 
suunnitelmat ovat vielä kesken. 
Etenkin itäisen Helsingin alueelle 
on tulossa myös muita kytkettyjä 
pientaloja. 
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(Hämäläinen 2013). Kerrostalojen vaihtoehdoksi kaupunkitalot 
sopivat etenkin alueilla, jotka ovat joko liian pieniä kerrostaloille 
tai vaativat ympäristön puolesta pienimittakaavaista rakentamis-
ta (Jalkanen et al. 2012). 

Kaupunkitaloja voi toteuttaa niin pieninä muutaman asunnon 
yksiköinä kuin suurinakin kohteina ja myös korttelimuoto voi 
vaihdella. Omatonttisissa ratkaisuissa kaupunkitalot muodosta-
vat yleensä katujen varsille kaksi samansuuntaista riviä, joiden 
väliin jäävät asuntojen pihat ja pihoille johtava kuja. Alanko-
maissa kaupunkitalot muodostavat yleensä syvärunkoisia kort-
teleita, kun taas Suomessa on tähän mennessä toteutettu enem-
män kadunsuuntaisia ratkaisuja, joissa asuntojen syvyys ei 
poikkea perinteisten rivitalojen syvyydestä. Monet Helsingissä 
tähän mennessä toteutetuista kaupunkitalosta sijaitsevat puis-
ton laidassa ja niiden takapihat avautuvat puistoon. Alankomaa-
laisesta tavasta poiketen Suomessa kaupunkitalot muodostavat 
usein pieniä ryhmiä, mihin yhtenä syynä voi pitää tiukempia 
esteettömyysvaatimuksia: esteetön sisäänkäynti asuntoihin on 
usein järjestetty pihan puolelta, jolloin takapihoille tarvitaan 
tiheämmin kulkuyhteyksiä. Suomessa on myös pohdittu vaih-
toehtoa, jossa kaupunkitalot olisivat osin tai kokonaan irti toi-
sistaan, ja rakennusten välissä olisi käytävä takapihalle tai auto-
paikka (Pulkkinen 2011). Erilleen rakennettavat kaupunkitalot 
helpottaisivat omatoimista rakentamista, mutta kaupunkikuvan 
ja energiatehokkuuden kannalta kiinni toisiinsa rakentaminen 
on toivottavampaa. 

Kaupunkitaloja tai kaupunkitalon tyyppisiä rivitaloja on toteu-
tettu Helsingissä myös yhtiömuotoisina hankkeina, jolloin yh-
teisiä tiloja kuten leikkialueita on helpompi järjestää. Esimerkiksi 
Kalasatamassa kaupunkitalot muodostavat korttelin kerrostalo-
jen kanssa ja jakavat niiden kanssa pihan ja parkkihallin. Samal-
la tontilla sijaitsevissa suuremmissa hankkeissa tulee Suomessa 
huomioida väestönsuojan rakentamisvelvoite, jos asuttavaa ker-
rosalaa on yli 1200 neliömetriä (RT 92-11083 2012). Kaupun-
kitaloja on myös mahdollista rakentaa muiden rakennusten ka-
tolle, kuten edellisessä luvussa esitellyssä esimerkissä Almeresta 
on tehty. Esimerkiksi kuluttajatutkimuskeskuksen konseptivers-
taassa pohdittiin kaupunkitalojen rakentamista täydennysraken-
tamisena kerrostalojen katolle (Väliniemi et al. 2009).

6.2.2 Kaupunkikuvalliset ratkaisut

Helsingissä kaupunkitaloilla tavoitellaan urbaania, pienimitta-
kaavaista ja vaihtelevaa ympäristöä (Jalkanen et al. 2012). Kau-
punkimaiselle rakentamiselle on ominaista kaupunkirakenteen 
jatkuvuus ja umpikujien välttäminen (Manninen & Holopai-
nen 2006). Parhaimmillaan kaupunkitaloilla luodaan tiiviistä, 
mutta asukkaidensa näköistä asumista (Mälkki 2010). Mervi Il-
monen (2010) on koostanut Mitä on urbaani? -artikkelissa lä-
hiömäisyydestä ja kaupunkimaisuudesta alla olevan taulukon, 
joka selventää eroa perinteisten lähiöiden ja urbaanin kaupun-
kirakenteen välillä. Kaupunkitaloilla pyritään Helsingissä luo-
maan lähiöihinkin urbaania tilaa.

Kaupunkitaloalueet ovat perinteisiä pientaloalueita huomatta-
vasti tiiviimpiä, mikä tulee ottaa huomioon ympäristön suun-
nittelussa. Tiiviys koetaan negatiiviseksi, jos asukkaasta tuntuu, 
että oma yksityisyys on uhattuna (Hasu 2009). Tämän vuoksi 
on tärkeää erottaa julkinen ja yksityinen tila selvästi toisistaan. 
Tiiviissä urbaanissa rakenteessa on vähän määrittelemättömiä 
puolijulkisia tiloja (Manninen & Holopainen 2006). Selkeästi 
jäsenneltyyn ympäristöön ei synny ei-kenenkään alueita, jolloin 
ympäristö koetaan turvallisemmaksi (Väliniemi et al. 2009). 
Kaupunkitaloalueen viihtyisyyttä voi lisätä muiden rakennusten 
kerroskorkeuden rajoittaminen, jotta korkealla olevista kerrosta-
loasunnoista ei avaudu suoria näkymiä kaupunkitalojen pihoille 
(Väliniemi et al. 2009).

Kaupunkimaisuus

rakennettu tiilestä ja kivestä
tiivis kaupunkirakenne
tiheys ja katunäkymät
rakenteen pysyvyys ja muuttumattomuus
ajalliset kerrostumat
erilaisia toimintoja: työ, vapaa-aika
tyylillinen vaihtelu ja epäyhtenäisyys
runsaat palvelut
puisto

Lähiömäisyys

rakennettu betonielementeistä
irrallisuus kaupunkirakenteesta
avarat näkymät
väliaikaisuus ja keskeneräisyys
samanaikaisuus
asuminen
tyylillinen monotonisuus
vähäiset palvelut
metsä

57. Ilmonen (s.27, 2010, mukaillen Mäenpäätä 2000):  
”Urbaanin kaupungin ja lähiön rakennetun ympäristön eroja”
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Kaupunkitalo on yksilöllinen asumismuoto, joka on kuitenkin 
alisteinen julkisen tilan ja kaupunkikuvan tavoitteille (Manni-
nen & Holopainen 2006). Kaupunkikuvan yhtenäisyyttä tai 
vaihtelua voidaan luoda projektista riippuen eri keinoin. Oma-
tonttisissa ratkaisuissa vaihtelu luodaan helposti asukkaiden 
omilla mieltymyksillä ja valinnoilla. Yhtenäisyyttä voidaan luo-
da erilaisin rajoittein tai määräyksin esimerkiksi rakennustapa-
ohjeen muodossa. Kuten Alankomaiden osiossa jo kerrottiin, 
yhtenäisen ilmeen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat säännöllinen 
katuverkosto, rakennusten yhtenäinen julkisivulinja, kattomuo-
to ja materiaalimaailma. Jos kaupunkitaloa verrataan perintei-
seen omakotitaloon, voi asunnon ulkomuodon rajoitukset tun-
tua asukkaista yksilöllisyyttä liikaa rajoittavilta. Asukkaiden 
valtaa voi lisätä esimerkiksi ottamalla tulevat asukkaat mukaan 
rakennustapaohjeen suunnitteluun. Perustajaurakoitsijavetoisis-
sa hankkeissa vaarana voi olla liian yksitoikkoinen julkisivumaa-
ilma, joten vaihtelua on hyvä edellyttää jo asemakaavamääräyk-
sissä (Jalkanen et al. 2012). Vaihtelua ja rytmiä kaupunkikuvaan 
voidaan tuoda myös tunnistettavilla kadunkulmilla (Manninen 
& Holopainen 2006). 

Kuten aiemmassa luvussa mainittiin, Alankomaissa asuinalueille 
on usein luotu teema, joista yksi suosituimmista on vesi ja eri-
tyisesti kanavat. Teemaksi on siis usein valittu alankomaalaiselle 
maisemalle tyypillinen elementti. Suomessa kanavilla ei ole sa-
manlaista merkitystä kuin Alankomaissa, eivätkä ne kuuluu yhtä 
vahvasti meille tyypilliseen maisemaan. Suomen maisema on 
vaihtelevampaa, ja sitä hallitsevat kalliot, mäet ja metsät. (Nor-
vasuo 2008.) Suomessa kaupungit eivät myöskään ole yleensä 
olleet yhtä selvärajaisia kuin Alankomaissa (Mäenpää 2008). 
URBA-hankkeen yhteydessä asumiskonsepteja tutkinut Nor-
vasuo (2008) nostaa luontoteeman yhteydessä esille 1950-lu-
vun tavan sovittaa rakennukset hienovaraisesti maastoon. Alan-
komaissa maasto on tasaista ja sitä joudutaan usein nostamaan 
alueita rakennettaessa – kaupunkitalot ja rivitalot muodostavat 
yleensä suoria pitkiä rivejä, joiden sijoittumiseen maastonmuo-
dot kanavia lukuun ottamatta eivät tunnu vaikuttavan. Suomes-
sa sen sijaan rakennusten hienovarainen istuttaminen maastoon 
voi johtaa vaihtelevampaan sijoitteluun. Jo nyt toteutuneissa 
kohteissa kaupunkitalot ovat alankomaalaisista esimerkeistä poi-
keten pienempinä ryhminä, joissain tapauksissa kaaressa ja mo-
net asunnoista rinteessä.

6.2.3 Uudet periaatteet katujen suunnittelussa

Alankomaalaisilla kaupunkitaloalueilla kaduilla on tärkeä rooli 
asuinalueen sosiaalisena tilana. Kaupunkitaloasuminen on pe-
rinteisesti vahvasti vuorovaikutuksessa kadun kanssa, mikä lisää 
katutilan käyttöä ja sitä kautta sen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 
Katujen tulisi tarjota paikkoja oleskelulle, kohtaamisille ja lei-
keille (Toiskallio 2010). Suomessa kadut eivät ole perinteisesti 
toimineet samalla tavoin oleskelupaikkoina ja monet nykyisten 
esikaupunkialueiden kaduista ovat pääasiallisesti vain kulku-
väyliä. Uusi talotyyppi tarvitsee siis tuekseen myös uudenlaista 
katumiljöötä (mm. Manninen & Holopainen 2006). Malmin-
kartanon Vuorenjuuressa syntynyttä katutilaa on pidetty onnis-
tuneena, koska autot liikkuvat kadulla oleskelevien ehdoilla, jol-
loin katutila tarjoaa tilaa myös leikeille ja oleskelulle, mikä on 
Suomessa harvinaista (Hasu 2010).

1990-luvulle asti Suomessa eli vahvana periaate erottaa ke-
vyt liikenne ja moottoriliikenne toisistaan. Nykyisin puhutaan 
yhä enemmän moottoriliikenteen hiljentämisestä ja asuinalu-
eilla haetaan keinoja, joilla tasa-arvoistaa eri liikennemuoto-
ja ja vähentää ajonopeuksia. (Toiskallio 2010.) Uudet periaat-
teet sopivat myös kaupunkitaloalueiden katujen suunnitteluun. 
Helsingissä kaupunkitaloalueilla katujen halutaan olevan huone-
tilamaisia rajattuja tiloja ja liikkumisnopeudet kaduilla pyritään 
pitämään alhaisina. Katutilan ahtaus on yksi keino viestiä liikku-
jalle hiljentämään vauhtia (Toiskallio 2010). Katuverkosto pyri-
tään suunnittelemaan mahdollisimman jatkuvaksi ja umpikujia 
vältetään. (Jalkanen et al. 2012.) Huoltoliikenteen kannalta ka-
tutilojen on hyvä olla tarpeeksi lyhyitä (Väliniemi et al. 2009). 
Täydennysrakentamisalueilla voidaan joutua tihentämään katu-
verkkoa ja kaventamaan olemassa olevia katuja kaupunkitaloja 
varten (Manninen & Holopainen 2006). Östersundomissa on 
kaavailtu, ettei tonttikatuja suunniteltaisi ennen rakennuksia, 
vaan kadut vain hahmoteltaisiin rakennusten sekaan ja suun-
niteltaisiin tarkemmin vasta rakennusten suunnitelmien valmis-
tuttua (Toiskallio 2010). 

Pihakatu on yksi mahdollisuus järjestää kaupunkitalojen edes-
sä kulkeva katu. Pihakadun määritelmää muutettiin vuonna 
2010, mikä laajentaa pihakadun käyttömahdollisuuksia. Aiem-
min pihakaduiksi merkityillä kaduilla moottoriajoneuvolla sai 
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ajaa vain, jos oli menossa kadun varrella sijaitsevaan kiinteistöön 
tai pysäköimässä ajoneuvon. Tämä rajoitti pihakatumerkin käy-
tön katuihin, joilla läpiajo ei ole mahdollista. Uuden lain myötä 
pihakatumerkkiä on mahdollista käyttää laajemmin, minkä on 
katsottu helpottavan viihtyisän katumiljöön rakentamista. Lä-
piajosta ei ole katsottu tulevan ongelmaa, koska monilla piha-
kaduilla läpiajo on estetty esimerkiksi rakenteilla. Kesällä 2010 
tulleen uuden lain mukaan pihakadun määritelmä on seuraava: 
”Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä 
se saa ylittää 20 km/h. Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on an-
nettava jalankulkijalle esteetön kulku. Pysäköinti pihakadulla on 
sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja vam-
maisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysä-
köidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuutto-
masti haittaa pihakadulla liikkumista.” (HE 48/2010.) Näiden 
ohjeiden lisäksi Helsingin kaupungin ohjeissa muistutetaan, et-
tei pihakatu synny pelkällä liikennemerkillä, vaan katuympäris-
tön tulee muutenkin olla pihakatumainen. Pihakadulla on myös 
hyvä olla paikka lumen kasaamiselle. (KSV 2012)

6.2.4 Pysäköinnin suhde sijaintiin

Kaupunkitalojen etuna pidetään niiden sijaintia keskeisillä pai-
koilla hyvien yhteyksien ja palveluiden äärellä. Tämän voi ajatel-
la vähentävän yksityisautoilun tarvetta, jolloin kaupunkitaloissa 
on mahdollista kyseenalaistaa nykyiset pysäköintinormit, jotka 
usein johtavat kahteen autopaikkaan asuntoa kohden. Pienille 
kaupunkitalotonteille on usein myös vaikeaa saada mahtumaan 
kahta pysäköintipaikkaa (Jalkanen et al. 2012). Östersundom ja 
kaupunkipientalot -raportissa (2011) esitetään, ettei pientaloihin 
tulisi määrätä rakennettavaksi kahta autopaikkaa, jos asukas kat-
soo pärjäävänsä yhdelläkin. (Pulkkinen 2011.) Ajatusta tukee 
myös liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2006 ilmestyneen 
Kotikuja -julkaisun tulokset. Tutkimuksessa on selvitetty neljän 
tiiviin pientaloalueen – Länsi-Herttoniemen, Paciuksenkujan, 
Säterinmetsän ja Variston – asukkaiden liikkumistottumuksia. 
25 prosentilla talouksista oli käytössään kaksi autoa, 10 prosen-
tilla ei ollenkaan autoa ja lopuilla yksi auto. Kahden auton talo-
uksia oli lähes puolet vähemmän kuin perinteisillä omakotialu-
eilla. Tutkimuksessa liikkumisvalintojen todettiin kytkeytyvän 

sijaintiin ja palveluihin eikä rakennustehokkuuteen. Säterin-
metsän liikkumisvalinnat eivät poikenneet perinteisten oma-
kotialueiden valinnoista, kun taas muiden alueiden liikkumis-
tottumukset olivat lähempänä kerrostaloalueiden tottumuksia. 
(Kunnas et al. 2006.) Keskeisellä paikalla sijaitseville kaupunki-
taloille voisi siis riittää yksi pysäköintipaikka, jonka lisäksi olisi 
kadunvarsipysäköintiä muun muassa vieraita varten. Helsingis-
sä onkin uusien kaupunkitalojen kohdalla käytäntönä, että kan-
takaupungissa ja esikaupungeissa tonteilla, joilta on linnuntietä 
alle 500 metriä lähimmälle raideliikenteen pysäkille, voi poiketa 
kahden autopaikan säännöstä. Yhtiömuotoisissa tai kauempana 
raideliikenteestä sijaitsevissa kohteissa autopaikkavaatimukset 
ovat kovemmat. (Jalkanen et al. 2012.)

Kaupunkitalon sijainti kaupunkirakenteessa tulee vaikuttamaan 
pysäköintijärjestelyihin muutenkin kuin vain autopaikkojen 
määrään suhteen. Townhouse-rakentaminen Helsingissä -selvi-
tyksen (2012) mukaan kantakaupungissa pysäköinti on ajatel-
tu järjestettävän pääosin pihakannen alle tai kellariin. Näin on 
jo tehty Kalasatamaan valmistumassa olevissa kaupunkitalokoh-
teissa. Kalasataman kaupunkitalot tosin ovat osa samaa korttelia 
kerrostalojen kanssa, mikä tekee maanalaisesta pysäköinnistä ta-
loudellisesti järkevämpää, kun sitä käyttävät myös kerrostalojen 
asukkaat (Kahri et al. 2011). Autohalli vaatii omatonttisissa rat-
kaisuissa sopimusmenettelyjä tai erillisen yhtiön perustamista, 
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jonka vuoksi se voi sopia paremmin yhtiömuotoisiin kohteisiin, 
joita kantakaupungin kohteiden on ajateltu pääosin olevan. Esi-
kaupungeissa autopaikat tullaan toteuttamaan pääosin maan-
päällisinä paikkoina omalla tontilla. Aluerakenteen tiiviyden 
kannalta autopaikat on edullisinta järjestää hajautetusti lähelle 
asuntoja, jolloin ei synny suuria parkkialueita (mm. Krokfors 
2006). Omalla tontilla olevan autopaikan puolesta puhuu myös 
sähköautojen yleistyminen ja sitä kautta latauspistokkeiden tar-
ve (Pulkkinen 2011). Autopaikka voi olla joko asunnon etupi-
halla, autokatoksessa tai osana rakennusta autotallissa. (Jalka-
nen et al. 2012.) Autotallit tosin vievät helposti puolet kapeiden 
rakennusten julkisivun leveydestä, mikä voi tehdä jalankulku-
ympäristöstä ikävää (Pulkkinen 2011). Kotikuja -tutkimuksen 
(2006) kyselyyn vastanneista 75 prosenttia koki kadunvarren 
pysäköintitaskun omalla tontilla riittäväksi ratkaisuksi, loput 
toivoivat autokatosta tai -tallia. Tutkimuksen mukaan kadunvar-
ren pysäköintitaskua voi suositella tutkimuskohteita vastaaville 
uudisalueille pääasiallisena pysäköintiratkaisuna. (Kunnas et al. 
2006.) Vieras- ja asiointipysäköinti on järkevää toteuttaa kadun-
varsipysäköintinä. Alppikylässä ja Ormuspellossa osa asuntojen 
autopaikoista sijoitettiin kaduille, mutta järjestelyn organisoin-
ti ja rahoittaminen on tuottanut vaikeuksia (Pulkkinen 2011).

6.2.5 Pienet mutta yksityisyyttä tarjoavat pihat

Toisin kuin Alankomaissa, Suomessa tähän mennessä toteute-
tuissa kaupunkitaloissa on pienet etupihat tai vähintään sisään-
käyntikatokset. Pienikin etupiha tuo yksityisyyttä ensimmäiseen 
kerrokseen (Jalkanen et al. 2012). Etupihan kokoon vaikuttaa 
erityisesti pysäköintijärjestely: pysäköintipaikan ollessa etupihal-
la tulee pihasta melko syvä. Esimerkiksi Malminkartanossa etu-
pihojen syvyydeksi on muodostunut 5,5 metriä, mikä on koet-
tu kesäaikaisin riittäväksi, mutta runsaslumisina talvina on ollut 
tarvetta suuremmalle etupihalle. Malminkartanon asukkaiden 
kokemuksia tutkinut Hasu (2009) ehdotti artikkelissaan etupi-
hojen syvyydeksi kuutta metriä. Myös Ormuspellossa asuntojen 
etupihat ovat syviä ja poikkeavat tavanomaisista kaupunkitalo-
jen etupihoista, sillä katukuvaa hallitsevat erillinen työhuoneek-
si tai varastoksi sopiva rakennus ja ulos rakennusmassasta työn-
tyvä autotalli. Syvät etupihat saattavat tehdä kadusta leveän ja 

kenttämäisen oloisen. Helsingin Huvituksessa ongelma on rat-
kaistu työntämällä autotallit ja näin ollen myös etupihan auto-
paikat on työnnetty syvälle rakennuksen runkoon, jolloin etupi-
hoista on saatu pieniä ja asuntojen sisäänkäynnit ovat läheisesti 
yhteydessä katuun. Muissa esimerkkikohteissa etupihoilla ei ole 
ollenkaan autopaikkoja, jolloin etupiha voi olla pienempi ja sen 
pääasiallinen tarkoitus on toimia välittävänä tilana julkisesta ka-
tutilasta yksityiseen asuntoon. Sisäänkäynnin yksityistä luonnet-
ta voi vahvistaa esimerkiksi materiaalivaihdoksella, sisäänvedolla 
tai ulkonemalla (Hasu 2009). Etupihoilla voi myös olla mer-
kitystä yhtenäisen ilmeen luomisessa. Esimerkiksi Malminkar-
tanon asukkaat kiittelivät etupihan vihersuunnitelmaa, jonka 
asukkaat kokivat luovan yhtenäistä ilmettä kadulle (Hasu 2010).

Kaupunkitalojen takapihat ovat yleensä melko pieniä. Pienet 
pihat eivät taivu kaikkiin toimintoihin, ja asukas joutuu teke-
mään valintoja lasten leikkialueiden, oleskelun, istutusten ja vil-
jelyn välillä. Useissa kantakaupungin kaupunkitaloissa pihojen 
muokkausmahdollisuuksia saattaa rajoittaa niiden sijanti auto-
hallin kannella. Toisin kuin asunto-osakeyhtiöissä asukas kui-
tenkin voi itse vapaasti päättää, miten pihaansa käyttää ja muok-
kaa. Ohjenuorana pihojen kokoon voi käyttää kohteen sijaintia: 
mitä lähempänä kantakaupunkia ollaan, sitä pienempiä pihat 
ovat (Manninen & Holopainen 2006). Monikerroksisissa kau-
punkitaloissa alakerran koko jää helposti pieneksi, jolloin pieni-
kin pihalle voi tuoda toivottua lisätilaa kesäaikaan. (Hasu 2010.)  
Helsingissä tähän mennessä toteutetuissa kohteissa asuntoihin 
pääsee kulkemaan myös takapihan kautta ja esimerkiksi polku-
pyöriä voi säilyttää pihalla. Jos takapiha toimii ahkerasti kulku-
väylänä, asunnossa on hyvä olla toinen eteinen pihan puolella 
(Hasu 2009). Tiiviimmässä rakenteessa kulku takapihoilla voi 
olla hankalampi järjestää, jolloin esimerkiksi pyörien säilytyksel-
le tarvitaan tilaa kadun puolella. Alankomaissa pihoille saattaa 
olla kulku ainoastaan asunnon kautta.

Hasu (2009) on tutkinut diplomityössään tiiviiden pientaloalu-
eiden asuntojen ulkotiloja. Hasu (2009, s.52) toteaa tutkimuk-
sessaan, että rajattu yksityinen piha koetaan turvalliseksi, mikä 
lisää pihan käyttömahdollisuuksia. Mitä yksityisemmäksi piha 
koettiin sitä vähemmän myöskään ympäristön äänet häiritsivät. 
Puolijulkisen tuntuisille pihoille ei esimerkiksi uskallettu pi-
tää takaovea auki. Monet tutkimuksessa haastatelluista kokivat 
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myös ulkotilan visuaalisen yhteenkuuluvuuden sisätilan kanssa 
tärkeäksi. Esimerkiksi selvästi rajattuja atriumpihoja pidettiin 
turvallisina ja vahvasti osana asuntoa. Eristäytyneisyyttä koros-
tavia korkeita lauta-aitoja ei pidetty mieluisina, joten pihan yk-
sityisyys olisi hyvä varmistaa muilla keinoilla. Yksi mahdolli-
suus on esimerkiksi sijoittaa kaupunkitalot porrastaen, jolloin 
piha on paremmin suojattu naapurien katseilta (Väliniemi et al. 
2009). Myös pihan tai terassin osittainen kattaminen lisää pihan 
käytettävyyttä (Jalkanen et al. 2012).

Alankomaissa tiiviissä ratkaisuissa pihat on yleensä korvattu par-
vekkein ja erilaisin kattoterassein. Tiiviissä kaupunkirakenteessa 
voi olla vaikeaa turvata pihojen riittävää näkösuojaa ja yksityi-
syyttä. Tällöin kattoterassit voivat olla pihoja houkuttelevampi 
vaihtoehto, koska ne tarjoavat parempia näkymiä, enemmän 
valoa sekä suojaisuutta (Jalkanen et al. 2012). Esimerkiksi Ka-
lasatamassa kerrostalojen kanssa samassa korttelissa sijaitsevil-
la kaupunkitaloilla on vain pienet takapihat ja suurin osa ul-
kotilasta on toteutettu kattoterassina. Suomen ilmasto-olojen ja 
määräysten vuoksi kattoterasseiden rakennepaksuus nousee kui-
tenkin suureksi, mikä voi tuottaa ongelmia muun muassa es-
teettömyyden kanssa. Helsingissä suositellaan, että kaupunkita-
loissa olisi ainakin yksi esteetön ulkotila (Jalkanen et al. 2012). 

Esimerkkikohteista myös rinnetonteille toteutetuissa Violan-
puistossa ja Kellokkaassa perinteisten pihojen tilalla on suuret 
terassit.

Suomessa jo toteutuneissa kaupunkitaloissa ei Alankomaiden ta-
paan ole yleensä toteutettu yhteisiä piha-alueita. Poikkeuksia-
kin toki löytyy. Esimerkiksi Kalasataman kaupunkitaloilla on 
yhteinen sisäpiha kerrostalojen kanssa ja Arabian ateljeeasun-
not jakavat yhteisen pihan ja piharakennuksen. Kumpikin koh-
de on perinteisistä kaupunkitaloista poiketen yhtiömuotoinen. 
Omatonttisissa kaupunkitaloissa yhteiset piha-alueet vaatisivat 
jonkinlaisen yhtiön perustamista. Julkisilla ulkotiloilla on suuri 
rooli asuinalueen pienten yhteisöjen syntymisessä, jonka vuoksi 
yhteispihojen puuttuessa on tärkeää, että asuinalueet tarjoavat 
muita kohtaamispaikkoja asukkaille (Hasu 2009). Kaupunkita-
loalueilla esimerkiksi kadut voivat toimia tässä tehtävässä. Jul-
kisia puistoja ja leikkipaikkoja on myös hyvä olla tavanomaista 
tiheämmin omatonttisilla kaupunkitaloalueilla (Jalkanen et al. 
2012). Malminkartanon kaupunkipientaloissa, joissa ei ole yh-
teispihoja, asukkaat eivät haastattelujen mukaan kaipaa yhteisiä 
leikkialueita, koska he kokevat, että omat pihat, lähimetsä sekä 
katu tarjoavat riittävästi paikkoja leikeille (Hasu 2010). 

6.2.6 Kaupunkitalojen koko   

Suomessa pientalot ovat perinteisesti olleet yksi- tai kaksikerrok-
sisia. Kolmi- ja nelikerroksiset ratkaisut ovat vielä harvinaisia, ja 
kaupunkitalojakin on toteutettu kaksikerroksisina ratkaisuina. 
Omatonttisten kaupunkitalojen tontit vaihtelevat Helsingissä 
100 ja 350 neliömetrin välillä (Jalkanen et al. 2012). Alanko-
maissa kaupunkitalotontit voivat hyvin olla alle 100 neliömet-
riäkin. Helsingin lähiöissä kaupunkitalojen tonttitehokkuudet 
ovat keskimäärin pienempiä kuin Alankomaissa – esimerkik-
si Alppikylässä omatoimisesti rakennettavien kaupunkitalojen 
tonttitehokkuus on 0.4–0.65 (Visanti 2007) ja Malminkarta-
nossa 0,6 (KV 2005). Matti Visanti on Alppikylän suunnitel-
mien yhteydessä nostanut helsinkiläisen rakentamisen korke-
an hinnan syyksi sille, että kaupunkitalot ovat pienempiä kuin 
muualla Euroopassa (Visanti 2007). 3–4 kerroksisista kaupunki-
taloasunnoista tulee helposti kooltaan suuria ja näin ollen myös 
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kalliita. Pienempiä asuntoja saadaan aikaan esimerkiksi sallimal-
la päällekkäisiä asuntoja ja sivuasunnoilla (Jalkanen et al. 2012).  
Asuntokannan monipuolisuuden takaamiseksi pienempiä ja 
jaettavissa olevia kaupunkitaloasuntoja on hyvä olla etenkin alu-
eilla, jotka rakentuvat pääosin kaupunkitaloista (Mälkki 2010). 

Tähän mennessä Helsingissä toteutuneiden kaupunkitalojen 
koot vaihtelevat 70 ja 200 neliömetrin välillä. Asunnon koko on 
hyvä suhteuttaa asunnon sijaintiin: merenranta-alueilla menevät 
kaupaksi suuremmatkin asunnot, kun taas esikaupunkialueilla 
Alppikylässä ja Ormuspellossa sopivaksi kaupunkitalojen kook-
si vaikuttaa Townhouse-rakentaminen Helsingissä -julkaisun mu-
kaan muodostuvan 120-140 neliömetriä (Jalkanen et al. 2012). 
Kaupunkitalon katujulkisivun leveys vaihtelee suomalaisissa ver-
sioissa noin neljän ja kymmenen metrin välillä. Helsingin Vio-
lanpuiston asunnot ovat sisäleveydeltään 3,9 metriä, mitä voi-
daan pitää pienimpänä mittana, johon saa mahtumaan suoran 
portaan, käytävän, teknisen seinän ja kylpyhuoneen (Jalkanen et 
al. 2012). Kahden makuuhuoneen mahduttaminen rinnakkain 
vaatii asunnolta noin kuuden metrin leveyttä. Leveissä asun-
noissa runkosyvyys jää yleensä perinteisiä kaupunkitaloja pie-
nemmäksi, jotta asunnon koko ei kasva valtavaksi. Suurin osa 
Helsingissä rakennetuista kaupunkitaloista on toteutettu rivita-
lomaisina leveämpinä ratkaisuina. Pieni runkosyvyys mahdol-
listaa luonnonvalon saannin melko syvällekin asuntoon, jolloin 
niihin ei muodostu pimeitä alueita rungon keskelle. Townhouse-
rakentaminen Helsingissä -julkaisun (2012) mukaan pienin mah-
dollinen tontin syvyys on 15 metriä ja piharakennuksen kanssa 
25 metriä.  

6.2.7 Kaupunkitalojen sisätilat

Helsingistä esimerkkikohteiksi on poimittu niin varsinaisia kau-
punkitaloja kuin niitä muistuttavia rivitalokohteita. Rivitalo-
kohteeksi mukaan on valittu Helsingin Huvitus, jota on luon-
nehdittu myös kaupunkirivitaloksi (Korhonen & Penttinen 
2007). Rivitalo sijaitsee rinnetontilla, ja asunnot ovat kadun 
puolelta katsoen kolmikerroksisia. Huvituksen asuntojen poh-
jaratkaisut ovat melko tavanomaisia, mutta asunnoissa on mo-
nia ekstratiloja perinteisiin rivitaloihin verrattuna: pihan perällä 

erillisessä rakennuksessa sauna tupineen, viherhuone, tilava par-
veke ja runsaasti kylpyhuonetiloja. 

Helsingissä kaupunkitalorakentamisen yhteydessä on puhuttu 
paljon ryhmärakentamisesta. Esimerkkikohteissa on mukana 
kolme omatoimisena ryhmärakennuttamisena toteutettua koh-
detta: Violanpuisto, Arabian ateljeeasunnot ja Kellokas. Kaik-
ki kolme kohdetta sijaitsevat haastavilla rinnetonteilla. Asunnot 
ovat ratkaisuiltaan perinteisistä pientaloista poikkeavia ja oma-
peräisempiä kuin muut esitellyt kaupunkitalokohteet. Jokaisessa 
projektissa on ollut vetäjänä ja asukkaana mukana arkkitehti. 
Ulkoisesti rakennukset muistuttavat kaikissa kolmessa kohtees-
sa paritaloja. Sekä Violanpuiston että Arabian kohteen asunnot 
ovat kuitenkin kapeita ja syviä kaupunkitaloasuntojen tapaan. 
Kummassakaan kohteessa sisätiloja ei ole jaettu selkeiksi huo-
neiksi kellarikerrosta lukuun ottamatta. Violanpuistossa rungon 
keskelle sijoitetut porras ja märkätilat erottavat asunnon päädyt 
omiksi alueikseen. Arabian ateljeeasunnoissa taas on kohteen ni-
men mukaisesti paljon ateljeekäyttöön sopivaa korkeaa ja valoi-
saa tilaa. Kellokkaassa kantavana ideana on ollut kestävän kehi-
tyksen mukainen rakentaminen ja asuntojen joustavuus, mikä 
näkyy muun muassa portaan ratkaisussa. Kellokkaan asunnot 
ovat kaupunkitaloasunnoiksi leveitä eivätkä kytkeydy naapurira-
kennukseen kuin toiselta puolelta. Ne kuitenkin rajaavat katua 
ja ovat kiinnostava esimerkki urbaaniin ympäristöön sijoitetuis-
ta paritaloista.

Omatonttisia kaupunkitaloja esimerkkikohteista ovat vain Mal-
minkartanon kaupunkipientalot ja Ormuspellon asunnot. Nii-
den voi nähdä edustavan Helsingin lähiöiden omakotitalomaista 
kaupunkitalorakentamista. Samantyyppinen kohde löytyy myös 
Alppikylästä: Alppikylän Alppitähden asunnoissa on mahdol-
lista toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja, vaikka kohde toteutetaan 
asunto-osakeyhtiönä. Kaikkien kolmen kohteen asunnot ovat 
melko leveitä ja muistuttavat mitoitukseltaan perinteisiä rivita-
loasuntoja. Alppikylässä on tosin tarjolla myös pieniä ja kapei-
ta asuntoja. Kokonaisia kerroksia on kohteissa toteutettu kaksi, 
Ormuspellossa joissain tapauksissa kolme. Pohjaratkaisut nou-
dattavat alankomaalaisista rivitaloista tuttua kaavaa, jossa oles-
kelu- ja ruokailutilat on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen ja 
makuuhuoneet toiseen. Kaupunkitalorakentamisen yhteydes-
sä on todettu, että kellarit ja ullakot ovat omatoimirakentajille 
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halpoja lisäneliöitä, mutta ammattirakentajille kalliita (mm. 
Pulkkinen 2011). Malminkartanossa monissa asunnoissa onkin 
toteutettu sekä kellari että asuintilana oleva ullakko. Ormuspel-
lossa moniin asuntoihin ei ole ollut mahdollista rakentaa kella-
ria, mutta niissäkin on ullakot. Alppitähden asuntoihin toteute-
taan vain säilytystilana toimiva ullakko.

Kuten aiemmin mainittiin, kaupunkitaloilla voi nähdä olevan 
kaksi erilaista suuntausta Helsingissä. Kalasataman kaupunki-
talot ovat esimerkki urbaanimmasta kaupunkitalorakentami-
sesta. Asunnot ovat kolmikerroksia ja esikaupunkien kaupun-
kitaloihin verrattuna kapeita. Asuntojen sisäratkaisut kuitenkin 
noudattavat tavanomaista kaavaa: oleskelu- ja ruokailutilat on 
sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen, makuutilat toiseen ja sau-
naosasto ylimpään. Esimerkkikohteissa on myös esitelty Town-
house Helsinki -kilpailun (2010) voittajatyö, joka edustaa myös 
urbaanimpia kaupunkitaloja. Heikki Muntolan suunnitelman 
kaupunkitaloasunnot ovat pohjiltaan erittäin joustavia, ja eri 
toiminnot on mahdollista sijoittaa asunnon sisälle monella eri-
laisella tavalla. Asunnot ovat melko suuria, mitä voi kuitenkin 
pitää kilpailualueille Kruunuvuorenrantaan ja Jätkäsaareen so-
pivana.

Esimerkkikohteiden valossa suomalaiset kaupunkitalot eivät 
muistuta vain mitoiltaan alankomaalaisia rivitaloja vaan myös 
pohjaratkaisuiltaan. Lähes kaikissa kohteissa oleskelu- ja ruo-
kailutilat on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen ja makuuhuo-
neet toiseen. Poikkeuksen muodostavat rinnetonteille sijoitetut 

asunnot, joissa ensimmäisessä kerroksessa on esimerkiksi sauna, 
autotalli, makuuhuone tai työhuone ja oleskelutilat ovat vasta 
toisessa kerroksessa pihan tasolla. Rinneratkaisuissa ensimmäi-
nen kerros voi tarjota asunnon sisällä esimerkiksi aikuistuvalle 
teinille tai vierashuoneeksi sopivaa yksityisempää tilaa. Ensim-
mäinen kerros on näissä ratkaisuissa myös tasamaaratkaisuihin 
verrattuna helpompi erottaa omaksi yksikökseen, koska piha py-
syy yläpuolisen asunnon käytössä ja pihalta voidaan johtaa si-
säänkäynti ylempään asuntoon. Rinnetontit ovat Alankomaissa 
harvinaisia, mutta Helsingistä niitä löytyy vaihtelevan maaston 
myötä enemmän. 

Suomalaisista ja alankomaalaisista esimerkeistä löytyy muitakin 
eroja. Suomalaisissa kaupunkitaloissa ruokailutila ja olohuone 
on usein sijoitettu rinnakkain pihan puolelle, mikä pitkälti joh-
tunee leveämmistä asunnoista. Esikaupunkialueiden kaupunki-
taloissa on tähän mennessä hyödynnetty melko vähän työn tai 
harrastuksen ja asumisen yhdistämistä. Kaupunkimaisemmis-
sa ratkaisuissa sekä rinnetonteille sijoitetuista asunnoista löytyy 
enemmän työhuonekäyttöön sopivia huoneita tai jopa kerrok-
sia. Kaksi kerrosta korkeita tiloja on käytetty alankomaalaisia 
esimerkkejä selvästi vähemmän mikä saattaa johtua esimerkiksi 
matalammista rakennuksista, jolloin yhtään kerrosta ei haluta 
hukata, tai muuten tiukemmin määritetystä rakennusoikeudes-
ta suhteessa rakennuksen korkeuteen. Ainoastaan Arabian atel-
jeeasunnoissa ja Helsingin Alppitähden suuremmissa asunnoissa 
on korkeita oleskelutiloja. Alankomaalaisiin esimerkkeihin ver-
rattuna Suomessa käytetään puuta rakennusmateriaalina selväs-
ti enemmän. Tosin monissa varsinaisissa kaupunkitalokohteissa, 
kuten Malminkartanossa, Ormuspellossa ja Alppikylässä, raken-
nukset ovat kiviaineisia.

Suomalaisen kaupunkitalon asunnon sisäisen vertikaalin liiken-
teen järjestelyt tulevat hieman poikkeamaan alankomaalaisista 
ratkaisuista erilaisten määräysten vuoksi. Suomessa asunnon si-
säistä porrasta ei suositella tehtävän yhtä jyrkäksi kuin alanko-
maalaisissa asunnoissa, joten porras vie asunnosta hieman suu-
remman tilan. Portaikot koetaan monesti tilaa ja valoa vievinä 
elementteinä (Hasu 2010). Monissa Suomessa toteutuneissa 
kaupunkitaloasunnoissa on käytetty u-mallista porrasta, mutta 
myös suora porras on ollut melko suosittu vaihtoehto. Kellok-
kaan asunnoissa on muista esimerkeistä poiketen kierreporras. 

makuuhuoneet ruokailu 
oleskelu

ullakko
(saunaosasto) makuuhuoneet

ruokailu 
oleskelu
(autotalli)

Tyypillinen helsinkiläinen kaupunkitalo 
tasamaalla
(leveys 5-9 metriä)

Tyypillinen helsinkiläinen
kaupunkitalo rinnetontilla
(leveys 5-9 metriä)

vierashuone
sauna / pesutilat

autotalli

63



Suora porras voi toimia asuntoa avartavana elementtinä ja sii-
hen on myös helpompi liittää kevyitä hissejä (Hasu 2010). Por-
taan ratkaisuissa on hyvä myös huomioida asunnon myöhempi 
muunneltavuus, etenkin jos eri kerrokset voidaan jakaa erillisik-
si asunnoiksi. Portaan lisäksi Suomessa kaupunkitaloasuntoihin 
suositellaan hissi- tai nostinvarausta.

Suomessa pientaloasumisesta haetaan yksityisyyttä, ehkä enem-
män kuin Alankomaissa, jonka vuoksi asunnon suhdetta katu- 
ja ulkotilaan voi pitää tärkeänä kehittelyn aiheena (KSV 2010). 
Tiiviissä rakentamisessa riittävän yksityisyyden toteuttaminen 
voi olla haasteellista ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Kadun puolella asunnon yksityisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi 
etupihalla, joita suomalaisissa esimerkeissä on paljon käytetty-
kin, tai nostamalla ensimmäisen kerroksen lattiataso katutasoa 
ylemmäs. Ensimmäisen kerroksen nostaminen ei tosin esteettö-
myysmääräykset huomioiden ole välttämättä mahdollista. (Jal-
kanen et al. 2012) Ensimmäiseen kerrokseen kadun puolelle 
voidaan myös sijoittaa astetta julkisempi sisätila kuten työhuo-
ne, josta voi olla hyväkin olla näköyhteys kadulle. Yksityisyyttä 
voidaan kaivata myös asunnon sisällä – perheen jäsenet saattavat 
kaivata muitakin paikkoja kuin vain nukkumista varten suun-
niteltuja pieniä makuuhuoneita, joihin vetäytyä erilleen muista. 
(Hasu 2009.) Monikerroksisissa kaupunkitaloissa on esimerkik-
si mahdollista toteuttaa kokonaan oma kerros itsenäistyvälle tei-
nille tai työtilaksi. Omakotiasumisesta haetaan myös omaa rau-
haa ja mahdollisuutta määrätä itse naapureita häiritsemättä tai 
naapureista häiriintymättä oma elämän tahti. Malminkartanossa 
osa seinänaapureista päätti rakentaa kumpikin oman palomuu-
rinsa, joiden väliin jäi viisi senttimetriä villaa. Tuplapalomuu-
rit helpottivat niin rakentamista kuin paransivat ääneneristystä: 
asuntojen ääneneristystä pidettiin jopa erinomaisena, mikä on 
harvinaista kytketyissä taloissa. (Hasu 2010.) Tuplapalomuurit 
voisivat siis olla yksi keino taata kaupunkitaloasuintoihin oma-
kotitaloihin verrattavissa oleva oma rauha.

6.2.8 Joustava kaupunkitaloasunto

Yhtenä omakotitalojen eduista pidetään mahdollisuutta muun-
nella asuntoa sen elinkaaren aikana (Ilmonen). Joustavan asun-
non konseptin on katsottu sopivan hyvin yhteen myös kaupun-
kitalojen kanssa (Väliniemi et al. 2009). Joustavuus nousee esille 
jo kohderyhmiä käsittelevässä kappaleessa, jossa joustavuus esi-
tellään yhtenä keinona vastata erilaistuviin asumisen tarpeisiin. 
Joustavuus myös mahdollistaa asuntotarjonnan mukautumisen 
pitkän aikavälin muutoksiin, mikä on tärkeää kestävän yhdys-
kuntarakenteen kannalta (Krokfors 2006). Tästä yksi hyvä esi-
merkki on alankomaalaiset vanhat kaupunkitalot, joita on edel-
leen paljon Amsterdamin keskustassa ja jotka taipuvat moniin 
nykyaikaisiin tarpeisiin (Krokfors 2006). Joustavuuden periaat-
teita voi toteuttaa eri tavoin. URBA-hankkeen yhteydessä järjes-
tetyssä konseptipaneelissa katsottiin, että joustavuuden konsepti 
toimii parhaiten, jos se pidetään tarpeeksi yksinkertaisena (Vä-
liniemi et al. 2009). Toisin sanoen yhdessä kohteessa on hyvä 
olla rajallinen määrä muunneltavissa olevia asioita. Seuraavaksi 
esitellään erilaisia näkökulmia kaupunkitalojen joustavuuteen. 

Asunnon sisäisten huonetilojen muunneltavuuteen on kaksi lä-
hestymistapaa. Asunto voi olla joustava, vaikka sitä ei fyysises-
ti muunneltaisikaan. Tällöin huonetiloille ei ole osoitettu tiet-
tyä käyttöä etukäteen, vaan tilat ovat neutraaleja ja moneen eri 
käyttötarkoitukseen sopivia. Tämä vaatii huoneelta riittävää ko-
koa ja järkevää kytkeytymistä viereisiin tiloihin – minimimitoi-
tetut tilat ovat harvoin joustavia (Hasu 2010, Krokfors 2006). 
Krokfors (2006) nostaa lisensiaatintyössään esimerkiksi jousta-
vista neutraaleista tiloista Amsterdamin vanhat kaupunkitalot. 
Suomen esimerkkikohteista Arabian ateljeeasunnoista ja Krok-
forsin suunnittelemassa Kellokkaasta löytyy useita huonetiloja, 
joille ei ole määritelty etukäteen käyttötarkoitusta. Huonetilojen 
muunneltavuutta voidaan toteuttaa myös jaettavina suurtiloina, 
jolloin asukas voi päättää käyttääkö huonetilaa yhtenä avoime-
na tilana vai jakaako sen kevyillä väliseinillä pienempiin osiin 
omien tarpeiden mukaan.  Tilan jakomahdollisuuksiin vaikutta-
vat muun muassa julkisivujen aukotukset, märkätilojen sijainnit 
ja asunnon sisäiset kulkuyhteydet. Runkosyvyyden ollessa suu-
ri valoaukko keskellä runkoa voi mahdollistaa tilojen jaon niin, 
että myös keskellä runkoa olevat tilat saavat valoa. (Krokfors 
2006, 2010b.) Alankomaiden osiossa esiteltiin jo esimerkkinä 
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kasvava asunto (leikkaus)jaettava suurtila (pohja)neutraalitila (pohja) jaettava asunto (leikkaus)

apu-
tilat

vapaasti 
jaettavissa 
oleva tila alkuperäinen 

asunto

myöhemmin 
rakennettava 

osa

riittävän suuret 
moneen 

tarkoitukseen 
sopivat huoneet

asunto 2

asunto 3

asunto 1

aputilat

tämänkaltaisesta muunneltavuudesta Nieuw Leydenissa sijaitse-
va Pasel Künzel -arkkitehtien suunnittelema kaupunkitalo, jossa 
portaat ja aputilat muodostavat oman vyöhykkeen, jolloin asun-
non toiselle puolelle jää erilaisiin käyttötarkoituksiin muuntu-
vaa yhtenäistä tilaa. Samaa periaatetta on hyödynnetty myös 
Helsinki Townhouse -kilpailun voittajatyössä.

Joustavuutta kaupunkitaloissa voidaan toteuttaa myös mahdol-
listamalla asunnon jakaminen useammaksi erilliseksi asunnoksi, 
jolloin asunnosta on mahdollista myydä tai vuokrata osia pois 
tai vaihtoehtoisesti yhdistää erotettuja osia toisiinsa. Karin Krok-
fors on tutkinut jakamiseen ja yhdistämiseen perustuvaa muun-
tojoustavuutta kohteessaan Kellokas. Kellokkaan asunnoissa 
porras on erotettavissa porraskäytäväksi ja erillisten asuntojen 
myynnin helpottamiseksi toisistaan erotettavissa olevat osat on 
jo alun perin merkitty eri osakekirjoille (Krokfors 2013). Jaetta-
vissa asunnoissa tulee myös huomioida jo suunnitteluvaiheessa 
sisäänkäyntien ja pihojen järjestelyt sekä äänenerityksen ja talo-
tekniikan vaatimukset (Krokfors 2010b). Esimerkiksi työtiloi-
hin on alun perinkin hyvä olla oma sisäänkäynti. Yli kaksiker-
roksisessa jaettavassa asunnossa tulee myös olla varaus hissille, 
jos ylin kerros erotetaan omaksi asunnokseen. Jaettavia asuntoja 
on tutkittu myös monissa Helsinki Townhouse -kilpailun töissä.

Joustavuutta kaupunkitaloihin voi tuoda myös mahdollisuudel-
la kasvattaa asuntoa sen elinkaaren aikana. Kasvattaminen voi 
tapahtua niin asunnon sisällä kuin rakentamalla täysin uusia osia 
rakennukseen. Asunnon sisällä kasvavaa tilaa voidaan toteuttaa 

esimerkiksi muuttamalla puolilämpimiä tiloja, kuten ullakkoja, 
lämpimiksi tai jakamalla useampikerroksia tiloja erillisiksi ker-
roksiksi. Myös raakatilaa voi pitää eräänlaisena kasvavana tilana, 
sillä asukas voi mahdollisuuksien mukaan rakentaa pikku hil-
jaa lisää tiloja asuntoonsa. (Krokfors 2010b.) Esimerkiksi Mal-
minkartanon kaupunkitaloissa oli mahdollista jättää ullakko 
kylmäksi tilaksi ja ottaa se myöhemmin käyttöön (KV 2005). 
Alankomaalaisia perinteisiä kauppiastaloja on laajennettu raken-
tamalla lisää kerroksia ylöspäin tai kasvattamalla asuntoa pihal-
le päin (Grinberg 1977). Tämän tyyppisessä rakennuksen kas-
vattamisessa haasteena on, miten rakennuksen kokonaishahmo 
kestää myöhemmät lisäykset (Krokfors 2010b). Yksi tapa to-
teuttaa ulospäin kasvaa asuntoa voisi olla vajaat kattokerrokset, 
jolloin kerros voisi alun perin toimia kattoterassina, jonka voi 
tarvitessaan muuttaa sisätilaksi (Jalkanen et al. 2012). Vaiheittai-
seen toteutukseen perustuvaa joustavuutta voivat hankaloittaa 
nykyiset rakentamisen käytännöt, jotka usein tähtäävät raken-
nusoikeudessa määritellyn kerrosalan toteuttamiseen jo heti en-
simmäisessä rakennusvaiheessa (Mälkki 2010). Ratkaisuksi tä-
hän on ehdotettu, että rakennusoikeuden sijaan määriteltäisiin 
vain talon ulkomitat (Pulkkinen 2011) tai asuntoja tarkasteltai-
siin neliömetrien sijaan kuutiometreinä, jolloin kaksi kerrosta 
korkean tilan rakentaminen olisi yhtä taloudellista kuin kahden 
erillisen kerroksen (Krokfors 2010b).

Erilaisia tapoja toteuttaa joustavuutta kaupunkitaloissa:
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6.2.9 Suomen rakennusmääräykset

Suomen rakennusmääräykset poikkeavat monin osin Alanko-
maiden vastaavista. Helsingissä on viime vuosina keskusteltu 
paljon kaupunkitaloja koskevista palo- ja esteettömyysmääräyk-
sistä sekä niiden tulkinnoista. Monia määräyksiä joudutaan so-
veltamaan rakennettaessa yli kaksikerroksisia asuntoja. Etenkin 
esteettömyysmääräysten kohdalla on pohdittu, kaventavatko ne 
liikaa kaupunkitalojen ratkaisuja ja hankaloittavatko ne liiaksi 
riittävän yksityisyyden takaamista (Jalkanen et al. 2012). Alan-
komaissa palo- ja esteettömyysmääräykset eivät määräydy raken-
nustyypin vaan rakennuksen koon mukaan (Bouwbesluit 2011). 
Suomessa rakennusmääräyksissä rakennukset jaetaan kerros-
taloihin ja pientaloihin eikä näiden välimuotoja kuten useaksi 
asunnoksi jaettua kaupunkitaloa oikein tunneta (Jalkanen et al. 
2012).

Kolmikerroksiset pientalot ovat vielä harvinaisuus Suomessa ei-
vätkä palomääräyksetkään vuoteen 2011 asti tunteneet 3–4 ker-
roksisia kaupunkitaloja. Palomääräyskokoelma E1 päivitettiin 
vuonna 2011 ja mukaan otettiin erilliset maininnat 3–4 kerrok-
sisista asuinrakennuksista, joissa kaikki kerrokset kuuluvat sa-
maan asuntoon. (RakMK E1 2011) Ennen päivitystä kaupun-
kitalojen kohdalla palomääräyksiä sovellettiin tapauskohtaisesti. 
Kuten jo aiemmin mainittiin, Alankomaiden ja Suomen palo-
määräykset poikkeavat huomattavasti poistumistien laskusään-
töjen osalta. Suomessa poistumistien suurin sallittu pituus on 
30 metriä tai, jos asunnosta on kaksi poistumistietä, 45 metriä. 
(Pulkkinen & Veijalainen 2008.) Matkalla olevat korkeuserot 
lasketaan nelinkertaisina, jonka vuoksi nelikerroksinen kaupun-
kitalo on lähes mahdotonta järjestää ilman toista poistumistietä 
tai automaattista palonsammutusjärjestelmää. Yhden poistumis-
tien lisäksi asuntoon tulee järjestää varatie. Putoamiskorkeuden 
ollessa parvekkeelta tai ikkunalta yli 3,5 metriä tulee varatie jär-
jestää kierreporrasta tai selkäsuojalla varustettua tikasta pitkin. 
Uusien määräysten mukaan 3–4 kerroksista kaupunkitaloasun-
toa ei enää tarvitse varustaa automaattisella sammutusjärjestel-
mällä. (RakMK E1 2011) Palomääräysten mukaan asuinraken-
nuksissa palo-osastointi tulee tehdä huoneistoittain, mikä pitää 
ottaa huomioon useamman asunnon sisältävissä ratkaisuissa. 

Kun katu ja piha ovat lähes 
samassa tasossa, rakennuksen 
molemmilta puolilta on mahdollis-
ta järjestää esteetön sisäänkäynti. 
Luiska, joka tulee vaatimuksesta 
30 cm:n tasoerosta ulkopinnan ja 
lattiatason välille, yhdistyneenä 
vaatimukseen vaakasuorasta 
alueesta oven edessä, kasvattaa 
etupihan kokoa

Luiskalla hoidettu esteetön 
sisäänkäynti vaatii townhouse- ra-
kennuksen eteen syvän etupihan.

Tasoero kadun ja pihan välillä voi 
katettuna maksimissaan olla 80 
cm, kattamattomana 50 cm. Luis-
kan pituus on lähellä rakennusrun-
gon syvyyttä.

Kun rakennusten sivujen tasoero 
lähentelee 1 metriä, esteettö-
myyden ratkaisemiseksi tarvitaan 
tasonsiirtolaite tai ylipitkä luiska. 
Katso alla olevat kuvat.

Pieni, alle 80 cm tasoero kadun 
ja pihan välillä mahdollistaa luon-
tevan esteettömän sisäänkäynnin 
pihan puolelta.

Suuri tasoero kadun ja pihan 
välillä vie ilman teknisiä apuvä-
lineitä ylipitkiin luiskiin ja isoihin 
tontteihin, sekä lyhyisiin rakennus-
massoihin.

66. Townhouse rakentaminen Helsingissä -julkaisun tutkielma kadun ja pihan 
välisen tasoeron vaikutuksesta esteettömyyteen (2012, s.29).

Katu ja piha lähes samassa tasossa

Tasoero alle 80 cm Tasoero n. 1 m tai enemmän
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Tasoero n. 1 m tai enemmän

Kaupunkitaloasunnot eivät lähtökohtaisesti ole ihanteellisia 
asuntoja liikuntarajoitteisille. Nykyiset esteettömyysmääräyk-
set on kuitenkin mahdollista toteuttaa kaupunkitaloissa, mut-
ta ne asettavat rajoituksia asuntojen erilaisille ratkaisumahdol-
lisuuksille. Määräysten mukaan asunnon ovelle tulee järjestää 
esteetön kulku tontin rajalta ja autopaikalta maastonmuotojen 
ja korkeuserojen sen salliessa. Korkeuseron ollessa yli puoli met-
riä tulee tehdä varaus myöhemmin rakennettavaa luiskaa varten. 
Joissain tapauksissa esteetön kulku voi olla helpompi järjestää 
takapihan kautta – tosin pientaloissa esteelliseltä ulko-ovelta saa 
olla enintään 50 metrin matka esteettömälle takaovelle ja taka-
ovella suositellaan tässä tapauksessa tuulikaappia. Viereisessä ku-
vassa on esitetty, mitä kadun ja pihan välinen tasoero merkitsee 
esteettömyyden kannalta. Esimerkiksi ensimmäisen kerroksen 
nostaminen yksityisyyden takaamiseksi katutasoa ylemmän voi 
osoittautua hankalaksi toteuttaa. Määräysten lisäksi Helsingis-
sä on käytössä myös suosituksia. Alankomaalaisista tavoista poi-
keten Helsingissä sisääntulokerros suositellaan rakennettavaksi 
niin sanotuksi selviytymiskerrokseksi, josta löytyy välttämät-
tömät asumista palvelevat tilat (RAKVV 2010). Tämä tarkoit-
taa, että kerrokseen tulisi sijoittaa peseytymis-, ruoanlaitto- ja 
nukkumismahdollisuus. Selviytymiskerros voi rajoittaa sisään-
tulokerroksen pohjaratkaisuja ja esimerkiksi tehdä liiketilan si-
joittamiseen katutasoon tai puolikkaisiin kerroksiin perustuvan 
ratkaisun vaikeaksi. Järjestely voi myös kasvattaa ensimmäisen 
kerroksen kokoa, mikä lisää koko asunnon kokoa. Myös hissin 
tai pyörätuoliporrashissin sijoittamista suositellaan tutkittavak-
si. (Jalkanen et al. 2012.) Esimerkiksi Townhouse Helsinki -kil-
pailussa ei vaadittu selviytymiskerrosta asuntoihin, mutta vaih-
toehtoisesti asuntoihin toivottiin varausta hissille tai nostimelle 
(KSV 2010).

Tiivistä ja tehokasta kaupunkitalorakentamista voi pitää läh-
tökohtaisesti ekologisesti kestävänä. Helsingissä joukkoliiken-
teeseen tukeutuva tiivis yhdyskuntarakenne on ekotehokkaan 
rakentamisen tärkeimpiä periaatteita (TASKE 2012). Kaupun-
kitalojen kohdalla tämä merkitsee sitä, että kaupunkitalot tu-
lee sijoittaa alueille, joilla on mahdollista järjestää toimiva ja 
tehokas julkinen liikenne. Kaupunkitaloissa rakentamisen kes-
tävyyteen pätevät samat periaatteet kuin muissakin asuinraken-
nuksissa (Jalkanen et al. 2012). Alankomaiden tapaan Suomes-
sa uusilta rakennuksilta vaaditaan energiatehokkuusselvitystä 

– rakennusten tulee täyttää tietyt energiatehokkuusvaatimukset. 
Helsingissä pyritään tämän lisäksi lisäämään uusiutuvien ener-
gianlähteiden ja rakennusmateriaalien käyttöä (TASKE 2012). 
Toisiinsa kiinni rakennettavat kaupunkitalot ovat oletusarvoi-
sesti energiatehokkaampia kuin omakotitalot. Kaupunkitalois-
sa päätyseinien määrän minimointi on energiatehokkuuden 
kannalta järkevää (Hasu 2010). Kaupunkitaloissa mahdollisuus 
muunnella asuntoa sen elinkaaren aikana lisää rakennuksen ajal-
lista kestävyyttä (Jalkanen et al. 2012). Rakennuksen elinkaaren 
aikana ekologisuutta voi esimerkiksi toteuttaa jätehuolto ja -la-
jittelujärjestelyillä, jotka kaupunkitaloissa on mahdollista järjes-
tää yhteisjärjestelysopimuksilla (Hasu 2010).
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Alue ja kortteli

Tyypillinen 
ympäristö

• kaupunkitalot 
keskeisillä alueilla, 
rivitalot lähiöissä

• puuton ja tasainen
• maaseudulla ja kaupungilla selvä raja
• vesi usein näkyvä elementti
• kanavat yleinen teema asuinalueilla

• yhtenäinen katujulkisivulinja tärkeä
• kadut asuinalueen sosiaalinen tila

rakennukset tärkeä osa katumaailmaa
• asunto ja ulkotilat läheisesti yhteydessä

kaupunkitaloilla harvoin etupihaa
kattoterassit yleisiä

• tonttitehokkuus rivitalolla 0,6-1,0, 
kaupunkitaloilla jopa 2,5

• kaupunkitalot 150-250 m²
• rivitaloissa keskivertoratkaisuja, 

kaupunkitalot yksilöllisiä
• kapeisiin asuntoihin avaruutta 

monikerroksisilla tiloilla

• rakennusmääräykset ei ole sidottu asunnon 
tyyppiin vaan sen korkeuteen ja kokoon

• poistumistien pituuden lasku eroaa Suomen 
käytännöistä

• esteettömyysmääräykset eivät koske pientaloja

• kaupunkitaloja sekä 
keskusta-alueilla 
että lähiöissä

• pienet ryhmät• pitkät rivistöt

• pienipiirteinen, kallioita ja metsiä 
• kaupungin raja häilyvä
• monet kaupunkitaloista puiston laidassa

• tarvitsee tuekseen uudenlaista katumiljöötä
pihakadun laajempi käyttö

• kaupunkitaloilla etu- ja takapihat
kantakaupungissa terasseja
yksityisyys lisää pihan käyttöä

• tonttitehokkuus noin 0,6
• kaupunkitalot 70-200 m²
• lähiöiden omakotitalomaiset ja 
kantakaupungin urbaanit
• muistuttavat ratkaisuiltaan 

alankomaalaisia rivitaloja

• rakennusmääräyksiä sovelletaan ja tarkistetaan  
kaupunkitaloja varten

• aiemmin 3-4 kerroksinen pientalo tuntematon
• kylpyhuoneet ja porras tulevat viemään enemmän 

tilaa kuin Alankomaissa

rivitalo
tasamaalla

rinnetontillakaupunkitalo

ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi

Kaupunkitalojen 
ympäristö

Kaupunkitalot

rakennus-
määräykset

6. MiLLAiSTA?
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umpikortteli

pistetalo

erittäin tiivis

rivitalo / väljä kaupunkitalo

valmistunut kohde

konseptisuunnitelma / rakenteilla

7. ESiMErKKiKohTEET

7.1 ALANKOMAAT
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+        Vlinderbuurt

+

+

Borneo-
Sporenburg

Steigereiland
IJburg
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BORNEO-SPORENBuRG
Sijainti: Scheepstimmermanstraat, Borneo-Sporenburg, Amsterdam, Alankomaat
Etäisyys: Amsterdamin keskustasta n. 4 km
Arkkitehti: alue West 8 / yksittäisillä rakennuksilla omat arkkitehdit 
Valmistumisvuosi: alue 1993-1996 / asunnot 1999-2000

Erityispiirre: Kaupunkitalot ovat erittäin kapeita ja korkeita. Alueella on useita yksityisten 
rakennuttamia kaupunkitaloja.

Asuntoja alueella: kaupunkitaloja 2500 kpl, tämän lisäksi kolme kerrostalokorttelia
Asunnon / Tontin pinta-ala: n-200 m² / 80 m² (16m x 4,2-6 m)
Kerrosluku: 3-4 kerrosta
Pysäköinti: Useilla asunnolla rakennuksen osana autotalli. Tämän lisäksi kadunvarsipysäköintiä.
Pihat: Asunnoilla ei ole pihoja, vain terasseja.

Kaupunkikuva: Yksityisten rakennuttamat kaupunkitalot ulkonäöltään yksilöllisiä, mikä onkin 
ollut West 8:n tavoite. Yhtenäisyyttä on tuotu muun muassa määräämällä rakennusten korkeus. 
Rakennusliikkeiden rakennuttamat kaupunkitalot ovat keskenään samankaltaisempia. Pitkiä suoria 
kaupunkitalorivejä katkovat muutamat valtavat kerrostalot, jotka toimivat alueen maamerkkeinä.

Toteutustapa: Osa alueen kaupunkitaloista on toteutettu omatoimisena rakennuttamisena. 
Valitut esimerkit edustavat tätä rakennustapaa. Alueella on myös rakennusliikkeiden tuottamia 
kaupunkitaloja. 

72a.

72b.

72c.
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Arkkitehti: MVRDV
Valmistumisvuosi: 1999
Asunnon pinta-ala: 200 m²  
Tontti: 4.2x16m, 4 m syvä piha

Korkeaa avointa tilaa jakavat kaksi suljettua 
kappaletta, joista toinen pitää sisällään auto-
tallin ja varastotiloja ja toinen makuuhuoneen 
ja kylpyhuoneen. Kappaleiden ulkopuolisista 
avoimista tiloista aukeaa kiinnostavia näkymiä 
tilasta toiseen. Näihin tiloihin voi sijoittaa va-
paasti erilaisia oleskelutiloja. Asunnolla on sekä 
piha kanavan varrella että kattoterassi.

Arkkitehti: MVRDV
Valmistumisvuosi: 1999
Asunnon pinta-ala: 200 m²  
Tontti: 5x16m

Asunto on jaettu kahteen 2,5 metriä leveään 
osaan. Toinen osa on suurimmaksi osin ulko-
tilaa, johon asunnon sisätilat aukeavat suurten 
lasiseinien kautta. Sisätiloihin saadaan paljon 
valoa ilman, että tilojen yksityisyys kärsii. Ka-
pea ulkotila on valaistu ja sitä jakaa kolme kap-
paletta, joista yhdessä on varastotiloja, toises-
sa vieras- ja kylpyhuone ja kolmannessa jatke 
studiotiloille.

2.krs

2.krs

1.krs

1.krsLeikkaus

Leikkaus

3.krs

3.krs

4.krs

4.krs
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STEiGEREiLAND ijBuRG
Sijainti: Steigereiland, IJburg, Amsterdam, Alankomaat
Etäisyys: Amsterdamin keskustasta n. 6,5 km
Arkkitehti: alue: Palmbout / yksittäisillä rakennuksilla omat arkkitehdit 
Valmistumisvuosi: alue 2000 >, esitellyt asunnot 2006-2007

Erityispiirre: Kaupunkitalot ovat melko kapeita ja korkeita, mutta niillä on kuitenkin pihat eikä alue 
ole yhtä tiiviisti rakennettu kuin Borneo-Sporenburg. 

Asuntoja alueella: 1400 (sisältää myös muut kuin kaupunkitalot)
Asunnon pinta-ala: vaihtelee
Kerrosluku: 3-4 kerrosta
Pysäköinti: Kadunvarsipysäköinti, jonka lisäksi ratkaisusta riippuen omalla tontilla rakennuksen 
osana autotalli.
Pihat: Asunnoilla pienet takapihat, mutta ei ollenkaan etupihoja.

Kaupunkikuva: Kaupunkitalot ovat yksilöllisiä ja kaupunkikuva on vaihtelevaa. Yhtenäisyyttä tuo 
säännöllinen katuverkosto sekä rakennusten sijoittuminen kiinni kadun reunaan.

Toteutustapa: Kaupunkitaloilla on eri arkkitehteja ja asunnot on toteutettu yksilöllisesti. Alueelta 
löytyy myös rakennusliikkeiden toteuttamia kortteleita, jotka eivät ole yhtä yksilöllisiä kuin alueen 
kaupunkitalot.

74b.

74a. 74c.
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Arkkitehti: Diederendirrix
Valmistumisvuosi: 2007
Asunnon pinta-ala: 270 m²  

Asunto erottuu värikkäistä naapureista tummalla 
ja suljetulla julkisivulla. Asunnon väripilkku on pu-
nainen kattoterassi. Ruokailu ja oleskelu on si-
joitettu kahteen ensimmäiseen kerrokseen, jotka 
ovat osittain korkeaa tilaa. Makuutilat sijaitsevat 
ylimmissä kerroksissa. Asunto oli ehdolla vuon-
na 2008 Gouden AAP (Amsterdams architectu-
re prize) -palkinnon saajaksi. 

Arkkitehti: VMX Architects
Valmistumisvuosi: 2006
Asunnon pinta-ala: 225 m²  

Asunnon toisessa kerroksessa on kaksi kerrosta 
korkea ulkotila  ja rakennusta on kuvailtu kyljellään 
olevaksi patioasunnoksi. Asunnon ensimmäises-
sä kerroksessa on varasto- ja harrastustiloja ja se 
on täysin suljettu kadulle päin. Toinen ja kolmas 
kerros on korkeaa yhtenäistä tilaa, jonne on sijoi-
tettu oleskelu- ja ruokailutilat. Asunto on suunni-
teltu lapsiperheelle, jonka toiveena oli laadukkaat 
ulkotilat asunnon yhteydessä.ulkotilat asunnon yhteydessä.

2.krs (alempi osa)

2.krs

2.krs (ylempi osa)

1.krs

1.krsLeikkaus

3.krs

3.krs

4.krs / kattoterassi

4.krs
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NiEuw LEyDEN
Sijainti: Nieuw Leyden, Leiden, Alankomaat
Etäisyys: Leidenin keskustasta n. 1 km
Arkkitehti: alue MVRDV / yksittäisillä rakennuksilla eri arkkitehteja 
Valmistumisvuosi: alue 2005-2013 / esitellyt asunnot 2009-2011

Erityispiirre: Entinen teurastamoalue lähellä Leidenin keskustaa muutettu asuinalueeksi, jolla paljon 
tontteja yksityisille rakentajille/rakennuttajille.

Asuntoja alueella: 670 kpl, joista puolet yksityisten rakennuttamia kaupunkitaloja
Asunnon pinta-ala: vaihtelee ratkaisusta riippuen
Kerrosluku: 2-3 kerrosta
Pysäköinti: Osassa kortteleista maanalainen/puoli kerrosta maan alla olevat pysäköintihalli. Myös 
kadunvarsipysäköintiä sekä osalla tonteista autopaikka omalla tontilla.
Pihat: Osalla asunnoista pieni etupiha. Useissa asunnoissa kattoterassit korvaavat pihat.

Kaupunkikuva: Kaupunkitalot ovat vaihtelevia ulkonäöltään. Yhtenäisyyttä on pyritty luomaan 
tonttien samanlaisena toistuvalla verkostolla. Kulmatonteilla asunnot rakennettu kiinni tontin 
reunoihin. Kaupunkitalojen sisäänkäynnit ovat kapeilla kaduilla, joilla ei ole autoliikennettä.

Toteutustapa: Puolet asunnoista suunnattu yksityisille, jotka voivat tontin rajojen puitteissa rakentaa 
tai rakennuttaa omanlaisensa asunnon.

kulmatontit 
rakennettu 

täyteen

välissä olevat 
tontit rakennettu 

reunasta reunaan
kokonaisuus

75b. Korttelien rakentumisperiaate:

76a. 76c.

kulmatontit välissä olevat 
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Arkkitehti: Pasel Künzel
Valmistumisvuosi: 2009
Asunnon pinta-ala: 170 m²  

Portaat ja aputilat muodostavat oman kom-
paktin vyöhykkeen, jolloin asunnon toiselle 
puolelle jää paljon erilaisiin käyttötarkoituk-
siin helposti muuntuvaa yhtenäistä tilaa. Pa-
sel Künzel -arkkitehdit ovat voittaneet suun-
nitelmallaan ensimmäisen erityispalkinnon 
”bouw mij”-kilpailussa kestävän kehityksen 
mukaisesta rakennuksesta. Asunnolla on 
pihan sijasta kattoterassi.

Arkkitehti: Pasel Künzel
Valmistumisvuosi: 2011
Asunnon pinta-ala: 240 m²  

30 metriä syvällä tuplatontilla sijaitseva asun-
to on jaettu kahteen osaan. Tontin keskellä 
jää suojaisa piha, jonka ympärille asunnon 
eri osat kietoutuvat. Ensimmäisessä kerrok-
sessa on oleskelutilat ja keittiö. Toinen ker-
ros on jaettu kahteen osaan: toisessa pääs-
sä on ”vanhempien talo” ja toisessa ”lasten 
talo”. Autopaikka on järjestetty maantasoon 
asunnon toiseen päähän.

1.krsLeikkaus

2.krs

2.krs

Leikkaus

1.krs

3.krs

kattoterassi

77a.

77b.

77c.

77d.

77e.

1.krs

2.krs

Leikkaus

jää suojaisa piha, jonka ympärille asunnon 
eri osat kietoutuvat. Ensimmäisessä kerrok-
sessa on oleskelutilat ja keittiö. Toinen ker-
ros on jaettu kahteen osaan: toisessa pääs-
sä on ”vanhempien talo” ja toisessa ”lasten 
talo”. Autopaikka on järjestetty maantasoon 

30 metriä syvällä tuplatontilla sijaitseva asun-
to on jaettu kahteen osaan. Tontin keskellä 

Portaat ja aputilat muodostavat oman kom-
paktin vyöhykkeen, jolloin asunnon toiselle 
puolelle jää paljon erilaisiin käyttötarkoituk-
siin helposti muuntuvaa yhtenäistä tilaa. Pa-
sel Künzel -arkkitehdit ovat voittaneet suun-
nitelmallaan ensimmäisen erityispalkinnon 
”bouw mij”-kilpailussa kestävän kehityksen 
mukaisesta rakennuksesta. Asunnolla on 

2.krs

3.krs

kattoterassi
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GOuDPLEViER HOOGVLiET
Sijainti: Makreelstraat, Hoogvliet, Alankomaat
Etäisyys: Rotterdamin keskustasta n. 15 km
Arkkitehti: BBVH 
Valmistumisvuosi: 2008

Erityispiirre: Rivitaloasunnot toteutettiin sarjaräätälöintinä: asukkaat saivat interaktiivisen 
sivuston avulla valita asuntonsa erityispiirteet. Sivustolla näkee myös suoraan valintojensa 
vaikutukset kustannuksiin.

Asuntoja kohteessa: 30 kpl
Asunnon / Tontin pinta-ala: 135-198,7 m² / 142,5 tai 171 m²
Kerrosluku: 2-3 kerrosta
Pysäköinti: Jokaisella asunnolla etupihalla autopaikka, jonka lisäksi paikoitusta kadun keskellä 
ja tonttien välissä.
Pihat: Jokaisella asunnolla pieni piha kanavalle sekä pitkä kapea piha kadulle päin.

Kaupunkikuva: Yhtenäinen kaupunkikuva – vaihtelu luodaan asukkaiden valinnoilla 
kerrosluvusta, asunnon syvyydestä ja piharakennuksesta.

Toteutustapa: Asukkailla oli mahdollisuus koota mieleisensä asunto rajatuista 
vaihtoehdoista. Asukas pystyi vaikuttamaan muun muassa asuntonsa kerroslukuun, 
syvyyteen, makuuhuoneiden ja märkätilojen määrään sekä keittiön ja ruokailutilan sijaintiin. 
Valintamahdollisuuksien rajallinen määrä pitää asuntojen hinnat kohtuullisena.

2.krs

1.krs

3.krs

78. Asukkaat saivat koota mieleisensä yhdistelmän eri vaihtoehdoista internetsivuston avulla.

ka
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wATERHOEVES yPENBuRG
Sijainti: Waterwijk, Ypenburg, Alankomaat
Etäisyys: Delftin / Haagin keskustasta n. 3 km / n. 7 km
Arkkitehti: alue Palmbout 1995 / kohde John Bosch 
Valmistumisvuosi: 2003

Erityispiirre: Perinteisestä tavasta poiketen rivitalot muodostavat korttelin ja jakavat yhteisen 
sisäpihan. Osa asunnoista suunnattu vammaisille, jonka vuoksi esteettömyyteen on kiinnitetty 
erityistä huomioita suunnittelussa.

Asuntoja kohteessa: 120 kpl (7 korttelia), joista 48 asuntoa (2 korttelia) vammaisille
Asunnon pinta-ala: vaihtelee asunnosta riippuen, n. 100-150 m²
Kerrosluku: 2-3 kerrosta
Pysäköinti: Kortteleiden välissä yhteiset parkkipaikat.
Pihat: Asunnoilla ei ole eroteltuja omia pihoja, vaan yhteinen sisäpiha. Osalla asunnoista laituri/
parveke kanavalle. Kaikkien asuntojen sisäänkäynnit on sijoitettu yhteisille sisäpihoille.

Kaupunkikuva: Yhtenäinen kaupunkikuva. Rivitaloasunnot muodostavat yhtenäisiä kortteleita 
eivätkä eri asunnot erotu julkisivuissa. Korttelit ovat ulkopuolelta tiiltä ja sisäpihalta verhoiltu vihreiksi.

Toteutustapa: Kohteen asunnot ovat rivitaloja, jotka muodostavat perinteisestä tavasta poiketen 
umpikorttelin ja jakavat yhteisen sisäpihan.

80.

1.krs

2.krs

Leikkaus
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2.krs

80



81a. 81b.

81c. 81d.

81



VLiNDERBuuRT
Sijainti: Vlinderstraat, Rotterdam, Alankomaat
Etäisyys: Rotterdamin keskustasta n. 1,7 km
Arkkitehti: De Architectengroep / Hendrik Schulten
Valmistumisvuosi: 2003

Erityispiirre: Samassa korttelissa on eri asuntotypologioita: kolmi- ja nelikerroksisia 
kaupunkitaloja, kaupunkitaloja yhdistettynä liike-/työtilaan, kaksi päällekkäistä 
kaksikerroksista asuntoa sekä tavallisia yksikerroksisia kerrostaloasuntoja.

Asuntoja kohteessa: n. 145 kpl
Asunnon koko: kolmikerroksiset kaupunkitalot 139 m²
Kerrosluku: 3-4 kerrosta
Pysäköinti: Kadunvarrella pysäköintiä.
Pihat: Ensimmäisen kerroksen asunnoilla pihat korttelin sisällä. Pihalla myös 
piharakennuksia.

Kaupunkikuva: Yhtenäinen kaupunkikuva – eri asuntotyypit tuovat vaihtelua 
ikkunajakoihin ja korttelin korkeuteen. Eri asuntotypologioita yhdistelemällä 
muodostettu yhtenäiset korttelit.

Toteutustapa: Samaan kortteliin on yhdistetty eri asuntotypologioita. 

Samaan kortteliin on yhdistetty eri asuntotypologioita: 
kaupunkitaloja ja kaksikerroksisia päällekkäin olevia 
asuntoja.

1.krs

2.krs

3.krs

4.krs
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BLOK K / VERDANA FuNENPARK
Sijainti: Het Funen, Amsterdam, Alankomaat
Etäisyys: Amsterdamin keskustasta n. 15 km
Arkkitehti: alue: NL Architects 
Valmistumisvuosi: 2009

Erityispiirre: Asunnot muistuttavat paljolti kaupunkitaloasuntoja, mutta ne on sijoitettu selät 
vastakkain yhtenäiseksi kortteliksi. Jokaisella asunnolla on sisäänkäynti maantasossa. 
Rakennuksen keskelle jää koko rakennuksen korkuinen käytävä, jonka varrella sijaitsevat 
asuntojen sisäänkäynnit ja varastotilat. 

Asuntoja kohteessa: 10 kpl
Asunnon pinta-ala: 140-180 m²
Kerrosluku: 2-4 kerrosta
Pysäköinti: Pysäköinti on koottu asuinalueen reunalla olevaan rakennukseen sekä aluetta 
reunustaville kaduille. Rakennusten välit alueella varattu kevyelle liikenteelle.
Pihat: Asunnoilla on maantasossa pieni terassi ja asunnon keskellä kattoterassi, jonka kautta 
pääsee valoa syvän asunnon keskelle.

Kaupunkikuva: Kaupunkitalomaiset asunnot on koottu yhdeksi rakennukseksi, joka ulkoisesti 
muistuttaa pistetaloa. Jokainen asunto on yksilöllinen, vaikka asunnoilla on sama volyymi ja 
samanlaiset julkisivut. 

Toteutustapa: Kohde on kerrostalo, joka kokoaa yhteen 10 kaupunkitalomaista asuntoa.

1.krs 2.krs
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HOMERuSKwARTiER
Sijainti: Homeruskwartier, Almere, Alankomaat
Etäisyys: Almeren keskustasta n. 6 km
Arkkitehti: alue: OMA, Floris Alkemade ja Art Zaaijer
Valmistumisvuosi: rakenteilla / tontit varattavissa 2013 

Erityispiirre: Alueen tonteista kolmasosa luovutetaan yksityisille rakentajille, mikä on harvinaista 
Alankomaissa. Yksityisille asukkaille on annettu paljon vapauksia ja vaihtoehtoja. 

Asuntoja alueella:  3400 kpl
Asunnon / tontin pinta-ala: Alueella on monia erikokoisia ja eriteemaisia tontteja tarjolla. 
Pienimmät tontit 86 m². Ensimmäisessä rakennusvaiheessa tonttien hinta oli 375e/m². Asukkaat 
voivat paikoin ostaa kaksi viereistä tonttia tai valita itse tonttinsa leveyden.
Kerrosluku: Vaihtelee yksikerroksisista kerrostaloihin, kytkettyjen pientalojen korkeus 7-14 metriä.
Pysäköinti: Pysäköinti on järjestetty hajautetusti omille tonteille ja kadunvarsille.
Pihat: Suurimmalla osalla pientaloista on oma piha.

Kaupunkikuva: Kaupunkikuvasta tulee vaihtelevaa. Alueella tulee olemaan paljon erilaisia pientaloja 
sekä kytkettyinä että erillään. Alue on vielä kesken, joten lopullinen ilme ei ole vielä hahmotettavissa. 

Toteutustapa: Asuntojen totetukselle on alueella monta erilaista mallia kuten yksityinen 
rakennuttaminen sekä omaehtoinen ja konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen. 
Tontinluovutuksessa on luovuttu tarkoista rakennustapamääräyksistä.

86b. Alueella on monia eri tyyppisiä 
kaupunkitalojen rakentamiseen sopivia tontteja 
tarjolla:

2. herenhuis / kartano

3. grachtenhuis / kanavatalo 

5. smal / kapeita ja pieniä tontteja

6. stadshuis / kaupunkitalo

18. twee-of drie-in-een-rij 
 / paritalo tai kolmen asunnon talo

8+17+20. betaalbaart / tuettua omatoimista 
rakennuttamista (tontteja varten koottu esite, 
jossa vaihtoehtoja ja esimerkkisuunnitelmia)

24. kapeita tontteja yksityisille tai ryhmille

D, F, G, H, I, N, R ja S. Keskustakorttelit on 
suunnattu ryhmärakentajille. Tonttien leveyttä 
ei ole määrätty etukäteen, vaan ryhmä päättää 
tontinvarausvaiheessa, minkä levyisen tontin 
he tarvitsevat. Rakennukset tulee rakentaa 
kiinni katuun ja niiden korkeus tulee olla 4-7 
kerrosta. Kortteleiden parkkipaikat sijaitsevat 
pihakannen alla autohallissa. Kortteleihin 
on tarkoitus tulla kivijalkaliikkeitä ja niiden 
yläpuolelle mahdollisesti liikkeiden omistajien 
asuntoja.

86a.
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Stadshuis eli kaupunkitalo:

87. Homeruskwartier alueelle suunniteltuja erilaisia malleja kaupunkitalojen rakentamiselle:

Grachtenhuis eli kanavatalo: Herenhuis eli kartano/townhouse:
- Tonttirivistö on jaettu 1,5 metrin levyisiin 
kaistaleisiin. Projektin alussa asukkaat saavat 
valita leveydeksi minimissään 4,5 metriä ja 
suurimmillaan 9 metriä, jonka jälkeen tonttien 
lopulliset paikat valitaan Tonttien syvyys on 27 
metriä.
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BLOEMENBuuRT ZuiD
Sijainti: Bloemenbuurt Zuid, Eindhoven, Alankomaat
Etäisyys: Eindhovenin keskustasta n.15 km
Arkkitehti: Fündc 
Suunnitteluvuosi: 2004-

Erityispiirre: Bloemenbuurt Zuidin alue Eindhovenissa aiotaan uudistaa täysin: vanhat 
huonokuntoiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan uusi naapurusto, jossa on aiempaa 
enemmän asuntoja, mutta myös enemmän vihreää. Vanhat asukkaat saavat jäädä alueelle 
halutessaan ja heidän toiveitaan on kuultu suunnitelmia tehtäessä. Suunnitelman motto on 
”every house with a garden” (Density s.100). 

Asuntoja alueella: n. 400 kpl
Asunnon pinta-ala: riippuu palikoiden yhdistelmistä, asunnot laajennettavissa myöhemmin
Kerrosluku: 2-4 kerrosta
Pysäköinti: Pysäköintipaikkoja on joko ensimmäisessä kerroksessa tai puoli kerrosta 
maanpinnan alla. 
Pihat: Jokaisella asunnolla on piha joko maantasossa tai kattoterassi, jolla on myös vihreä 
maantasomainen piha. Kattopihat mahdollistavat tiiviin rakentamisen, jossa jokaisella on 
kuitenkin piha.
 
Kaupunkikuva: Asunnot koostuvat moduuleista, joita on mahdollista yhdistellä eri tavoin. 
Erilaiset yhdistelmät, erikorkuiset osat sekä osien välissä sijaitsevat kattopihat luovat vaihtelua 
kaupunkikuvaan. Tavoitteena on kylämäinen alue keskellä kaupunkia.

Toteutustapa: Kaksikerroksisilla taloilla alueesta ei tulisi tarpeeksi tiivistä, jonka vuoksi kehitetty 
malli, jossa kolmas asunto sijaitsee kahden asunnon päällä. Alueella on sekoitettu omistus- ja 
vuokra-asuntoja sekä vanhusten asuntoja. Vanhusten asunnot sijaitsevat korttelin keskellä.

1.krs

2.krs

Kolme asuntoa –
kolme mahdollista 
yhdistelmää

Asunnon mitat ja 
ruudukon koko

Saavutettavuus Yksityisyys – avoimuus

88. Yhdisteltäviin asuntopalikoihin perustuva konsepti:
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89a.

1.krs

1.krs

2.krs

2.krs 3.krs

89b. 89c.

89



HuiS &
Sijainti: Woerden, Utrecht, Alankomaat
Etäisyys: Utrechtin keskustasta n. 20km
Arkkitehti: ANA Architecten 
Suunnitteluvuosi: 1998/2005

Erityispiirre: Konseptisuunnitelma, jossa pyritty löytämään keino toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja 
suuren projektin sisällä niin, että ne ovat kuitenkin alisteisia kokonaisidealle. 

Asuntoja: 70 kpl
Asunnon pinta-ala: riippuu valituista yhdistelmistä
Kerrosluku: 2 kerrosta + ullakko
Pysäköinti: Osassa viipaleista autotalli ensimmäisessä kerroksessa.
Pihat: Konsepti sovellettavissa erilaisiin paikkoihin. Osassa viipaleista terasseja tai parvekkeita.

Kaupunkikuva: Yhtenäinen kaupunkikuva: jokaisen asunnon julkisivut ja katot samassa linjassa.

Toteutustapa: Asukas voi koota haluamistaan viipaleista itselleen sopivan tilaohjelman. 

90.
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91a.
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7.2 HELSiNKi

suunnitelma / rakenteilla

historiallinen suunnitelma

valmistunut kohde

umpikortteli

pistetalo

erittäin tiivis

rivitalo / väljä kaupunkitalo

7. ESiMErKKiKohTEET
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7.2 HELSiNKi

Vuorenjuuren 
kaupunkipientalot

Kellokas Helsingin 
huvitus

+

Violanpuisto

Alppikylä
Laukkukuja

Teerikukontie 
Ormuspelto

Kalasataman
huvilat

Helsinki 
townhouse

Munkkiniemi 
Hollantilaisentie (s.16)
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VuORENjuuREN KAuPuNKiPiENTALOT
Sijainti: Vuorenjuuri, Malminkartano, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 10 km
Arkkitehti: rakennustapaohjeen laatija ja hankkeen koordinaattori Anneli Lyytikkä 
Valmistumisvuosi: 2005

Erityispiirre: Toinen 2000-luvulla pääkaupunkiseudulla toteutettu kaupunkipientaloprojekti, jonka 
tavoitteena oli helpottaa kaupunkipientalojen rakentamista.

Asuntoja: 20 kpl
Asunnon / Tontin pinta-ala: 113-161,5 m² / 188-269 m²
Kerrosluku: 2 kerrosta+ullakko, 8 asunnossa kellari
Neliöhinta: rakennuskustannukset 1300-1900 e/m²
Pysäköinti: Kaksi yhteistä pysäköintialuetta + jokaisella oma autotalli ja/tai autopaikka etupihalla.
Pihat: Jokaisella asunnolla oma etu-ja takapiha. Etupihalla tilaa yhdelle autolle.

Kaupunkikuva: Kaupunkipientalot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden huolimatta siitä, että 
asunnoilla on ollut eri suunnittelijoita. Vuorenjuuressa oli käytössä rakennustapaohje, jossa määrättiin 
muun muassa julkisivu- ja kattomateriaalit ja kattokulma sekä kiellettiin ulkonevat parvekkeet.

Toteutustapa: Yhtenä projektin tavoitteista oli helpottaa kaupunkitalojen rakentamisprosessia, ja 
ensimmäiset vaiheet (perustukset, palomuurit, LPA-alueet ja tontinliittymät) rakennutettiin ATT:n 
toimesta. Tämän jälkeen asukkaat pääsivät itse rakentamaan/rakennuttamaan talonsa.

Vuorenjuuri 14

4h+k+s+khh+lasikuisti 
+autotalli+kellari

Vuorenjuuri 14:sta asuntoa kuva-
taan projektin jälkeisessä raportis-
sa selkeälinjaiseksi ja modernik-
si. Monien muiden Vuorenjuuren 
kaupunkipientalojen tapaan ala-
kertaan on sijoitettu ruokailu- ja 
oleskelutilat ja toiseen kerrokseen 
makuuhuoneet. Asunnossa on ti-
lavat pesu- ja kodinhoitotilat. Vie-
reisten pohjapiirustusten lisäksi 
asunnossa on kellarikerros.

1.krs 2.krs Ullakko
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Vuorenjuuri 36

5h+k+s+khh+lasikuisti+autotalli

Projektin jälkeisen raportin mu-
kaan Vuorenjuuri 36 on yksi alu-
een persoonallisimmista asun-
noista. Asunnon sisällä on puolen 
kerroksen tasoero. Alimpiin ker-
rokseen on sijoitettu keittiö ja olo-
huone, keskimmäisiin kerrokseen 
makuuhuoneet ja ylimmäksi sau-
naosasto sekä tilava terassi.

95a. 95c.

95b.

1.krs 2.krs Ullakko
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ORMuSPELTO
Sijainti: Teerikukontie, Ormuspelto, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 12 km
Arkkitehti: Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen (esitelty asunto)
Valmistumisvuosi: 2013 (osa vielä rakenteilla)

Erityispiirre: Ormuspellon alue toteutetaan pääosin omatonttisina kaupunkitaloina. Asunnot ovat 
leveitä ja niiden syvyys on pieni. Asunnot muistuttavat ratkaisuiltaan ja mitoitukseltaan omakotitaloja. 

Asuntoja: 6 vierekkäin (koko Ormuspellossa kaupunkitalotontteja n. 67 kpl)
Asunnon pinta-ala:  esimerkkiasunto 175 m² (rakennusoikeutta tonteilla on 160-200 m²) 
Kerrosluku: 2-3 kerrosta
Neliöhinta: esimerkkiasunto n. 3000 e/m²
Pysäköinti: Asunnoissa tien puolella asunnon edessä autotallit.
Pihat: Asunnoilla tilavat etupihat, joille mahtuu autotalli ja erillinen varasto tai työhuone. Jokaisella 
asunnolla myös muurien ympäröimä takapiha.

Kaupunkikuva: Vaihtelua kaupunkikuvaan tuo asukkaiden yksilöllisesti toteuttamat asunnot. 
Yhtenäisyyttä on luotu materiaaleilla ja kattomaailmalla. Teerikukontien varteen tulevissa 
kaupunkitaloissa autotallit ja varastot on sijoitettu etupihoille, jolloin katujulkisivusta tulee 
rikkonaisempi kuin perinteisissä kaupunkitaloissa.

Toteutustapa: Ormuspellon kaupunkitaloja on toteutettu sekä omatoimisesti  että ryhminä. Alueella 
esimerkiksi Conect Oy:n ja Vahanen Oy:n ryhmärakennuttamishankkeita.

1.krs 2.krs 1.krs 2.krs

Teerikukontielle tontille 6 tehty viitesuunnitelma: Tontille 19 rakennettu asunto:
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97a. 97b.
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HELSiNGiN ALPPiTÄHTi
Sijainti: Laukkukuja ja Reppukatu, Alppikylä, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 14 km 
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto POOK Oy
Valmistumisvuosi: suunnitteluvaiheessa (2013)

Erityispiirre: Kohde on uudentyyppinen ryhmärakennuttamiskohde, jonka rakennuttajakonsulttina 
toimii E-House Oy. Asukkailla ei ole täysin vapaita käsiä suunnitelmien suhteen, vaan yksilöllisyyttä 
pyritään tuomaan sarjaräätälöinnin keinoin.

Asuntoja: 19 kpl (koko Alppikylässä 250-330 m² kaupunkitalotontteja n. 70 kpl)
Asunnon pinta-ala: 69,5-101 m²
Kerrosluku: 2 kerrosta + ullakko
Neliöhinta: n. 3500 e/m²
Pysäköinti: Osalla autotalli ja osalla paikka yhteisessä autokatoksessa. Myös kadunvarsipysäköintiä.
Pihat: Kaikilla asunnoilla on oma takapiha. Kaupunkitalot rajaavat katua ja sisäänkäynti on pienen 
etupihan kautta kadulta. Paritalomaisiin asuntoihin on käynti pihalta.

Kaupunkikuva: Yhtenäinen kaupunkikuva. Julkisivuihin on tuotu vaihtelua käyttämällä eri värisiä tiiliä.

Toteutustapa: Asukkaita varten on kehitetty internetsivusto, jossa asukas pääsee valitsemaan 
haluamistaan pohjaratkaisuista ja materiaaleista itselleen sopivan yhdistelmän. Sivustolla näkee myös 
valintojensa kustannusvaikutukset.

1.krs

Kohdetta varten on perustettu internet-
sivusto, jossa asukkaat pääsevät valitsemaan 
vaihtoehdoista mieluisimmat.

1.krs 2.krs2.krs

POHJARATKAISUVAIHTOEHDOT 
2. KERROS

A B C

A B ULLAKKO

POHJARATKAISU -
VAIHTOEHDOT
1. KERROS

C

C13–C15
4h + k 96 m2

4h
alk. 3 521 € / asm2

POHJARATKAISUVAIHTOEHDOT 
2. KERROS

A B C

A B ULLAKKO

POHJARATKAISU -
VAIHTOEHDOT
1. KERROS

C

C13–C15
4h + k 96 m2

4h
alk. 3 521 € / asm2

1. KERROS ULLAKKO

POHJARATKAISUVAIHTOEHDOT 
2. KERROS

A B C
B

A

A1–A5, B7–B10
3 h + k 69,5 m2

3h
alk. 3 396 € / asm2
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KALASATAMAN HuViLAT
Sijainti: Antareksenkatu / Polariksenkatu, Kalasatama, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 3,5 km
Arkkitehti: Portaali arkkitehdit (korttelia suunnittelemassa myös Ark Open ja Talli Oy) 
Valmistumisvuosi: työmaavaiheessa (2013)

Erityispiirre: Kohde on osa SATO:n kehityskorttelia: kaupunkitalot sijaitsevat samassa korttelissa 
galleriatalon ja uustöölöläistalon/merikorttelin kanssa. Kaikkia kolme uudenlaista asuintalotypologiaa 
on esitelty teoksessa Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen (2011). 

Asuntoja: 11 kpl
Asunnon pinta-ala: 139-146,5 m² 
Kerrosluku: 3 kerrosta + kellari/autohalli
Neliöhinta: 6150-6400 e/m²
Pysäköinti: Yhteinen maanalainen pysäköinti samassa korttelissa sijaitsevien kerrostalojen kanssa. 
Jokaisella asunnolla kaksi paikkaa autohallissa.
Pihat: Jokaisella asunnolla pieni piha korttelin yhteiselle pihalle päin sekä kattoterassi. Kadun 
puolella asunnoilla on myös pieni sisäänkäyntipiha.

Kaupunkikuva: Yhtenäinen kaupunkikuva, kullakin asunnolla kuitenkin yksilölliset julkisivut.

Toteutustapa: Perustajaurakoitsijavetoinen hanke, rakennuttajana kohteessa toimii SATO Oy.

Kellari / paikoitus

1.krs

2.krs 3.krs
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HELSiNGiN HuViTuS
Sijainti: Omenamäenkatu 7-27, Vuosaari, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 16 km
Arkkitehti: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy 
Valmistumisvuosi: 2007

Erityispiirre: Katua rajaavia kaupunkitaloja muistuttavia rivitaloja.

Asuntoja: 10 kpl
Asunnon pinta-ala: 144-145 m² (aputilat ja piharakennukset mukaan lukien 208,5 m²)
Kerrosluku: 3 kerrosta
Neliöhinta: ATT:n mukaan alkaen 2900 e/m²
Pysäköinti: Jokaisella asunnolla autotalli, joka on työnnetty julkisivulinjaa sisemmäs ja sen 
eteen pihalle mahtuu toinen auto.
Pihat: Jokaisella asunnolla oma takapiha, jonka päätteenä piharakennus, jossa oma sauna.

Kaupunkikuva: Kohteen asunnot rivitaloasuntoja, jotka muistuttavat tiiviydeltään 
kaupunkitaloja. Rakennukset rajaavat katua ja sisäänkäynnit ovat kadulta. Rakennukset 
muodostavat yhtenäistä kaupunkikuvaa.

Toteutustapa: ATT:n rakennuttama rivitalokohde, joka on asunto-osakeyhtiö. Asuntoja 
kuvataan kuitenkin itsenäisiksi yksiköiksi, joilla on omat vesi-, sähkö- ja lämpömittarit. 
Rakennukset toteutettu puuelementeistä.

1.krs

Leikkaus2.krs

3.krs
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103e.103d.
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ARABiAN ATELjEEASuNNOT
Sijainti: Floorantie 5, Toukola, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 4,5 km
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy 
Valmistumisvuosi: 2007

Erityispiirre: Kohteen rakennuttajat asuvat itse kohteessa. Perinteisistä rivitaloasunnoista 
poiketen asunnoilla ei ole omia pihoja, vaan yhteinen piha-alue. Rakennukset rajaavat 
katua täydentäen olemassa olevan alueen kaupunkikuvaa. Asunnoissa on paljon avointa 
ja korkeaa tilaa.

Asuntoja: 6 kpl
Asunnon pinta-ala: 134 / 192 m²
Kerrosluku: 2 kerrosta + ullakko + kellari
Pysäköinti: Autopaikat on sijoitettu hajautetusti tontin reunalle. Jokaisella asunnolla on 
vain yksi autopaikka.
Pihat: Asunnoissa on parvekkeita sekä yhteinen piha-alue, johon kuuluu piharakennus.

Kaupunkikuva: Kaupunkitalot muodostavat yhtenäistä kaupunkikuvaa ja istuvat olemassa 
olevan alueen ilmeeseen materiaalinsa ja mittakaavansa puolesta.

Toteutustapa: Kohde on arkkitehdin ja puusepän itselleen rakennuttama rivitaloyhtiö.

Kellari

Leikkaus

1.krs

3.krs

4.krs
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3.krs

4.krs

105a.

105b.

105c.

105d. 105e.
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ViOLANPuiSTO
Sijainti: Saarenkatu 15, Hermanni, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n.3,5 km
Arkkitehti: Marcus Ahlman ja Viivi Snellman 
Valmistumisvuosi: 2009

Erityispiirre: Ryhmärakentaminen, jossa asukkaat toimivat rakennuttajina. Asukkaat ovat nuoria 
(22-34 -vuotiaita): sinkkuja, pariskuntia ja yksi perhe.

Asuntoja: 8 kpl uutta ja 3 kpl peruskorjattuun vanhaan rakennukseen
Asunnon pinta-ala: 96-99 m² 
Kerrosluku: 3 kerrosta
Pysäköinti: Kadunvarsipysäköinti
Pihat: Asunnot rakennettu rinteeseen – toisessa kerroksessa terassit, jotka liittyvät puistoon. 

Kaupunkikuva: Täydentävät onnistuneesti olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja luovat 
yhtenäistä kaupunkikuvaa yhdessä tontilla ennestään sijainneen vanhan rakennuksen kanssa. 

Toteutustapa: Ryhmärakentaminen, jossa asukkaat toimivat rakennuttajina. Kohteen arkkitehdit 
ovat myös asukkaita kohteessa. Urakalla ei ollut yhtä pääurakoitsijaa, vaan projekti oli jaettu 
osaurakoihin. Kohteen asunnot ovat rivitaloja ja paritalo.

a   työhuone
b   eteinen
c   kodinhoithuone
d   olohuone
e   keittiö
f    terassi
g   makuuhuone

1.krs

Leikkaus

2.krs 3.krs
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3.krs

107a.

107d.

107c.

107b.
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KELLOKAS
Sijainti: Hämeentie 168-170, Vanhakaupunki, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 6 km
Arkkitehti: Karin Krokfors 
Valmistumisvuosi: 2011

Erityispiirre: Teemana ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen kestävyys, mikä näkyy 
energian-käyttöratkaisuissa, materiaaleissa ja joustavina pohjina. Porras on mahdollista erottaa 
omaksi yksikökseen ja tiloja voi yhdistella eri tavoin aukkovarausten avulla. Eri kerrokset on 
merkitty omille osakekirjoilleen, mikä helpottaa asunnon myymistä tai ostamista osissa.

Asuntoja: 4 kpl
Asunnon pinta-ala: 152,5 m² (aputilat mukaan lukien 202,5 m²)
Kerrosluku: 3 kerrosta
Neliöhinta: 5900 e/m² (myynnissä oleva asunto)
Pysäköinti: Asunnoilla alimmassa kerroksessa työhuoneet, jotka voi muuttaa autotalleiksi.
Pihat: Tilavat terassit kallioisen puiston puolella

Kaupunkikuva: Punatiili julkisivumateriaalina sitoo uudet rakennukset olemassa olevaan 
kaupunkiympäristöön. Muodostavat yhtenäistä kaupunkikuvaa.

Toteutustapa: Ryhmärakentaminen, jossa kohteen arkkitehti yksi tulevista asukkaista. Kohteen 
asunnot ovat paritaloja.

107a. Eri osakekirjoille merkittyjä tilayksiköitä 
voi yhdistellä ja erotella eri tavoin.

a   ulkoeteinen
b   huone
c   huone/autotalli
d   saunaosasto
e   olohuone
f    keittiö
g   terassi/parveke

3.krs2.krs1.krs

Leikkaus

2.krs1.krs
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3.krs
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HELSiNKi TOwNHOuSE – TABuLA CASA
Sijainti: Kruunuvuorenranta / Jätkäsaari, Helsinki
Etäisyys: Helsingin keskustasta n. 3,5 km
Arkkitehti: Heikki Muntola 
Suunnitteluvuosi: 2010

Erityispiirre: Suunnitelma voitti vuonna 2010 järjestetyn Helsinki Townhouse -kilpailun. 

Asuntoja: -
Asunnon pinta-ala: 87-170 m² 
Kerrosluku: 3 kerrosta + kellari/autohalli
Pysäköinti: Yhteinen maanalainen pysäköintihalli, jonka yhteydessä myös kellaritiloja.
Pihat: Asunnoissa parvekkeita sekä pienehköt pihatilat, jotka liittyvät kaupunkitalorivien välissä 
kulkevaan pihakatuun.

Kaupunkikuva: Kaupunkitalot muodostavat yhtenäistä kaupunkikuvaa. Joka asunnolla konttimainen 
rakennuskehikko, jonka sisällä asuntoja voi varioida.

Toteutustapa: Suunnitelmassa aputilat ja ydinseinä muodostavat oman vyöhykkeensä, jolloin loput 
asunnon tiloista muodostavat suurta yhtenäistä tilaa, joka jaettavissa asukkaan haluamalla tavalla.

Tyyppi C: 
160 m²

Tyyppi B: 
152 m²

Tyyppi A: 
160 m²

Leikkaus

Leikkaus

Leikkaus1.krs

1.krs

1.krs

2.krs

2.krs

2.krs

3.krs

3.krs

3.krs
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8. KoNSEPTi – 
KAuPuNKiTALO HELSiNKi
Tässä osassa pohditaan helsinkiläisen kaupunkitalon konsep-
tia. Tarkoituksena ei ole esittää lopullista ratkaisua helsinkiläiselle 
kaupunkitalolle, vaan tuoda esille kaupunkitalon keskeisiä omi-
naisuuksia ja esittää vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa näitä ominai-
suuksia kaupunkitalossa. Kaupunkitalon keskeisten ja tärkeiden 
ominaisuuksien ymmärtämisen avuksi on ensin tutkittu alanko-
maalaisen kaupunkitalon vahvuuksia ja heikkouksia. Viereiselle si-
vulle on koottu swot-analyysin muotoon kaavio alankomaalaisen 
ja suomalaisen kaupunkitalon ominaisuuksista. Työkalupakki on 
jaettu kolmen mittakaavatason alle: 

alue kortteli / ympäristö asunto



ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi
MAhDoLLiSUUDET

UhAThEiKKoUDET

VAhVUUDET

ALUE 
• yhtenäisyys

alueiden teemat luovat identiteettiä ja yhtenäisyyttä
• tiivis ja matala ei vain lähiöiden rakennustapa 

keskustoja ympäröi tiivis ja pienimittakaavainen rakentaminen

KORTTELI / RAKENNUS
• ihmisläheinen mittakaava
• kadut tärkeä osa asuinaluetta

asuinalueen sosiaalinen tila
asunnon ja kadun välinen yhteys

• laadukkaat ulkotilat asunnon jatkeena
• monia erilaisia talotyyppejä ja myös päällekkäisiä pientaloasuntoja

ASUNTO
• yksilölliset asunnot
• itsenäisyys / itsemääräämisoikeus
• asunnot usein suuria ja oleskelutilat väljiä

avaruutta tuo usean kerroksen korkuiset avoimet tilat
• harrastusten tai työn yhdistäminen asumiseen
• lähtökohtaisesti joustava asuinmuoto

ALUE
• osalla uusista asuinalueista vähän palveluita tarjolla

lisää yksityisautoilua
katumaailma yksitoikkoisempi ilman kivijalkaliikkeitä

KORTTELI / RAKENNUS
• liian suurina kokonaisuuksina yksitoikkoista

kaipaa rinnalleen muitakin mittakaavoja kuten kerrostaloja
• asuntokohtaiset ulkotilat joissain kohteissa erittäin pieniä
• yksityisyyden tarve voi tehdä katujulkisivuista suljettuja

ASUNTO
• rivitaloa kalliimpia ja suurempia asuntoja 

ei kaikille saavutettavissa oleva vaihtoehto
• erittäin kapeissa ratkaisuissa paljon avointa tilaa

rajaa käyttäjäryhmää
• joustavuus jäänyt monissa vähäiselle huomiolle

ALUE
• Helsingissä tulossa tarjolle paljon tontteja

tarjonta luo kysyntää
• monipuolistaa asumisen ympäristöjä
• täydentää nykyistä keskustaa ympäröivää esikaupunkialuetta

uusi keskustaa ympäröivä tiiviin rakentamisen vyöhyke

KORTTELI / RAKENNUS
• uusi talotyyppi ja mittakaava kerrostalojen ja pientalojen väliin

luo uudenlaista urbaania mutta pientä mittakaavaa
• elävöittää katumaailmaa

kadut eivät vain liikkumista varten
pihakadut yleistyvät asuinalueilla

• sopii hyvin olemassa olevien alueiden täydentämiseen

ASUNTO
• monipuolistaa Helsingin asuntotarjontaa
• yhdistää urbaanin asumisen ja omakotitalon etuja

itsenäisyys / itsemääräämisoikeus
yksilöllisyys

• joustavat asunnot

ALUE 
• sijainti liian syrjäisissä paikoissa

ympäristö ei tarjoa riittäviä palveluita ja yhteyksiä 
ei kiinnostaa urbaanista asumista haaveilevia
lisää yksityisautoilua

KORTTELI / RAKENNUS
• katutilasta ei muodostu kaupunkitaloja tukevaa

liian leveät tai autoliikennepainoitteiset kadut
asuinalue ei tarjoa kohtaamispaikkoja asukkaille

• jäävät yksittäisiksi erikoisuuksiksi
• toteutustavat eivät kehity

rakentamisprosessi ja yhteenrakentaminen hankalia jatkossakin

ASUNTO
• kaupunkitalot liian kalliita
• tiukat määräykset kaventavat asunnon ratkaisuja

ei tarjoa aidosti uutta
• yksipuolinen asuntojakauma jos ei ollenkaan päällekkäisiä asuntoja

o
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8.1. ALuE
Alankomaissa kaupunkitalojen yhtenä määreenä on niiden sijain-
ti: kaupunkitaloiksi nimitetään kohteita, jotka sijaitsevat kaupun-
kien keskustoissa ja keskustaa ympäröivillä alueilla. Lähiöissä ja 
kaupungin ulkopuolella olevat kohteet ovat rivitaloja. Alankomais-
sa tosin myös rivitaloasunnot ovat usein omatonttisia eli ne oli-
sivat suomalaisen määritelmän mukaan kaupunkitaloja. Helsin-
kiin on tähän mennessä toteutettu pääasiassa kahdentyyppisiä 
kaupunkitaloja: lähiöiden omakotitalomaisia ja kantakaupungin 
alankomaalaisia uusia kaupunkitaloja muistuttavia kohteita. Näi-
den lisäksi Helsingissä olisi tarvetta kolmannelle tyypille, joka olisi 
jotain näiden välistä. Tämä välityyppi täydentäisi kantakaupunkia 
ympäröiviä esikaupunkialueita ja voisi näin ollen luoda Helsinkiin 
jatkuvampaa pienimittakaavaista kaupunkirakennetta. Seuraaval-
la sivulla on esitetty, miten sijainti vaikuttaa kaupunkitalon omi-
naisuuksiin Helsingissä. Samalla on myös pohdittu kaupunkitalon 
erilaisia nimityksiä. Alankomaissa kaupunkitaloille on olemassa 
monia eri nimiä, joita käsiteltiin aiemmin kappaleessa 2. Suomes-
sa kaupunkitalolle on etsitty vakiintunutta nimeä, mutta voisi myös 
ajatella, ettei kaupunkitaloille olisi vain yhtä nimeä, vaan erilaisis-
ta kohteista käytettäisiin erilaista nimeä alankomaalaiseen tapaan.  



Kantakaupunki

Kantakaupungissa ja sen tuntumassa 
sijaitsevat kaupunkitalot edustavat puh-
taimmillaan ulkomailta tuttua townhou-
sea. Rakennukset ovat kapeita ja melko 
korkeita ja tarjoavat uudenlaista urbaa-
nia asumista Helsingissä. Townhouse ja 
kaupunkitalo nimitykset kuvaavat hyvin 
näitä kohteita. Yhtiömuotoisista kohteita 
voi käyttää myös nimeä kaupunkirivitalo.

Esikaupunki

Esikaupunkien kaupunkitalo on täysin 
uusi talotyyppi Helsingissä. Se täydentää 
ja jatkaa esikaupunkien tällä hetkellä mel-
ko väljää kaupunkirakennetta. Esikaupun-
kien lisäksi tämän tyyppisiä kaupunkitalo-
ja voi sijaita aluekeskuksissa palveluiden 
ja liikenneyhteyksien lähellä. Esikaupun-
kien kaupunkitaloista voi käyttää nimiä 
townhouse, kaupunkitalo, kaupunki-
pientalo tai kaupunkirivitalo.

Lähiö

Lähiöissä rakentaminen painottuu pe-
rinteisiä omakoti- ja rivitaloja mukaileviin 
kaupunkitaloihin. Perinteisiin pientaloihin 
verrattuna ne kuitenkin luovat urbaanim-
paa katutilaa. Lähiöiden kaupunkitaloja 
kuvaavia nimiä ovat riviomakotitalo tai 
kaupunkipientalo ja yhtiömuotoisissa 
versioissa kaupunkirivitalo.

SijAiNTi
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8.2. KORTTELi / RAKENNuS
Perinteisiin pientaloalueisiin verrattuna kaupunkitaloista koostuvilla 
alueilla rakentaminen on tiiviimpää ja julkisten ulkotilojen ja kau-
punkikuvan merkitys on suurempi. Tiiviissä rakentamisessa yksi-
tyisten ja julkisten tilojen rajapinnat tulee olla selkeitä eikä urbaa-
nissa ympäristössä ole lähiöille tyypillisiä välitiloja. Tämän vuoksi 
yksittäisten rakennusten lisäksi lähiympäristön suunnitteluun tulee 
kiinnittää kaupunkitaloalueilla paljon huomiota. Kaupunkitaloalu-
eiden vahvuus on intiimi ja ihmisläheinen mittakaava. Kadut ovat 
yleensä melko kapeita ja selvästi rajattuja. Alankomaissa asuin-
alueiden kadut eivät ole vain liikkumista varten, vaan ne toimivat 
alueiden sosiaalisina kohtaamispaikkoina. Asunnot ovat myös lä-
heisesti yhteydessä ulkotiloihin: asuntojen sisäänkäynnit aukeavat 
kadulle ja asunnoilla voi olla useita yksityisiä ulkotiloja. Seuraavil-
la sivuilla on esitetty, mitä tämä käytännössä tarkoittaa korttelien, 
katujen, pihojen ja kaupunkikuvan suunnittelun kannalta. Lopuksi 
on vielä pohdittu kaupunkitalon ja sitä ympäröivien tilojen yksityi-
syyden asteita.



KORTTELiT jA KADuT

Esikaupunki: Kaupunkitalot muodostavat selvä-
rajaisia kortteleita. Täydennysrakentamiskohteissa 
korttelimuoto voi olla vaihtelevampi. Asuntojen le-
veys voi vaihdella, mutta mitoitus kuitenkin eroaa 
perinteisistä rivi- ja omakotitaloista. 

Katu: Pysäköintipaikkojen sijoittaminen kadun kes-
kelle mahdollistaa autotallien vapaan sijoittelun. Ka-
dun keskellä voi olla yhteisiä oleskelualueita.

Kantakaupunki: Raken-
taminen painottuu ker-
rostaloihin, ja monet kau-
punkitaloista täydentävät 
kerrostalokortteleita. Asun-
not ovat kapeita ja 3-4 ker-
rosta korkeita. Kaupunkita-
lojen alakerroissa voi olla 
liiketiloja. Asuntojen pysä-
köinti on useimmiten pai-
koitushallissa maan alla. 

Katu: Perinteinen kadun-
suuntainen pysäköinti on 
mahdollista kapeillakin 
kaduilla. Kadunsuuntais-
ta pysäköintiä on vaikea 
sovittaa yhteen autotalli-
en kanssa, mutta se sopii 
etenkin alueille, joilla on py-
säköinti on järjestetty esi-
merkiksi osin maan alle tai 
asunnoilla on pysäköinti-
tasku kadun varressa. 

Vaihtoehtoiset ratkaisut esikaupungissa:      

1. Pysäköinti voidaan järjestää myös maan-
päälliseen tai puoli kerrosta maan alla ole-
vaan halliin, jolloin pihat sijaitsevat hallin ka-
tolla.

2. Autotie voidaan sijoittaa myös korttelin 
keskelle, jolloin autotallit tai -katokset sijait-
sevat sen varrella. Korttelin sivuilla olevat tiet 
jäävät tällöin vapaaksi autoliikenteestä.
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AT AT

AT

AT
AT

ATAT
AT

Lähiö: Korttelit eivät ole yhtä selvärajaisia 
kuin kanta- ja esikaupungissa. Rakennus-
ten väliin voi jäädä puistoja ja istutusalueita. 
Asunnot ovat keskimäärin leveämpiä ja ma-
talampia. Osalla asunnoista on kaksi auto-
paikkaa tontillaan.

Katu: Pihakatu on polveileva ja sen keskel-
le voi jäädä erilaisia yhteisalueita. Katutila on 
kuitenkin pienimittakaavainen, kapeahko ja 
rajautuu selvästi rakennuksiin.

1:1000

Kantakaupunki Esikaupunki Lähiö
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ASuNNON uLKOTiLAT

Kattoterassi voi tiiviillä alueella tarjota 
maantasopihaa yksityisemmän ja valoi-
samman ulkotilan, josta voi aueta pitkiä-
kin näkymiä ympäristöön.

Läpi tontin ulot-
tuva piha tekee 
asunnosta ja pi-
hasta kapean, 
mutta pihalle on 
suora yhteys ka-
dulta ja se voi 
avata näkymiä 
kadulta asunnon 
takaiseen maise-
maan. Asunnon 
ikkunat voivat 
avautua pihalle, 
jolloin asuntoon 
ei ole suoria nä-
kymiä kadulta.

Keskellä tonttia 
sijaitseva piha on 
erittäin yksityinen. 
Asunto jakautuu 
kahteen osaan 
ja piha muodos-
tuu keskeiseksi 
osaksi asumista.

Yleisimmin kau-
punkitaloissa on 
kadun puolella 
pieni etupiha ja 
talon takana ta-
kapiha. Ylle on 
listattu mahdolli-
sia toimintoja ul-
kotiloissa.

Piha voi sijaita 
myös asunnon 
ja kadun välissä, 
jolloin pysäköin-
tipaikka voi olla 
pihalla ja asun-
toon saavutaan 
pihan kautta.

Terassit ja parvekkeet: Kantakaupun-
gissa maantasopihoja on harvoissa koh-
teissa ja useimmiten pihat on korvattu 
parvekkeilla ja maantasossa tai katolla 
olevilla terasseilla.

Atriumpihat: Tiiviissä rakentamisessa 
perinteisen takapihan sijaan asunnossa 
voi olla atriumpiha, joka tarjoaa avointa 
pihaa enemmän yksityisyyttä.

Maantasopihat: Sekä esikaupungeissa 
että lähiöissä kaupunkitaloilla on maanta-
sopihat. Lähiöissä rakentaminen on väl-
jempää, joten pihat voivat olla suurempia.

Parvekkeet ovat harvoin ainoa ulkotila 
kaupunkitaloissa, mutta ne voivat tuoda 
asuntoon suojaisan lisäoleskelutilan.

Maantasopiha voidaan korvata terassilla.

Yksi kaupunkitalojen keskeisistä ominaisuuksista on asunnon ja ulkotilojen välinen 
vahva yhteys. Parhaimmillaan piha tai terassi koetaan lisähuoneeksi (Hasu 2009). 
Pihan käytön kannalta tärkeä tekijä on pihan koon lisäksi sen yksityisyys. Pihan yk-
sityisyyttä lisäävät pihan selvä rajaus ja suojaus katseilta. Tämän vuoksi pihoilta au-
keaa harvoin näkymiä ympäristöön – sen sijaan piha ja asunto ovat usein vahvasti vi-
suaalisesti yhteydessä. Eri yksityisyyden asteita on pohdittu seuraavalla aukeamalla.
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Yksittäisen talon mittasuhteet: Perin-
teiset suomalaiset pientalot ovat suhteil-
taan pikemminkin leveitä kuin korkeita. 
Kaupunkitalot taas ovat selvästi verti-
kaalimpia – yleisenä sääntönä katujulki-
sivun suhteille voi pitää sitä, että asunto 
on leveyttään korkeampi.

Ensimmäinen kerros: Jalankulkijan nä-
kökulmasta rakennusten ensimmäinen 
kerros on tärkeä tekijä katukuvassa. 
Kaupunkitalojen ensimmäiset kerrok-
set ovat yleensä melko suljettuja kadulle 
päin, jos niissä sijaitsee asuintiloja. Sen 
sijaan erilaisten liike- ja työtilojen voi olla 
hyväkin avautua kadulle ja ne voivat elä-
vöittää katua. Liiketilat saattavat tarvita 
korkeamman ensimmäisen kerroksen.

1:250

Julkinen tila työntyy asuntoonAsunto työntyy julkiseen tilaan

Yhtenäinen muotomaailma

Sulkeutunut maantasokerros: 
asuintiloja

Yhtenäinen materiaalimaailma
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Perinteinen pientalo: leveys > korkeus Kaupunkitalo: leveys < korkeus

Avoin maantasokerros: 
liike- ja työtilojaYhtenäisyys: Kaupunkikuvan kannal-

ta on useimmiten järkevää asettaa kau-
punkitalojen ulkonäölle joitain rajoitteita, 
jotta kaupunkikuvasta syntyy hallittua. 
1. Muoto vs materiaali: Alankomais-
sa on yleistä, että viereisten kaupunki-
talojen muotomaailma on samanlainen, 
mutta materiaalit vaihtelevia. Yhtenäi-
syyttä voidaan luoda myös niin, että 
talojen muodot ovat vaihtelevia, mutta 
sama materiaali tekee kokonaisuudesta 
yhtenäisen.
2. Ulokkeet vs sisäänvedot: Yhtenäi-
sen muotomaailman kannalta oleellisia 
ovat julkisivulinjan, räystäskoron ja kat-
tomuodon lisäksi ulokkeet ja yhteenve-
dot. Alankomaissa on yleistä, että kau-
punkitaloissa ei joko ole ulokkeita tai ne 
ovat erittäin pieniä – erilaiset sisäänve-
dot sen sijaan ovat yleisiä. Ulokkeet rik-
kovat kokonaismuotoa enemmän kuin 
sisäänvedot. Kaupunkikuvan kannalta 
on kiinnostavaa, kuinka suuria ulokkei-
ta voidaan sallia ilman, että kokonaisuus 
muuttuu liian hajanaiseksi. Usein pihan 
puolelle voidaan sallia enemmän polvei-
lua kuin kadulle, kunhan ulokkeet eivät 
varjosta naapuripihaa.

KAuPuNKiKuVA

119



Puoliyksityinen

Ensisijaisesti omassa hallinnassa oleva tila, joka ei kuitenkaan ole 
visuaalisesti yhtä suojattu kuin yksityinen tila. Esimerkiksi takapihat, 
joille on näkymiä muualtakin kuin omasta asunnosta. Puoliyksityi-
nen tila, esimerkiksi etupiha, voi toimia tärkeänä välitilana siirryttä-
essä julkisesta yksityiseen. (Hasu 2009.)

Julkinen 

Tila, johon kaikilla on pääsy. Esimerkiksi kadut, torit, aukiot ja puis-
tot. Usein tiloja, joiden mielletään olevan enemmänkin liikkumista 
kuin oleskelua varten. Yksityisen ja julkisen välisen rajan puuttu-
minen voi luoda ongelmia julkisen tilan käytölle. Rajan puuttuessa 
saattaa tuntua tungettelevalta liikkua julkisessa tilassa, koska voi 
kokea olevansa liian lähellä toisen yksityistä aluetta. (Hasu 2009.)
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takapihaasunto

asunto

etu-
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kuja / katu /  
luonto / korttelipiha /
takapiha

Tiiviissä rakentamisessa asunnon riittävän yksityisyyden takaami-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alankomaissa yksityisen ja 
julkisen tilan rajat ovat selvästi määriteltyjä – urbaanissa ympäris-
tössä ei ole lähiöille tyypillisiä välitiloja. Alla esitetyssä viipaleessa on  
tutkittu kaupunkitalon sekä sitä ympäröivien katu- ja piha-alueiden 
julkisuusasteita. Tilan julkisuusaste vaikuttaa siihen, miten tilaa käy-
tetään.

1:250

yKSiTyiSyyS jA NÄKyMÄT

Puolijulkinen 

Tila, johon on rajatumpi pääsy kuin julkiseen tilaan, tai joka luo tun-
teen, että tila on tarkoitettu rajatummalle ryhmälle. Esimerkiksi pi-
hakatu tai talonyhtiön piha. Myös asukkaan omat pihat voivat olla 
puolijulkisia tai tuntua siltä, jos asukas ei saa itse muokata pihaansa  
tai jos pihoilla ei ole riittävää suojaa tai rajoja, jotka osoittaisivat, ke-
nen hallinnassa alue on. (Hasu 2009.)

Yksityinen

Kaikkein eniten ”oma” tila, jossa on mahdollista määrätä, ketkä saa-
vat oleskella tilassa ja ketkä eivät. Ulkotiloissa yksityisyyden tuntua 
lisäävät tilojen selvä rajaus ja suojaus katseilta. Usein myös mah-
dollisuus muokata tilaa oman tahtonsa mukaan lisää tunnetta yksi-
tyisyydestä. Yksityisyys tuo ulkotilaan lisää käyttömahdollisuuksia. 
(Hasu 2009.)

Yksityisyyteen vaikuttaa tilan hallinnan lisäksi näkymät tilasta toi-
seen. Yksityisyys voi tuntua olevan uhattuna, jos tilaan on suora 
näkymä julkisesta tilasta. Seuraavan sivun kaaviossa on esitetty 
mahdollisia näkymälinjoja sekä ulkotiloissa että asunnon sisällä. 
Näkymät on jaettu positiivisesti ja negatiivisesti koettaviin näkymiin. 
Negatiiviseksi koetuilla näkymillä tarkoitetaan yksityisyyttä vähentä-
viä näkymiä. Negatiiviseksi koettujen näkymien kohdalla on ehdo-
tettu keinoja, joilla niitä voidaan vähentää.
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1. Suorat näkymät vastakkaisista 
tai viereisistä rakennuksista taka-
pihalle voivat vähentää takapihan 
yksityisyyttä. Jaettavissa asunnois-
sa tulee huomioida näkymät ylem-
pien kerrosten asunnoista alimman 
asunnon takapihalle. Tässä tapauk-
sessa takapihalle voi luoda yksityi-
sempiä alueita esimerkiksi katoksilla 
tai pergoloilla.

Negatiivisesti koettavat näkymät

Positiivisesti koettavat näkymät

5. Etupihan kasvillisuus voi antaa nä-
kösuojaa asunnon ensimmäiselle ker-
rokselle. Myös sisennyksellä tai ulok-
keella voidaan luoda puoliyksityinen 
tila asunnon ja kadun välille.

4. Katutilat ovat 
kapeita, jolloin eri 
puolilla katua liik-
kuvat voivat luo-
da helposti kon-
taktin toisiinsa.

3. Asunnon lattia-
tason nostaminen 
katutasoa ylem-
mäs lisää ensim-
mäisen kerroksen 
yksityisyyttä.

10. Takapihan rajaa-
minen muurilla tai ai-
dalla tekee selvän ra-
jan takapihalle sekä 
estää näköyhteydet 
pihalle. Pihan perällä 
voi myös sijaita piha-
rakennus, mikä tekee 
pihasta selvästi yksi-
tyisemmän.

8. Näkymät alem-
mista kerroksista 
rajoittuvat pitkälti 
omalle pihalle. Pi-
han ollessa yksityi-
nen asunnosta voi 
avautua suuriakin 
ikkunoita pihalle il-
man että sisätilojen 
yksityisyys kärsii.

9. Ylemmistä kerrok-
sista voi aueta pitkiä 
näkymiä etenkin, jos 
viereiset talot ovat 
myös matalia. Katto-
terassit voivat valon 
ja näkymien suhteen 
olla tiiviissä ratkaisuis-
sa maantasopihoja 
parempi ratkaisu.

7. Useamman kerroksen kor-
kuiset tilat luovat kiinnostavia 
näkymiä asunnon sisällä. Ne 
myös mahdollistavat korkeat 
ikkunat ja sitä kautta laajem-
mat näkymät ulos. Kaupunki-
taloista on harvoin pitkiä nä-
kymiä ulos, mutta sisäisillä 
näkymillä voidaan luoda ava-
ruutta asuntoon.

2. Asunnoista 
aukeaa näky-
miä kaduille, 
jonka myötä 
katujen sosi-
aalinen kont-
rolli kasvaa ja 
kadut voivat 
tuntua turval-
lisemmilta.

6. Ensimmäiseen 
kerrokseen voi-
daan sijoittaa tilo-
ja, jotka eivät vaadi 
suurta yksityisyyt-
tä. Esimerkiksi 
työ- ja liiketiloista 
voi olla hyväkin olla 
näkymiä kadulle.

1.

2.

3. 4.
6.

2.

5.

9.

8.

10.7.
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8.3. ASuNTO
Yksi kaupunkitaloasunnon vahvuuksista on monipuolisuus. Kau-
punkitalo voi pitää sisällään monta pientä asuntoa tai yhden suu-
ren. Sisätila voi olla monta kerrosta korkeaa avointa tilaa tai eri 
kerrokset voivat olla selvästi erotettu toisistaan. Kaupunkitaloihin 
on useissa tilanteissa myös mahdollista yhdistää erilaisia työ-, lii-
ke- tai harrastustiloja. Alankomaissa kaupunkitaloasunnot ovat 
1990-luvulta lähtien olleet yhä useammin yksilöllisesti toteutettuja 
ja asunnoista löytyy monenlaisia ratkaisuja – yhtä oikeaa ratkaisua 
ei ole olemassa. Tässäkään työssä asunnoille ei ole esitetty yhtä 
lopullista ratkaisua, vaan erilaiset vaihtoehdot on tiivistetty muuta-
miin päätyyppeihin, joiden sisällä on mahdollista toteuttaa erilaisia 
yksilöllisiä ratkaisuja. Päätyyppien lisäksi on esitetty listaus erilai-
sista tiloista sekä tilojen yksityisyyttä ja yhteyksiä esittävät kaaviot, 
jotka voivat olla avuksi pohjaratkaisujen tarkemmassa suunnitte-
lussa.
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• 3–4 kerrosta 
• asunnon pinta-ala: 

2 krs: 80–98 m² 
3 krs: 120–147 m²
4 krs: 160–196 m²

• urbaani ympäristö
• uudenlaista asumista

• yksi autopaikka 
kadulla tai etupihalla

• kohderyhmä:
sinkut
pariskunnat
yksinhuoltajat
pienet perheet

• 2–4 kerrosta
• asunnon pinta-ala: 

2 krs: 122–148 m²
3 krs: 183–222 m²
4 krs: 244–296 m²

• monelle eri alueelle 
sopiva koko

• yksi autopaikka joko 
kadulla, etupihalla tai 
autotallissa

• kohderyhmä:
lapsiperheet
pariskunnat
yksinhuoltajat

• 2–3 kerrosta
• asunnon pinta-ala: 

2 krs: 148–180 m² 
3 krs: 222–270 m²

• painopiste lähiöissä
• lähinnä perinteistä  

omakotitaloa

• kaksi autopaikkaa 
joista toinen 
autotallissa

• kohderyhmä:
lapsiperheet

Kaupunkitalojen leveyttä on syytä 
pohtia etenkin tonttien mitoitusta ja 
talomalleja ajatellen. Kaupunkitalon 
leveys määrää osaltaan asunnon 
luonteen – onko asunto alankomaa-
laista kaupunkitaloa muistuttava 
vai omakotitalomainen. Monipuo-
lisuuden takaamiseksi asunnoista 
on järkevää olla tarjolla erilevyisiä 
vaihtoehtoja. Suomessa kaupunki-
talojen on pääosin oltava pienem-
piä kuin Alankomaissa, jotta niiden 
hinta ei nouse liian suureksi. Tämä 
johtanee siihen, että suomalaiset 
versiot ovat pääosin kaksi- ja kol-
mikerroksisia, ja nelikerroksiset rat-
kaisut ovat jaettavissa useammaksi 
asunnoksi. Tässä esitetyt mitoitus-
periaatteet koskevat erityisesti oma-
tonttisia kohteita, joissa pysäköinti 
on maan päällä joko omalla tontilla 
tai kadun varressa. Kapein raken-
nus on viisi metriä leveä, jolloin ka-
dunsuuntainen pysäköintitasku voi 
olla osa tonttia. Lähtökohdaksi on 
otettu kadunsuuntainen tasku, kos-
ka poikittainen pysäköintipaikka te-
kee etupihoista helposti turhan sy-
viä. Leveämmissä asunnoissa on 
mahdollista yhdistää rakennukseen 
autotalli.

Kaupunkitalorivistöön asunnot on sijoitettu siten, että pysäköintitaskut ovat 5 metriä leveitä eli 
pysäköintipaikkoja on vain kaksi vierekkäin. Jos tonttirivistöä ei ole etukäteen jaettu erillisiksi 
tonteiksi, voidaan tonttien leveys ja tarkka sijainti rivistössä päättää siinä vaiheessa, kun asuk-
kaat ovat mukana projektissa. Näin on tehty Alankomaissa Homeruskwartier-alueella.

Kerros 
49 m²

Kerros 
74 m²

Kerros 
90 m²

S M L

8.3. ASuNTO

KOKO

+

1:250

1:1000
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Pitkittäissuuntainen vyöhyke

Huoneita: 1-2

Porras sekä märkä- ja aputilat on koottu omak-
si vyöhykkeeksi, jolloin loppuasunto jää vapaak-
si tilaksi, jota voi jakaa haluamallaan tavalla. Ka-
peissa asunnoissa aputilavyöhyke voi kaventaa 
asuinhuoneita liikaa ja ratkaisu toimii etenkin vä-
hän leveämmissä asunnoissa. 

Pitkittäissuuntainen vyöhyke

Huoneita: 2-4

Leveissä asunnoissa pitkittäissuun-
tainen vyöhyke on järkevää sijoittaa 
keskelle asuntoa, jolloin käytävätilaa 
muodostuu mahdollisimman vähän. 
Tässä ratkaisussa märkätilat saatta-
vat jäädä pieniksi, mutta ne on mah-
dollista sijoittaa julkisivuseinille.

Päätyvyöhyke

Huoneita: 1 (tai 2 erittäin kapeaa)

Asuntoon muodostuu yksi suuri tila. Kapeissa 
asunnoissa tilaa voi olla vaikea jakaa useam-
maksi huoneeksi ilman, että keskelle asuntoa jää 
pimeitä tiloja. Päätyyn on mahdollista muodos-
taa erillinen porrashuone, jolloin eri kerrokset on 
helposti jaettavissa erillisiksi asunnoiksi.

Kulmavyöhyke

Huoneita: 1-3

Tässä mallissa asuinhuoneita muo-
dostuu kerrokseen vain kolme, mut-
ta märkätilat voivat olla suuria ja 
ikkunallisia. Asunnon kulmassa sijait-
seva porras on monissa tapauksissa 
mahdollista erottaa omaksi porras-
huoneeksi, jolloin asunnosta saa-
daan jaettava.

Poikittaissuuntainen vyöhyke

Huoneita: 1-2

Porras ja märkätilat jäävät keskelle runkoa, jolloin 
asuinhuoneet ovat koko asunnon levyisiä. Asun-
toon ei synny yhtä suurta tilaa, mutta huoneet 
ovat kuitenkin melko suuria ja moneen käyttötar-
koitukseen sopivia. Eri kerroksia on tässä ratkai-
sussa vaikeaa erottaa erillisiksi asunnoiksi.

Poikittaissuuntainen vyöhyke

Huoneita: 2-4

Porras ja märkätilat on koottu asun-
non keskelle, jolloin asuinhuoneis-
ta saadaan mahdollisimman leveitä. 
Portaan sijoittuminen keskelle runkoa 
hankaloittaa eri kerrosten jakamista 
erillisiksi asunnoiksi.

Kaupunkitaloasunnon pohjaratkaisuun vaikuttavat asunnon levey-
den lisäksi portaan ja märkätilojen sijoittuminen. Portaan sijainti on 
keskeinen tekijä myös asunnon muunneltavuudessa. Erilaiset poh-
jaratkaisut voidaan jakaa pääpiirteiltään kolmeen tapaan, jotka on 
esitetty alla olevissa kaavioissa kapean ja leveämmän asunnon ver-
sioina. Tapoja voi tietenkin yhdistellä eikä yhtä oikeaa ratkaisua ole 

POHjARATKAiSuT
olemassa. Seuraavalla sivulla on esitetty edellisen aukeaman mi-
toitusperiaatteita noudattaen esimerkkejä näistä kolmesta mallista. 
Esimerkeistä voi huomata, kuinka portaan muodolla ja sijoituksella 
on suuri merkitys sekä huonejaon että eri kerrosten erottamisen 
kannalta. Jaettavissa olevassa asunnossa porras tulee olla erotet-
tavissa erilliseksi porrashuoneeksi.

124



S

jaettavissa = eri kerrokset on erotettavissa erillisiksi asunnoiksimärkä- ja aputilat hissivaraus mahdollinen autotalli

M L

jaettavissa jaettavissa

jaettavissa

jaettavissajaettavissa jaettavissa

jaettavissa

eritasoratkaisu

eritasoratkaisueritasoratkaisu 1:250
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Mahdollisia sisätiloja:
 
liiketila 
työtila 
harrastetila / verstas 
ateljee
treenikämppä

porras

ulkovarasto
autotalli
tekninen tila

kattoterassi
parveke
viherhuone

vaatehuone
varasto

kodinhoitohuone 
keittiö 

ruokailutila
olohuone 
elokuvahuone
takkahuone

makuuhuone
vierashuone

sauna
kylpyhuone
wc

Kaupunkitaloasunnon sisälle on mahdollista sijoittaa monia erilai-
sia niin asumiseen kuin työntekoon liittyviä toimintoja. Alla on esi-
tetty listaus kaupunkitalojen mahdollisista tiloista sekä tapa esittää 
eri tilojen vaatimaa yksityisyyden tarvetta. Kaavio mukailee aiemmin 
esitettyjä yksityisyyden asteita. Sisätilassa yksityisyys kasvaa sekä 
ylöspäin että pihalle päin mentäessä, mikä tarkoittaa, että kaikista 
yksityisin nurkkaus löytyy yläkerrasta pihan puolelta. Nelikenttänä 
esitetty luokitus on yksinkertaistettu malli ja perustuu kaikista tavan-
omaisimpaan kaupunkitalon ratkaisuun, jossa kaupunkitalolla on 

ASUNTO

KA
TU

PIH
A

YLÄKERTA

ALAKERTAyk
sit

yis
yy

s 
ka

sv
aa

yksityisyys kasvaa

liiketila

työtila

ateljee

ulkovarasto

harrastetila

viherhuone

vaatehuone

kodinhoitohuone

keittiö

makuuhuone

kylpyhuone

sauna

wc

ruokailutila

olohuone

elokuvahuone
takkahuone

vierashuone

autotalli

treenikämppä

porras

kattoterassi

tekninen tila

parveke

verstas

SiSÄTiLAT
piha, joka ei avaudu kadulle. Yksittäisessä tapauksessa yksityisyy-
den tunnetta voi muuttaa muun muassa ikkuna-aukotukset tai mui-
den rakennusten läheisyys. Kaavioon on sijoitettu erilaisia sisätiloja 
sen mukaan, kuinka yksityisiä tilat ovat. Kokemus yksityisyyden tar-
peesta on tietenkin subjektiivista ja jokaisella asukkaalla oli varmasti 
hieman erilainen näkemys tilojen sijoittumisesta nelikenttään. Kaa-
viossa ei ole huomioitu yhteyksiä asunnon ja pihan tai kadun välillä 
eikä tilojen sisäisiä suhteita, joita on pohdittu tarkemmin seuraavalla 
sivulla esitetyssä tilakaaviossa. 
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Tässä tilakaaviossa on pohdittu sisätilojen yhteyksiä 
toisiinsa sekä tilojen tarvitsemia yhteyksiä pihalle tai ka-
dulle. Kaavio ei mukaile valmista pohjapiirrosta, mutta 
voi toimia suunnittelun apuna.

p   
o      
r     
r         
a   
s

liike- /       
työtila

k           
a            
t                        
u      

etupiha

ulkovar.
piha-
var.

viher-
huone

autotalli

keittiö

vieras-
huone / 

työhuone

harrastus-
huone / 
verstas

wc

wc   
(kph)

mini-
keittiö

takka- 
huone

puku-
huone

sauna

vaate-
huone kodin-

hoito-
huone

pihatalo

ulkotila:

terassi  

parveke

piha

joka asunnosta löytyvä tila

ekstratila

märkätila / vesipiste

varasto / aputila

ulkotila

tekn

eteinen

makuuhuone

kylpy-
huone 
+wc

ruokailu

   oleskelu
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9. LoPUKSi



Työn tarkoitus

Kaupunkitalo on yleinen ja perinteinen talotyyppi monissa Eu-
roopan kaupungeissa, mutta Suomessa se on jäänyt useasta syys-
tä vielä harvinaisuudeksi. Viime vuosikymmenenä kaupunki-
talot ovat kuitenkin nousseet ajankohtaiseksi aiheeksi etenkin 
Helsingissä: kaupunkitalojen toivotaan olevan yksi tapa yhdistää 
asumistoiveet ja kestävän kehityksen mukainen tiivis kaupun-
kirakenne. Helsingissä kaupunkitaloilla tavoitellaan uudenlaista 
urbaania mutta pientä mittakaavaa. Valmistuneita kohteita on 
kuitenkin vasta muutamia, ja kaupunkitalo hakee talotyyppinä 
vielä muotoaan. Tähän mennessä Helsingissä kaupunkitaloista 
on nähty kahta mallia, urbaania ja lähiöiden omakotitalomais-
ta., mutta tulevaisuudessa on tarvetta myös näiden kahden väli-
muodolle, esikaupunkien kaupunkitalolle. 

Tässä työssä pyrittiin selvittämään suomalaisen kaupunkitalon 
erityispiirteitä suhteessa eurooppalaiseen kontekstiin sekä kehit-
tämään helsinkiläisen kaupunkitalon konseptia eteenpäin. Suo-
men vertailukohdaksi valittiin Alankomaat, jossa kaupunkitalot 
ja muut urbaanit pientalot ovat yleisiä ja suosittuja talotyyppejä. 
Alankomaiden ja Suomen välisiä eroja tutkittiin kirjallisuuskat-
sauksen ja esimerkkikohteiden kautta. Lopputulokseksi muo-
dostui konsepti, jossa tuotiin esille kaupunkitalojen keskeisiä 
piirteitä ja pohdittiin, miten nämä piirteet voivat näkyä helsin-
kiläisessä kaupunkitalossa.

Tulokset

Työn päätavoitteena (i) oli tutkia, miten ja miksi kaupunkitalo-
rakentaminen on erilaista Alankomaissa ja Suomessa. Jo pelkät 
maantieteelliset olot suhteessa asukasmäärään ovat ohjanneet 
asumista erilaisiin suuntiin, mutta syitä löytyy myös erilaisesta 
asumisen historiasta ja perinteestä, asuntopolitiikasta ja asuin-
alueiden toteutustavoista. Sivun 130 taulukkoon on koottu ver-
tailun keskeisimmät tulokset. Alankomaissa rakennuskelpoisen 
maan vähyys ja elinkeinot ovat ohjanneet kautta aikain tiivii-
seen asumiseen. Kerrostalot eivät kuitenkaan ole saavuttaneet 
suosiota, vaan myös kaupungeissa on rakennettu paljon tiivis-
tä ja matalaa. 1900-luvulla Alankomaiden kaupunkien kehitystä 

on ohjannut vahva valtion ohjaama asuntopolitiikka, jollainen 
Suomesta on puuttunut. Uusia kaupunkitaloja ajatellen erityi-
sen kiinnostava on vuoden 1994 Vinex-ohjelma, jonka myötä 
rakennettiin uusia suuria tiiviitä ja matalia alueita. Alankomais-
sa on selvästi Suomea laajempi kirjo erilaisia pientalotyyppejä, 
ja Suomesta poiketen kytketytkään pientalot eivät yleensä kuu-
lu asunto-osakeyhtiöön. Helsingissä rakentaminen on painottu-
nut kerrostaloihin ja pienimittakaavainen urbaani rakentaminen 
on jäänyt poikkeukseksi. Alankomaissa ja Suomessa tähän men-
nessä toteutetut kaupunkitalot eroavat toisistaan sekä mitoituk-
seltaan että sisätilaratkaisuiltaan – helsinkiläiset kaupunkitalot 
muistuttavat ratkaisuiltaan alankomaalaisia rivitaloja. 

Maiden väliltä voi monista eroista huolimatta löytää myös yh-
täläisyyksiä. Sekä Alankomaissa että Suomessa kaupunkitalot 
nähdään yhtenä vastauksena asumistoiveisiin. Alankomaissa uu-
simman asuntopoliittisen ohjelman myötä asukkaiden valta on 
kasvanut, mikä on luonut tarpeen uudenlaisille toteutustavoille. 
Suomessa samanlaiselle muutokselle on tarvetta uuden talotyy-
pin myötä. Tämä saattaa kummassakin maassa lisätä ryhmära-
kentamista ja tuoda markkinoille pieniä rakennusliikkeitä, joita 
on perinteisesti ollut melko vähän sekä Alankomaissa että Hel-
singissä. Helsingissä on suunniteltu otettavan käyttöön luon-
nosmaisempia kaavoja ja kumppanuuskaavoitushankkeita, mikä 
veisi kaavoitusta lähemmäs alankomaalaista systeemiä.  

Työn toisena tavoitteena (ii) oli tutkia, mitkä ovat alankomaalai-
sen kaupunkitalon keskeiset piirteet ja miten niitä voidaan sovel-
taa Suomeen. Näitä piirteitä hyödyntäen koottiin helsinkiläisen 
kaupunkitalon konsepti, jossa tuotiin esille kaupunkitalon eri-
laisia puolia ja tarjottiin työkaluja suunnittelun avuksi. Konsep-
ti ei anna suoraa vastausta siihen, mikä on helsinkiläinen kau-
punkitalo eikä sen ole tarkoituskaan, sillä kaupunkitalon yksi 
suurimmista vahvuuksista on monipuolisuus. Helsingissäkin 
nähdään toivottavasti tulevaisuudessa kaupunkitaloista alanko-
maalaiseen tapaan monia erilaisia versioita. Seuraavan sivun tau-
lukkoon on koottu alankomaalaisen kaupunkitalon tärkeimpiä 
ominaisuuksia ja mitä kaupunkitalot voivat tuoda Helsinkiin. 

Monet alankomaalaisen kaupunkitalon vahvuuksista liittyvät 
niiden muodostamaan ympäristöön: kaupunkitaloalueiden mit-
takaava on ihmisläheinen, kadut ovat intiimejä ja turvallisia ja 
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ulkotilat ovat lähellä asuntoa. Perinteisiin omakotitaloalueisiin 
verrattuna kaupunkitaloista koostuvilla alueilla julkisten ulkoti-
lojen, kaupunkikuvan ja yksityisten tilojen rajojen merkitys on 
suurempi, minkä vuoksi ympäristön suunnitteluun tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Myös katujen suunnittelun on tärkeää 
kulkea rinnan kaupunkitalojen suunnittelun kanssa, jotta katu-
maailmasta muodostuu kaupunkitaloja tukeva.

Talotyyppinä kaupunkitalon suurin vahvuus on sen monipuo-
lisuus. Alankomaissa kaupunkitalomääreen alle mahtuu monia 
erityyppisiä asuntoja, ja ne sopivat erilaisiin ympäristöihin sekä 
kerrostalojen että pientalojen rinnalle. Kaupunkitalot ovat Alan-
komaissa osoittautuneet joustavaksi talotyypiksi, joka on muun-
tunut monen eri vuosisadan tarpeisiin. Kaupunkitaloasuntojen 
vahvuuksia ovat yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeuden kautta 
syntyvä itsenäisyys. Alankomaissa kaupunkitaloasunnot ovat 
myös usein väljiä, jolloin asunnon sisätiloja on helppo järjestellä 
monella eri tavalla ja yhdistää asumiseen työ- ja harrastustiloja. 
Yksilöllisyyttä voidaan toteuttaa joko ottamalla asukas mukaan 
suunnitteluun tai tarjoamalla muunneltavia asuntoja, joita asuk-
kaan on helppo muokata omia tarpeitaan vastaaviksi. Alanko-
maissa monet asukkaat kokevat kustannustehokkuuden yhdeksi 
tärkeimmistä tekijöistä asunnon valinnassa, mikä on hyvä muis-
taa myös Suomessa, missä kaupunkitalojen hinnat kohoavat hel-
posti korkeiksi.

Tulevaisuuden näkymät

Tässä työssä helsinkiläisen kaupunkitalon aihetta avattiin ver-
tailun kautta, mikä antaa yhden näkökulman lisää helsinkiläi-
sen kaupunkitalon kehittelyyn. Vertailun avulla voitiin toisaal-
ta etsiä aiheita helsinkiläiseen kaupunkitaloon että ymmärtää 
helsinkiläisen kaupunkitalon erityispiirteitä. Kuten jo aiemmin 
mainittiin, alankomaalaisissa kaupunkitaloissa tärkeäksi nousee 
niiden muodostama ympäristö, minkä vuoksi tässäkin työssä pa-
neuduttiin enemmän kaupungin ja korttelin mittakaavaan kuin 
yksittäisiin asuntoihin. Kiinnostavaa olisi myös tutkia laajem-
min eurooppalaisen kaupunkitalon erilaisia muotoja, mikä voisi 
tämän työn tavoin tuoda uusia aiheita helsinkiläisen kaupunki-
talon kehittelyn tueksi.  

Kaupunkitaloilla tai oikeastaan laajemmin urbaaneilla pienta-
loilla on potentiaalia Helsingissä, mutta niiden juurruttaminen 
osaksi Helsingin asuntotarjontaa vaatii vielä paljon työtä. Talo-
tyypin konseptin rinnalla tulee myös kehittää toteutustapoja, 
jotka mahdollistavat asukaslähtöisen ja kustannuksiltaan koh-
tuullisen rakentamisen. Tällainen tapa voi olla esimerkiksi ryh-
märakentaminen. Talotyypin kysynnän nostamiseksi tulee saada 
markkinoille lisää pilottihankkeita kiinnostavilta alueilta. Kau-
punkitalojen kehittelyyn on tärkeää ottaa myös asukkaita mu-
kaan, jotta kaupunkitalot voivat tarjota aidosti asukaslähtöistä ja 
yksilöllistä asumista.

ALANKOMAAT     
ALANKOMAAT / VAHVUUDET

tiivis ja matala ei vain lähiöiden rakennustapa •
ihmisläheinen mittakaava •

kadut tärkeä osa asuinaluetta •
monipuolisesti erilaisia talotyyppejä • 

ulkotilat lähellä asuntoa • 
yksilölliset asunnot •

itsenäisyys / itsemääräämisoikeus •
väljät asunnot •

lähtökohtaisesti joustava asuinmuoto •

SUOMI / MAHDOLLISUUDET

• tiiviin mutta pienimittakaavaisen rakentamisen vyöhyke 
jatkaa kantakaupunkia

• uusi mittakaava kerrostalojen ja pientalojen väliin
monipuolistaa asumisen ympäristöjä
sopii hyvin olemassa olevien alueiden täydentämiseen

• elävöittää katumaailmaa
• monipuolistaa Helsingin asuntotarjontaa
• yhdistää urbaanin asumisen ja omakotitalon etuja
• muunneltavat asunnot kestävät aikaa
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MiKä?

MiSTä?

• nimityksiä: herenhuis (herrojen talo)
       grachtenhuis (kanavatalo)
       stadshuis (kaupunkitalo)
       stadswoning (kaupunkiasunto)  
       tussenwoning (välissä oleva)
       hoekwoning (kulma-asunto)
• kaupunkitalo vs rivitalo

• jo 1600-luvulla puolet väestöstä kaupungeissa
• yleisin talotyyppi 1900-luvulla rivitalot

kerrostaloalueet eivät saavuttaneet suosiota
• 1902 asuntolaki alku vahvalle valtion asuntopolitiikalle

1994 Vinex: uusia tiiviitä ja matalia alueita
2005 ohjelma: asukkaille lisää valtaa

• rakennuskelpoisen maa-alan vähäisyys ohjannut 
tiiviiseen rakentamiseen

• kaupunkitalo perinteinen ja tuttu asumismuoto
• asumistoiveisiin vastaaminen

maantasoasunnot etenkin perheiden suosiossa
kadun ja asunnon yhteys
uusi suuntaus kohti yksilöllisempiä asuntoja

• suuria linjoja ohjataan valtion ohjelmilla
• aluesuunnittelulla tärkeä rooli
• omatoiminen rakennuttaminen vielä harvinaista

asukaslähtöisyyttä sarjaräätälöinnin keinoin
• asukkaiden vallan lisääntyminen vaatii 

uudenlaisia toteutustapoja

• nimityksiä: townhouse
       kaupunkipientalo
       kaupunkirivitalo
       riviomakotitalo
       kaupunkitalo
• omatonttinen vs yhtiömuotoinen

• kaupungistunut myöhään
• tyypillinen pientalo yksin tontillaan seisova omakotitalo
• 1950-luvulla rivitalorakentaminen rantautui Suomeen

asunto-osakeyhtiöperinne
funktionalismin ihanteet
Arava ohjaa yhdenmukaisuuteen

• 2002 ympäristöministeriön tiivis ja matala hanke

• kestävä kehitys ohjaa tiiviiseen rakentamiseen
• urbaanimmat asuinympäristöt
• asumistoiveisiin vastaaminen

vaihtoehto kehyskuntien omakotitaloille 
asuntotarjonnan monipuolistaminen

• toteutustapojen kehittäminen
asukaslähtöisemmät toteutustavat 
projektinhallinta omatonttisissa kohteissa
valmistalomallit

• luonnosmaiset kaavat ja kumppanuuskaavoitus
• säännösten ja määräysten muokkaus

rivitalo
tasamaa

kaupunkitalot:

rinnetonttikaupunkitalokaupunkitalokortteli

ALANKOMAAT HELSiNKi / SuOMi

MiKSi?

MiTEN?

MiLLAiNEN?

tyypillinen maisema tyypillinen maisema

kaupunkitalokortteli
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