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ABSTRACT
German townhouse as a source of inspiration –

A study from the traditional Bürgerhaus to present-day townhouse building

The creation of suitable and attractive housing in the Helsinki Metropolitan Area for families and other groups 
interested in urban living has emerged as a topical issue during this millennium. The urban terraced house, which 
is also known as the townhouse, represents a new housing type in Finland alongside the traditional blocks of fl ats, 
row houses and single-family houses. The townhouse provides a way of densifying urban areas and it is also linked 
to the desire to decrease urban sprawl. Regarded from these perspectives, the townhouse has started to interest 
Finnish decision-makers and planners on a wider scale. 

The subject of the study is the German urban terraced house. The aim of the study is to produce information on 
this building type and the associated phenomena. The aim is to present new perspectives for the topical discussion 
on townhouses in Finland and to off er practical tools to help fi nd a type of townhouse that is suitable for Finnish 
conditions. The study questions focus on the factors that have contributed to the creation of the modern German 
townhouse and on the characteristics and models of implementation of the modern German townhouse. The fun-
damental question in the study is: What can we in Finland learn from the German urban terraced house and its 
development?

The study was carried out as a case study. By studying specifi c typical examples from diff erent periods detailed 
information on the German urban terraced house was collected. Other research methods used were interviews 
and analysis of written material, which helped to provide a background for and to understand the phenomena and 
solutions associated with the research subject in various decades.  

The fi rst section of the study focuses on the historical background of the German urban terraced house. The cha-
racteristics of the medieval German Bürgerhaus included, in addition to arrangement in groups, a narrow plot 
of land, verticality and arrangement in blocks, which resulted in a long footprint. These characteristics are very 
similar to the characteristics of the modern type of townhouse. The study presents answers to the question, is the 
German townhouse a successor to the Bürgerhaus?  It also presents how the urban terraced house has justifi ed its 
existence in the subsequent decades until the modernism housing type in Germany.

The urban terraced house has been used in Germany as a way of decreasing urban sprawl and solving social diversi-
ty problems. Various political programmes have been used to support the construction of this type of housing. The 
long-forgotten urban terraced house experienced its fi rst renaissance in Germany in the late 1970s, but it is only 
during this millennium that this housing type has established its position in town centres in Germany. Urbanisation 
and urban densifi cation have resulted in the re-emergence of a long-forgotten urban culture in Germany, which 
is characterised by a close relationship with one’s own house and the town itself. Self-organised building groups 
are a manifestation of this and they have had a great impact on the development of townhouses in Germany. The 
sections of the study that focus on modern townhouses also deal with the German urban terraced house’s relation-
ship with the town, planning and construction practices and the way these are steered in German legislation and 
directives. An interesting question is: Does the townhouse create urban environments or does it bring the ideals of 
the countryside into towns, which is what the critics of the building type think?

Finally some German townhouse projects are presented using project maps, the critical mass media’s attitude to 
detached houses is examined and an analytical discussion about what we in Finland can learn from the German 
urban terraced house is presented based on the information gathered.
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TIIVISTELMÄ 
Saksalainen kytketty kaupunkipientalo inspiraation lähteenä - 

Tutkimus saksalaisen Bürgerhaus-talon perinteestä nykypäivän townhouse-talon rakentamisen arkeen

Helsingin metropolialueella on noussut tämän vuosituhannen puolella ajankohtaiseksi kysymys, miten saada per-
heille ja muille kaupunkiasumisesta kiinnostuneille sopivia ja houkuttelevia asuntoja. Kytketty kaupunkipientalo, 
jota kutsutaan myös townhouse-taloksi, edustaa Suomessa perinteisen kerrostalon, rivitalon ja omakotitalon rin-
nalla uutta talotyyppiä. Townhouse on kaupunkien tiivistämisen keino, jolla yritetään myös estää esikaupunkien 
rakenteiden hajoamista. Näistä syistä townhouse-talo on alkanut kiinnostaa laajemmin suomalaisia päättäjiä ja 
suunnittelijoita.  

Työn tutkimuskohde on saksalainen kytketty kaupunkipientalo. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa tästä ra-
kentamisen tyypistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Pyrkimyksenä on esittää uusia näkökulmia Suomessa ajankoh-
taiseen townhouse-keskusteluun sekä tarjota käytännön työkaluja suomalaisiin oloihin sopivan townhouse-tyypin 
löytämiseksi. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet nykypäivän saksalaisen townhouse-ta-
lotyypin syntyyn ja mitkä ovat nykypäivän saksalaisen townhouse-talotyypin ominaispiirteet ja toteutusmallit. 
Työn kantava kysymys on: Mitä voimme Suomessa oppia saksalaisesta kytketystä kaupunkipientalosta ja sen 
kehityksestä?

Tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus. Eri tutkimusmenetelmillä, kuten tutkimalla tyypillisiä ydinkoh-
teita eri aikakausilta kerättiin yksityiskohtaista tietoa saksalaisesta kytketystä kaupunkipientalosta. Muut käytetyt 
tutkimustavat olivat haastattelut ja kirjallisen materiaalin analyysi, jotka auttoivat taustoittamaan ja ymmärtä-
mään tutkimuskohteeseen liittyviä eri aikakausien ilmiöitä sekä ratkaisuja.

Työn ensimmäinen osa painottuu saksalaisen kytketyn kaupunkipientalon historialliseen taustaan. Keskiaikaisen 
saksalaisen Bürgerhaus-talon ominaispiirteisiin kuului ryhmittymisen lisäksi kapea tontti, vertikaalisuus ja kort-
telirakenne, joka johti syvään talon runkoon. Nämä piirteet ovat hyvin lähellä nykypäivän townhouse-tyyppiä. 
Työssä vastataan kysymyksiin, onko saksalainen townhouse-talo Bürgerhaus-talon perillinen ja miten kytketty 
kaupunkipientalo on perustellut olemassaoloaan seuraavina vuosikymmeninä?

Kytkettyä kaupunkipientaloa on käytetty Saksassa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen välineenä ja talo-
tyypin rakentamista on tuettu eri vuosikymmeninä eri ohjelmin. Pitkään unohdettu kytketty kaupunkipientalo eli 
ensimmäistä renessanssiaan 1970-luvun loppupuolella, mutta vasta tämän vuosituhannen puolella talotyyppi on 
vakiinnuttanut asemansa Saksan kaupunkien keskustoissa. 

Saksaan on syntynyt kaupungistumisen ja kaupunkien tiivistämisen myötä uudestaan pitkään unohduksissa ollut 
kaupunkilaisten kulttuuri, jota leimaa tiivis suhde omaan taloon sekä itse kaupunkiin. Ryhmärakentamiskohteet 
ovat ilmentymä tästä ja niillä on ollut Saksassa suuri merkitys townhouse-talojen kehitykseen. Tutkimuksen ny-
kypäivän townhouse-rakentamiseen keskittyvissä osissa käsitellään lisäksi saksalaisen talotyypin suhdetta kau-
punkiin, suunnittelun ja rakentamisen käytäntöä sekä sen ohjausta Saksan lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. 
Mielenkiintoinen kysymys on: Tuottavatko townhouse-talot kaupunkimaista tilaa vai tuovatko ne maaseudun 
ihanteet kaupunkiin, kuten talotyypin kriitikot väittävät?

Lopuksi esitetään kohdekarttojen avulla saksalaisia kytkettyjä kaupunkipientalohankkeita, tarkastellaan miten 
kriittinen valtamedia suhtautuu townhouse-taloihin ja esitetään kerätyn tiedon pohjalta analyyttistä pohdintaa 
siitä, mitä voisimme Suomessa oppia Saksan townhouse-rakentamisesta.

Author: Tina Ullrich   I   Title of thesis: German townhouse as a source of inspiration –

A study from the traditional Bürgerhaus to present-day townhouse building

Department: Department of Architecture   I   Professorship: Housing Design  I   Code of professorship :  A-52 

Thesis supervisor and advisor : Hannu Huttunen   I   Pages: 160   I   Date: 9.5.2014    I   Language: Finnish

Keywords: Bürgerhaus, Bürgerhaus tradition, IBA 1984–87, German urban terraced house, townhouse, town house, 

urban rowhouse, urban terraced house.



10 11

KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ 

Bürger
Bürger on porvari, kaupunkilainen tai kansalainen, keskiluokan jäsen. Keskiajalla Bürger oli ylä-
luokan tai kauppias- tai käsityöläisten säädyn jäsen. Bürger-käsitteeseen liittyi kaupunkioikeuden 
omistaminen.1  

DIN–Deutsches Institut für Normung e.V. 
Saksalainen standardointi-instituutti, joka määrittelee myös rakennusteollisuutta koskevia 
normeja. 

Gentrifi kaatio
Ilmiö, jossa tietyn kaupunkialueen väestörakenne, infrastruktuuri ja asuntotilanne muuttuvat vai-
heittain. Ilmiö on sekä sosiaalinen, taloudellinen että poliittinen. Siihen vaikuttavat sekä muut-
tuvat asumisen preferenssit, että uudet asumisen muodot, kuten esimerkiksi lisääntynyt yksi-
nasuminen. Ensimmäinen vaihe, kun alue nousee suosioon, yhdistetään usein vastakulttuurin 
elämisen tyyleihin ja edulliseen asuin- työtilaan. Suosion myötä alueen asuntojen kysyntä kas-
vaa ja hintataso nousee, mikä taas edellyttää asukkailta parempaa tulotasoa. Gentrifi kaatio-ilmiö 
voidaan liittää myös vanhan rakennuskannan suosioon. Rakennuskantaa voidaan gentrifi kaation 
ensimmäisessä vaiheessa saneerata halvalla. Saneerausten myötä alueen infrastruktuuri paranee. 
Silloin alueesta tulee kiinnostava muillekin ihmisille, jotka muuttavat alueelle. Alue houkuttelee 
nyt enemmän sijoittajia. Alueen suuren suosion myötä myös kaikkien muiden asuntojen hinnat 
nousevat. Tämän myötä myös asuntojen modernisoimisesta tulee kalliimpaa. Sosiaalisena ilmiö-
nä gentrifi kaatio tarkoittaa edellisten asukkaiden karkottamista keskusta-alueiden arvonnousun 
myötä. Alueen uudet asukkaat muodostavat omia ryhmiä, jotka erottuvat alueen vanhemmista 
asukkaista asenteeltaan ja käyttäytymiseltään.2

Das Gründerzeithaus
Saksan teollistuvissa kaupungeissa rakentaminen kiihtyi 1800-luvun loppupuolella. Rakentaminen 
oli tiiviistä ja sen tarkoituksena oli luoda paljon asuintilaa ja lyhyitä työmatkoja työväelle. Aikaa 
kutsutaan Gründerzeit-kaudeksi (saks. Gründerzeit). Rakentamisen noususuhdanne liittyi Saksan-
Ranskan sodan loppuun vuonna 1871, jolloin Saksan keisarikunta perustettiin.3,4 Ajalle tunnus-
omainen talo, jota kutsutaan Gründerzeit-taloksi, oli 4–5 kerroksinen. Gründerzeit-talon syvyys oli 
tyypillisesti 13–14 metriä. Syvät korttelit jaettiin useampaan etu- ja takataloon, jotka ryhmittyivät 
ahtaiden pihojen ympärille. Talojen arkkitehtuuriin vaikuttivat sen ajan tekniset saavutukset.5

IBA–Internationale Bauausstellung. 
Saksaan sijoittuva kansainvälinen rakennusnäyttely. Ensimmäinen IBA-näyttely pidettiin vuonna 
1901 Darmstadtissa ja sitä seuraava oli vuoden 1927 Weissenhofsiedlung-näyttely. Näyttelyitä on 
järjestetty tähän päivään asti epäsäännöllisin välein.

 LBO–Landesbauordnung
Saksalaisen osavaltion rakennusjärjestys. LBO Bayern on esimerkiksi Bayerin osavaltion 
rakennusjärjestys.

Suburbanisaatio 
Kehitys, jossa kaupunki levittäytyy sen maaseutumaisille laidoille. Asumiselle näillä alueilla on 
ominaista heikko maankäytön tehokkuus. Ilmiö yhdistetään yksityisautoiluun, koska kaupungit ja 
niiden esikaupungit nitoutuvat toiminnallisesti yhteen ja näiden väliset julkisen liikenteen yhtey-
det ovat huonot. Vaikka esikaupunkeja leimaa heikommat palvelut ja kulttuuritarjonta, liitetään 
ilmiöön myös palveluiden ja työpaikkojen siirtyminen kaupungeista esikaupunkeihin.6

Talotypologia ja talotyyppi  
Järjestelmä, jonka mukaan taloja lajitellaan niiden ominaisuuksien perusteella ryhmiin, kutsu-
taan talotypologiaksi. Talotyypin käsitettä käytetään rakennustekniikassa, lainsäädännössä ja ti-
lastoissa luokittelemaan esimerkiksi asunnot. Asunnot jaetaan yleensä kerrostaloihin, rivitaloihin 
ja pientaloihin.7 Talotyyppiä ei tule sekoittaa sanaan tyyppitalo, joka kuvaa standardisoidussa ra-
kentamisessa käytettyä toistettavaa mallia. Myös talomalli on paljon konkreettisempi käsite kuin 
talotyyppi.8

Urbaani 
Kaupunkimainen, suurkaupunkilaismainen

Urbanisaatio 
Kaupungistuminen

KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ 

6. Kühn 2010, 152.   I   7. Tilastokeskus, väestö 2012 lopussa.   I   8. Vrt. Krokfors 2006.  1. Griep 1992, 2.   I   2. Blasius 1993, 22–27.   I   3. Häussermann 2008, 24.   I   4. Reinborn 1996, 59.   I    5. Büttner & Meissner 1981, 335.  
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JOHDANTO

Kaupunkiasuminen on Saksassa suositumpaa kuin koskaan9,10. Sama tendenssi alkaa näkyä vuon-
na 2013 myös Suomessa. Kaupungistuminen on kiihtynyt, maahanmuutto lisääntynyt ja kehyskun-
tien vetovoima hiipunut11. Hajoava kaupunkirakenne rönsyilevine esikaupunkeineen ei ole enää 
ekologisesti perusteltu, eikä se vastaa kestävän kehityksen periaatteita. Helsingin alueella päättä-
jät kohtaavat kysymyksen, miten saada kaupunkiin perheille ja muille kaupunkiasumisesta kiin-
nostuneille ryhmille sopivia ja houkuttelevia asuntoja12. Townhouse-talo, joka edustaa perinteisen 
kerrostalon, rivitalon ja omakotitalon rinnalla uutta tiiviin ja urbaanin rakentamisen talotyyppiä, 
on näistä näkökulmista katsottuna alkanut kiinnostaa laajemmin päättäjiä ja suunnittelijoita.

Suomesta löytyy vasta pieni määrä toteutettuja tai kehitysvaiheessa olevia townhouse-kohteita, 
joten käytännön kokemusta on vähän. Talotyypin ominaisuudet eivät ole vielä ehtineet nousta 
ihmisten tietoisuuteen. Vaikka toteutuneiden kohteiden asukkaat ja kaavoittajat ovat innoissaan, 
rakentajien vastaanotto uusien hankkeiden suhteen on varovainen12,13. Työni tarkoitus on tuottaa 
lisää tietoa townhouse-talotyypistä.  

Tämän vuosisadan puolella on alkanut ilmestyä townhouse-taloon liittyvää, Suomea koskevaa 
aineistoa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on käsitellyt aihetta selvitysten muodossa14,15, 
ja vuonna 2010 se järjesti arkkitehtikilpailun, jossa etsittiin helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön 
ja asumiskulttuuriin sopivia kytkettyjä kaupunkipientaloja. Kokemuksia ensimmäisistä kytket-
tyjen pientalojen rakentamisesta on dokumentoitu16,17. Urbaanin asumisen tulevaisuuden kon-
septit, eli URBA-tutkimushanke, on tarkastellut townhouse-talotyypin käyttökelpoisuutta sekä 
toteuttamisen haasteita ja ainakin kaksi diplomityötä on laadittu townhouse-aiheesta. Yhdessä 
työssä tarkastellaan talotyyppiä esteettömyyden kannalta18 ja toisessa vertaillaan Helsingin sekä 
Tukholman townhouse-rakentamista19. Talotyypistä on pidetty seminaareja ammattipiireissä ja se 
on alkanut puhutella ammattikirjallisuudessa20 sekä valtamediassa21. Mutta kaikkia tähän asti laa-
dittuja towhouse-tutkimuksia ja kirjoituksia yhdistää kysymys: Tuleeko townhouse etabloitumaan 
Suomessa ja missä muodossa? 

Aalto-yliopiston vuonna 2013 alkaneen townhouse tutkimushankkeen määränpää on löytää sopi-
via townhouse-malleja Suomen oloihin ja valoittamaan townhouse-konseptia eri näkökulmista. 
Tämä työ on osa tutkimushanketta ja siinä keskitytään Saksaan. Vaikka monissa townhouse-ta-
loon liittyvissä selvityksissä viitataan Englannin, Amerikan ja Alankomaiden kytketyn kaupunki-
pientalon rakentamisen perinteeseen, on Saksan alue jäänyt tässä yhteydessä vailla suurempaa 
huomiota. Tutkimustyötä kyseisestä saksalaisesta talotyypistä ei ole Suomessa tehty. Saksassa 
on kuitenkin keskiajasta lähtien toteutettu kytkettyjä kaupunkipientaloja ja nykypäivän Saksassa 

on erilaisia kiinnostavia townhouse-ratkaisuja. Talotyyppi on Saksassa kaupunkien tiivistämisen 
keino, mutta se on myös kutistuvien kaupunkien asuntotarjonnan laajentamisen kannalta tärkeä. 
Näistä lähtökohdista tuntui luontevalta tarkastella Saksan townhouse-talon rakentamista suoma-
laisesta näkökulmasta. 

Yksi tutkimuskysymys on: Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet nykypäivän saksalaisen townhouse-
talotyypin syntyyn? Onko saksalainen nykypäivän townhouse-talo Bürgerhaus-talon eli porvaril-
lisen talon suora jatkumo ja löytyykö historiallinen kaari Bürgerhaus-talosta townhouse taloon, 
vai onko talotyyppi joinakin aikakausina unohdettu? Onko se kenties saksalaisten kaavoittajien 
työpöydillä uudelleen syntynyt vastaus ajankohtaisiin asumisen ongelmiin? 

Toinen tutkimuskysymys keskittyy saksalaisen townhouse-talotyypin ominaispiirteisiin ja to-
teutusmalleihin. Onko uusien kaupunkipientaloalueiden rakentaminen kaupungin ulkopuolelle 
perusteltua? Eikö talotyyppi kuuluu oikeasti kaupunkiympäristöön? Minkälaisissa rakentamisen 
muodoissa townhouse-taloja on Saksassa toteutettu? Miten saksalainen lainsäädäntö vaikuttaa 
townhouse-talon rakentamisen käytäntöön ja minkälaisia teknisiä ratkaisuja on käytetty? 

Työn tarkoitus ei ole tehdä vertailua Saksan ja Suomen townhouse-taloista, mutta kun saksalais-
ta rakentamista tarkastellaan Suomen näkökulmasta, on kiinnostavaa peilata Saksan käytäntöä 
suomalaiseen. Työ ei myöskään perustu ennakkokäsitykseen historiallisen perinteen jatkumosta 
tai yhtenäiskulttuurista. Sen tavoitteena on olla apuna suomalaisen townhouse-typologian löytä-
misessä ja inspiroida käytännön suunnittelua. 

Kirjoittaessani tätä lopputyötäni hyödyin kokemuksistani, joita olen kerännyt vuoden 2013 Aalto-
yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulun townhouse-aiheisella housing-studio kurssil-
la, jonka lopputuloksena syntyi suomalaisiin olosuhteisiin sopiva kytketty kaupunkipientalo. 
Talotyypille ominaiset kysymykset tulivat minulle suunnittelun yhteydessä tutuiksi. Päätös ryhtyä 
tutkimaan aihetta kirjallisessa työssä ilman arkkitehdeille tyypillistä suunnitteluosuutta liittyi siis 
tähän edeltävään työhöni. Toinen syy ryhtyä tähän työhön perustui kiinnostukseeni yhdistää ko-
kemustani asuntosuunnittelun parissa Saksassa ja Suomessa. 

Yksi työn päälähteistä oli Hans-Günther Griepin kirjoittama Kleine Kunstgeschichte des deutschen 
Bürgerhauses. Kirja on hyvä tiivistelmä saksalaisen Bürgerhaus-talon perinteestä. Toinen inspiroi-
va lähde on ollut aihepiirinsä rinnakkaisuuden ansiosta Professori Klaus Theo Brennerin ja Helmut 
Geisertin työryhmineen Wüstenrot-säätiölle laatima tutkimus Das städtische Reihenhaus. Kirja 
vahvisti tutkimuksen alkuvaiheessa muodostuneen käsitykseni townhouse-talon vahvasta sitou-
tuneisuudesta urbaaniin kontekstiin. Osuva oli myös kirjan otsikko, jonka voisi vapaasti kääntää 
kaupunki-rivitalo. Olisiko tässä hyvä vaihtoehto townhouse-käsitteen rinnalle? 

JOHDANTOJOHDANTO

12. Jalkanen et al. 2012, 9.   I   13. Sanaksenaho 2013, 12.   I   14. Manninen & Holopainen 2006.   I   15. Jalkanen et al. 2012.  

16. Fogelholm 2003.   I   17. Hasu 2010.   I   18. Saarelainen 2010.   I   19. Hämäläinen 2013.   I   20. Sanaksenaho 2013.   I   21. HS 10.11.13, E4. 
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Tämä tutkimus jakautuu kahdeksaan osaan, joista jokainen jakautuu puolestaan lukuihin. 
Ensimmäinen osa keskittyy tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 
Toinen ja kolmas osa painottuvat saksalaisen kytketyn kaupunkipientalon historialliseen taus-
taan. Nykypäivään townhouse-rakentamiseen keskittyvissä osissa, neljä, viisi ja kuusi, käsitellään 
saksalaisen townhouse-talon suhdetta kaupunkiin, suunnittelun ja rakentamisen käytäntöä ja 
miten sitä ohjataan Saksan lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. 
Seitsemännessä osassa tarkastellaan ryhmärakentamisen merkitystä saksalaisen town-
house-talon kehitykseen ja tuodaan lyhyesti esiin ryhmärakentamisen käytäntöä Saksassa. 
Kahdeksannessa osassa tehdään aineiston analyyttinen yhteenveto. Ensin esitetään esimerkki-
kohteiden avulla saksalaisen townhouse-talon tyyppiä. Sen jälkeen tarkastellaan valtamedian 
suhtautumista townhouse-taloon ja esitetään työn pohjalta muodostuneita ajatuksia siitä, mitä 
voimme Suomessa oppia Saksan townhouse-rakentamisesta. 
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80,5 milj.  ihmistä  * * *

asukastiheys 225 as / km2

 * Tilastokeskus 2013  * * Statistik Portal 2012,  * * * Statistisches 

303.891 km2 *

5,427 milj. ihmistä*

asukastiheys 18 as / km2 

1 
TUTKIMUKSEN  
LÄHTÖKOHDAT
JA TAVOITTEET

K2
  E

ur
oo

pa
n 

ka
rt

ta



18 19

1.1 KYTKETYN KAUPUNKIPIENTALON 
MÄÄRITELMÄT SAKSASSA JA SUOMESSA

Britanniassa townhouse oli 1800-luvulla vastakohta maaseudulla sijaitsevalle talolle. Talo kau-
pungissa, jota käytettiin vain tiettyinä vuodenaikoina ja tiettyjä tilaisuuksia varten. Townhouse 
oli mukavampi ja isompi kuin ”terrace”, rivitalo, ja se sijaitsi paremmalla paikalla kuin rivitalot. 
Perinteisen townhouse-talon tilaohjelma oli laaja, koska asukkaiden lisäksi taloihin tuli mahtua 
palveluhenkilökunta, joka asui kellarikerroksessa sekä katon alla.22  

Nykypäivän Suomessa käsitteelle townhouse löytyy määritelmiä, jotka erottavat sen tarkasti 
rivitalosta. Saksassa townhouse on yksi kytketylle kaupunkipientalolle käytössä olevista ter-
meistä, jotka eivät kaikki ole yksiselitteisiä ja joita käytetään paljon laajemmassa merkitykses-
sä kuin Suomessa.

TOWNHOUSE 
Suomessa vallitsevien tulkintojen mukaan townhouse on pientalo, joka on kytketty palomuureilla 
yhdeltä tai molemmilta puolilta viereisiin taloihin23,24. Se on yleensä kahdesta kolmeen kerroksi-
nen23. Yleisimmin townhouse-talossa sijaitsee yksi asunto, mutta talotyypissä voi olla myös pääl-
lekkäisiä pienasuntoja25. Talossa voi sijaita työ- tai toimistotiloja, jotka sijaitsevat yleensä poh-
jakerroksessa26. Townhouse-talon julkisivu on kapeampi ja sen runko syvempi kuin rivitalon27. 
Syvärunkoisen townhouse-talon tontti voi olla minimissään 4–5 metriä leveä kun taas kadun-
suuntaisen townhouse-talon leveys on vähintään 7 metriä28. Se voi olla joko yhtiömuotoinen tai 
omatonttinen29. Jos townhouse-taloja toteutetaan asunto-osake yhtiömuodossa ja talot sijaitse-
vat useammalla tontilla, tulkitaan ne käytännössä rivitaloiksi23. Townhouse rajautuu yleensä yh-
dellä puolella suoraan katuun ja sisäänkäynti johtaa suoraan kadulta23. Takapiha on melko pieni 
tai pihaa ei ole urbaanissa ympäristössä ollenkaan, jos talo rajautuu molemmin puolin katuun30. 
Townhouse-talon tontti pyritään pitämään pienenä, koska tavoitteena on kaupunkimainen alue-
tehokkuus31. Townhouse-taloja kutsutaan Suomessa myös riviomakotitaloiksi, kaupunkipienta-
loiksi32 tai omatonttisiksi kytketyiksi kaupunkipientaloiksi.  

Myös Saksassa townhouse-termi on yleinen, mutta saksalainen tulkinta sanasta ei vastaa sen suo-
malaista merkitystä. Saksassa käytössä olevan townhouse-sanan merkitystä avataan kappaleen 
lopussa. Kansan suusta kuulee townhouse-talolle Saksassa myös nimityksiä kuten Hollandhaus, 
eli hollantilainen talo, tai Grachtenhaus, eli kanaalitalo, jotka viittaavat suoraan Alankomaiden pe-
rinteiseen rakennustyyppiin. Myös saksalaistettu sana Townhaus on yleinen, etenkin myyntiesit-
teissä. Näihin viimeksi mainittuihin käsitteisiin ei kuitenkaan törmää ammattikirjallisuudessa. 

Koska townhouse-taloissa voi sijaita päällekkäisiä asuntoja, puhuvat saksalaiset arkkitehdit talo-
tyyppistä myös kytkettyinä päällekkäin pinottuina omakotitaloina33.

STADTHAUS
Stadthaus on toinen yleinen käsite, jota käytetään Saksassa kuvaamaan suomalaisten määritel-
mien mukaista townhouse-taloa vastaavaa talotyyppiä. Saksan yleinen sanakirja Duden määritte-
lee Stadthaus-sanaa seuraavasti:”Kaupungissa sijaitseva talo, joka täyttää tyylisuunnaltaan vas-
takohtana maalaistalolle kaupungin asettamat vaatimukset.”34  Stadthaus-sanan toinen merkitys 
on kaupungintalo, joten se saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä. Yleensä tarkoitus käy kuitenkin 
selville asiayhteydestä. 

Stadthaus ei ole Saksassa terminä yksiselitteinen arkkitehtonisen tyypin tai kaupunkikuvallinen 
määritelmä. Sanaa käytetään laajasti kuvauksena kaupungissa olevalle asuintalolle, oli se sitten 
kaupunkipientalo, kaupunkivilla tai kerrostalo kaupungissa. Townhouse-taloa käsittelevässä kir-
jallisuudessa viitataan Stadthaus-talon käsitteen yhteydessä joko Englannin townhouse-tyyp-
piin sekä 1800-luvun ja alkavan 1900-luvun saksalaiseen Bürgerhaus-perinteeseen35,36,37. Vaikka 
Stadthaus-sanan merkitys ei siis ole yksiselitteinen, sitä käytetään Saksassa usein kuvaamaan 
townhouse-tyyppiä. 

Hampurin kaupungin kehitysoppaassa vuodelta 2011 Stadthaus-käsitteen määritelmä on kytket-
ty kaupunkimainen rivitalo, jolla on rivitaloa korkeampi kerrosluku ja jossa voi olla enemmän kuin 
yksi asunto. Talotyyppi esitetään aikaisemmin suositun kytketyn talotyypin modernina tulkintana 
ja uudelleen syntymisenä.38

1970-luku oli aika, jolloin Stadthaus eli Saksassa talotyyppinä ensimmäistä renessanssiaan. Sen 
ajan määritelmien mukaan Stadthaus oli asuintalo, jossa asui yhdestä kolmeen perhettä. 1970-lu-
vun Stadthaus-talon asunnot olivat yksilöllisempiä kuin kerrostalossa. Taloon kuuluva puutarha 
oli yleensä vai yhden perheen käytössä. Muilla perheillä oli puutarhaa korvaava terassi tai parveke. 
Yhtenä Stadthaus-talon piirteenä pidettiin talon välittömässä läheisyydessä tai talossa sijaitseva 
autopaikka. Talojen sijaintia pääkadun varrella katsottiin olevan ihanteellinen, eikä asuntokatu-
jen tai kävelykatujen vieressä. Niitä tapauksia pidettiin kompromisseina. Nämä edellä mainitut 
tekijät kuten asuntojen monimuotoisuus ja oma autopaikka korostivat 1970-luvun käsityksen mu-
kaan asumisen yksilöllisyyttä.39 

Toisessa selvityksessä sana Stadthaus viittaa taas 1890-luvun Gründerzeit-perinteen kaupunkita-
loon, joka sijaitsee townhouse-taloa suuremman mittakaavan korttelirakenteessa.40  

22. Peters 1979, 7.   I   23. Manninen & Holopainen 2006, 7.   I   24. Jalkanen et al. 2012, 13.   I   25. Jalkanen et al. 2012, 21.   I   26. Jalkanen et al. 2012, 24.   I   

27. Sanaksenaho 2013, 16   I   28. Manninen & Holopainen 2006, 26–27.   I   29. Manninen & Holopainen 2006, 7.    I   30. Sanaksenaho 2013, 16. 

 31. Manninen & Holopainen 2006, 25.   I   32. Sanaksenaho 2013, 12.   I   33. Arkk 2, 4.   I   34. DUDEN: ... 2. [in seinem Stil im Unterschied zum Landhaus 

städtischen Erfordernissen entsprechendes] Haus in einer Stadt.   I   35. Peters 1979, 7.   I   36. Köhler 2011, 8.   I  37. Feketics et al. 2005, 38.   I   38. Köhler 

2011, 3.   I   39. Peters 1979, 7.   I   40. Feketics et al. 2005, 38.
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RIVITALO
Townhouse-taloa määritteleville teksteille on tyypillistä käsitteen kuvaus vertailun avulla. Yleensä 
townhouse-taloa vertaillaan rivitaloon ja yleinen lause on tämän tapainen:”Rivitalon julkisivu on 
leveämpi ja runkosyvyys kapeampi kuin townhouse-talon.” Mutta mikä on rivitalon määritelmä? 
Suomessa käytössä oleva määritelmä rivitalosta on 1–2 kerroksinen kytketty asuintalo. Rivitalo on 
aina yhtiömuotoinen. Se rajoittuu harvoin suoraan katuun41, vaan sillä on etupiha tai sen edessä 
on muu puolijulkinen tila, joka erottaa sen kadusta. Talot ryhmittyvät usein pihan ympärille ja 
oman pihan merkitys on korostunut42. Rivitalossa on aina vähintään kolme taloa kytketty yhteen43. 
Muut suomalaiset nimitykset rivitalolle ovat kytketty pientalo tai ketjutalo44. Saksalainen sana ri-
vitalolle on das Reihenhaus. Talotyypin määritelmä ei vastaa suomalaista määritelmää. Käsite on 
laajempi ja sitä saatetaan käyttää kuvaamaan townhouse-taloja.45 

KAUPUNKIRIVITALO
Saksassa tunnetaan sana kaupunkirivitalo (saks. das städtische Reihenhaus) tai urbaani rivitalo, 
jonka määritelmä on laajempi kuin Suomessa käytössä oleva perinteisen rivitalon käsite ja jota käy-
tetään kuvaamaan townhouse-taloja. Sosiologi ja kaupunkitutkija Hartmut Häußermann ei erot-
tele rivitaloa ja townhouse-taloa. Hänelle townhouse on vain uusi, englantilaiseen perinteeseen 
nojautuva nimi rivitalolle46. Berliinin entiselle senaatin rakennuspäällikölle Hans Stimmannille 
nykypäivän Berliinin townhouse-talot ovat kytketyn kaupunkipientalon uusi tulkinta urbaanissa 
kontekstissa. Stimmann pitää rivitalon ja Berliinin townhouse-talojen rajaa häilyvänä, vaikka hän 
pitää paluuta rivitalotypologiaan kaupunkiympäristössä47 ongelmallisena48 . Hänen mukaan se 
onkin rakennuksen suhde rakennettuun ympäristöön ja erityisesti katutilaan, joka tekee siitä rivi-
talon tai townhouse-talon. Tähän edellä mainittuun tulkintaan törmää muidenkin tutkijoiden kir-
joituksissa tai arkkitehtien lausunnoissa49 . Pohjana on ajattelutapa, jota edustavat myös Brenner 
& Geisert teoksessaan Das städtische Reihenhaus. Urbaani rivitalo on perinteinen talotyyppi, joka 
on jäänyt vuosikymmeniä unholaan ja on kaupunkien tiivistämisen ja uudistamisen keino. Sitä voi 
ajatella sekä isona ryhmänä että pienenä, selkeästi rajattuna yksikkönä, mutta se ei ole verratta-
vissa omakotitaloon. Historiasta löytyvät kaikki vaihtoehdot yhtenäisistä talojen riveistä kirjaviin 
ryhmiin. Kaupunki-rivitalot syntyvät suhteessa kaupungin mittakaavaan ja ne ovat aina sidottuja 
ympäristöönsä 50. Kaupunki-rivitalon kerroskorkeus ei ole rajoitettu51. 

Samalle talotyypille käytetään myös käsitettä städtisches Haus in der Reihe (kytketty kaupunkita-
lo), joka määritellään yksilölliseksi rivitaloksi julkisen tilan varrella. Käsitteen yhteydessä viitataan 
suoraan englantilaiseen perinteeseen, joten kyse on townhouse-talosta.52   

Perinteisen rivitalon käsite, joka myös Saksassa tunnetaan, laajentuu näiden yllä mainittujen tul-
kintojen mukaan kaupungin kontekstissa ja yksi tälle laajennetulle talotypologialle käytössä oleva 
termi on Saksassa townhouse. 

Townhouse-käsitteen käyttöä perustellaan Saksassa sillä, että se sopii paremmin markkinoinnin 
tarkoituksiin. Termi rivitalo ei sovellu, kuten Klaus Theo Brenner toteaa, koska ”se yhdistetään asu-
miseen vihreällä niityllä, eikä urbaanin ympäristöön.”53   

Tässä työssä pidättäydytään nykypäivän rakentamista käsittelevissä osissa Suomeen sopivaksi 
todetussa termissä townhouse54. Termi townhouse on myös townhouse-tutkimushankkeen yhtei-
sessä käytössä ja sen muuttaminen aiheuttaisi tässä vaiheessa enemmän sekaannusta kuin sel-
ventämistä. Vanhempia rakennuksia käsittelevissä osissa käytetään joko Bürgerhaus-talon käsi-
tettä tai yleisempää termiä omatonttinen kytketty kaupunkipientalo tai sen lyhennettyä versiota 
kytketty kaupunkipientalo.

1.2 TYÖSSÄ KÄYTETYN SAKSALAISEN 
TOWNHOUSE-KÄSITTEEN MÄÄRITTELY
Tässä tutkimuksessa käytetty saksalaisen townhouse-talon käsitteen määrittely on laajempi kuin 
suomalaisen townhouse-talon määrittely. Se perustuu tutkimuksen aikana muodostuneeseen kä-
sitykseen saksalaisesta townhouse-talosta ja se määritellään seuraavasti:

Townhouse-talon ominaispiirteisiin kuuluu aina kytkeytyminen yhdellä tai molemmilla puolilla 
viereisiin taloihin. Vapaasti seisovassa townhouse-rivissä on minimissään kolme taloa, joista jo-
kaisella on oma sisäänkäynti. Kasvaneessa kaupunkiympäristössä, sitoutuneena kortteliraken-
teeseen, voi talo yksinään edustaa townhouse-talon tyyppiä. Kerroskorkeus määräytyy sijainnin 
mukaan ja siitä syystä sen rajaaminen on ongelmallinen. Esimerkiksi Berliinin korttelirakenne mah-
dollistaa kantakaupungissa jopa kuusikerroksisen townhouse-talon rakentamisen. Talotyypille 
ominainen piirre on tontin kapeus, joka voi maksimissaan olla noin 4 metriä leveä. Talon rungon 
syvyys määräytyy kaupungissa korttelirakenteen mukaan. Jotta luonnon valoa saadaan riittäväs-
ti, talon syvyys on maksimissaan noin 13 metriin. Talotyypille ominainen piirre on vertikaalinen 
kehitys. Tyypillisesti townhouse-talossa on yksi asunto, silti talossa voi sijaita 2–3 päällekkäistä 
asuntoa. Townhouse-talon käyttötarkoitus on pääasiassa varattu asumiselle, mutta pohjakerrok-
sessa voi sijaita muuta kuin asumiseen liittyvää toimintaa. Jos pohjakerroksessa sijaitsee pysä-
köintiä ja varastotiloja voi myös seuraavassa kerroksessa sijaita muuta kuin asumiseen liittyviä 
tiloja. Townhouse on kaupunkiasumisen talotyyppi. Se on yleensä omatonttinen, mutta muutkin 
yhtiömuodot ovat mahdollisia. 

51. Brenner & Geisert 2004, 4.   I   52. Feketics et al. 2005, 10.   I   53. Ziegert 2005.   I   54. Manninen+ Holopainen suosittelevat townhouse-käsitteen käyttöä 

Suomessa selkeään erottumiseen perinteisestä yhtiömuotoisesta rivitalosta ja muista kaupunkimaisista talotyypeistä. Myös asuntomarkkinoiden houkut-

televuuden kannalta katsotaan townhouse-käsitteellä olevan positiivinen vaikutus. Manninen & Holopainen 2006, 7.

41. Jalkanen et al. 2012, 6.   I   42. Jalkanen et al. 2012, 9.   I   43. RT SA-40095.   I   44. Manninen & Holopainen 2006, 7.   I   45. Vrt. Häussermann, Stimmann.

46. Häussermann 2008, 30.   I   47. ”rowhouse as the building block of the city”.   I   48.Stimmann 2011, 25.    I    49. Arkk 3, 6.    I   50. Brenner & Geisert 2004, 20.
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1.3 TUTKIMUSSTRATEGIA

1.3.1 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuskohde on saksalainen kytketty kaupunkipientalo. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tie-
toa tästä rakentamisen tyypistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Toivon työn tarjoavan inspiraatiota 
ja käytännön työkaluja suomalaisen townhouse-tyypin löytämiseen sekä esittävän uusia näkö-
kulmia Suomessa ajankohtaiseen townhouse-keskusteluun. Työ on osa Aalto-yliopistolla tekeillä 
olevaa townhouse tutkimushanketta ja tässä työssä tuotettua tietoa tullaan jatkotyöstämään tai 
hyödyntämään myöhemmässä vaiheessa. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

(1) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet nykypäivän saksalaisen townhouse-talotyypin syntyyn?

(2) Mitkä ovat nykypäivän saksalaisen townhouse-talotyypin ominaispiirteet ja   
 toteutusmallit?

(3) Mitä voimme Suomessa oppia saksalaisesta kytketystä kaupunkipientalo-tyypistä ja  
 sen kehityksestä?

1.3.2 Tutkimustapa

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus. Se on tutkimustapa, joka voi sisältää 
useita tutkimusmenetelmiä55. Tutkittava ilmiö on saksalaisen kytketyn kaupunkipientalon kehitys 
keskiajalta nykypäivään. Lähtökohtana oli kerätä mahdollisimman monipuolinen, ilmiöön liittyvä 
aineisto arkkitehdin näkökulmasta. Koska tutkimuskohteena on rakennettu ympäristö, oli luon-
nollista tehdä siitä havaintoja ja tarkastella sitä kentällä. Bürgerhaus-talon kohdalla oli tutkimuk-
sen aikana turvauduttava osittain muiden tutkijoiden tekemiin havaintoihin, koska tutkittava ma-
teriaali, eli rakennukset itse, olivat ajan myötä muuttuneet tai niitä ei enää ollut olemassa. 

Koko Saksan kytketyn kaupunkipientalon typologiaa edustavaa rakennuskantaa olisi ollut laa-
juutensa vuoksi mahdotonta tutkia. Siksi keräsin yksityiskohtaista tietoa saksalaisesta kytketystä 
kaupunkipientalosta tutkimalla tyypillisiä ydinkohteita eri aikakausilta. Muut käytetyt tutkimusta-
vat olivat haastattelut ja kirjallisen materiaalin analyysi, jotka auttoivat taustoittamaan ja ymmär-
tämään tutkimuskohteeseen liittyviä ilmiötä. 

Työn menetelmät olivat suurin osin laadullisia. Yksi tärkein laadullisen tapaustutkimuksen kysy-
myksistä on tämän tutkimustavan uranuurtajan Robert E. Stakenin mukaan kysymys: Mitä voimme 
oppia tapauksesta?55. Löysin tässä tutkimuksessa tapaustutkimuksen avulla saksalaisen kytketyn 
kaupunkipientalon kehitykselle oleellisia, eri aikakausien ilmiöitä sekä ratkaisuja. Keräsin niihin 
liittyvistä mekanismeista, prosesseista ja sisäisistä lainalaisuuksista tietoa. Tutkimuksen kantavan 
kysymyksen voisi myös muotoilla näin: Mitä voimme Suomessa oppia tapauksesta saksalainen 
kytketty kaupunkipientalo? Tutkimuksessa en määritellyt etukäteen tutkittavaa aineistoa tai teo-
rioita, vaan niiden määrittely oli osa tutkimusprosessia. Laine, Bamberg & Jokinen pitävät tätä 
tapaustutkimukselle ominaisena piirteenä55. 

1.3.3 Tutkimusaineisto  

Keräsin tämän tutkimuksen aineiston työpöydän ja internetin ääressä, sekä kenttätutkimuksen 
ja haastatteluiden avulla. Ensimmäisen käsityksen saksalaisista townhouse-taloista ja niihin liit-
tyvistä ilmiöistä muodostin keskustelussa saksalaisen tutkijan ja asuntosuunnittelun professorin 
Kuno Mauritius Schneiderin kanssa. Kirjallisuuden etsimisen ensimmäisessä vaiheessa tutus-
tuin Suomen kirjastoissa olevaan tarjontaan sekä Saksasta tilattuihin oleellisiin teoksiin. Etsin 
internetistä aiheeseen liittyviä nettijulkaisuja. Tutkimuksen seuraava vaihe oli käynti Saksassa, 
missä eri kirjastoissa oli saavutettavissa townhouse-talon aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta sekä 
lehtijulkaisuja.   

Kenttätutkimusta valmisteleva vaihe Suomessa sisälsi kohteiden etsimisen ja yrityksen luokitella 
niitä, saavutettavissa olevan tiedon avulla, townhouse-taloiksi. Varsinainen kenttätutkimus suo-
ritettiin syksyllä 2013 kahden, yhteensä neljä viikkoa kestävän, Saksan matkan aikana. Kohteiden 
valintakriteereinä olivat niiden edustamat aikakaudet, niiden kiinnostavuus sekä saavutettavuus. 
Matkaohjelman painopiste oli uusissa townhouse kohteissa.

Paikan päällä tein kohteista havaintoja ja tein muistiinpanoja. Lisäksi suoritin kohteissa mittauksia. 
Kaikki kohteet tallennettiin valokuvien ja katutilan leikkausskissien muodossa. Käytin valokuvia ja 
skissejä aktiivisesti analyysivaiheessa. Tutkielmassa pyrin käsittelemään laajemmin vain kohteita, 
joissa olen vieraillut. Tutkimusmatkojen kohteena oli seitsemän eri kaupunkia. Etelä-Saksassa si-
jaitsevat kaupungit Villingen-Schwenningen ja Calw edustivat hyvin säilynyttä keskiaikaista kau-
punkirakennetta. Nämä kaupungit tarjosivat mahdollisuuden tehdä Bürgerhaus-perinteeseen liit-
tyviä havaintoja. Frankfurtin ja Tübingenin kaupungit tarjosivat hyvän läpileikkauksen keskiajasta 
nykypäivään. Muut vierailuni kohteina olleet kaupungit olivat Etelä-Saksan Karlsruhe ja Pohjois-
Saksan Hampuri ja Berliini. Tarkastelun alla oli matkan aikana yhteensä kaksitoista townhouse-
kohdetta. Viisi edellä mainittujen lisäksi listalla ollutta kohdetta osoittautui paikan päällä typolo-
gialtaan muuksi kuin townhouse-taloksi, joten ne jäivät tutkimuksen ulkopuolelle.

55. Laine et al. 2007, 9–11.  
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Saksassa tarjoutui myös mahdollisuus vierailla kahden townhouse-talon asukkaan opastuksella 
heidän kotonaan. Siellä suoritin esivalmisteltuja avoimia haastatteluita ja kuvasin asunnot pe-
rusteellisesti. Avoimien haastattelujen kohteena oli ensimmäisessä tapauksessa talon asukas, 
toisessa tapauksessa asukas ja samalla talon suunnittelija. Tämän lisäksi suoritin kahden town-
house-alueen arkkitehdin sähköpostihaastattelut. Valitut hankkeet edustavat korkealaatuista 
arkkitehtuuria. Yksi on ryhmärakentamishanke, toinen yksityisten rakentajien vuokratontille 
toteuttama. Kohteiden laadun pystyin varmistamaan oman arvion lisäksi kohteista tehtyjen jul-
kaisujen runsaasta määrästä ja lähteiden hyvästä tasosta. Haastateltavilla henkilöillä oli kaikilla 
erityistä tietoa townhouse-talosta oman kokemuksensa kautta. Haastattelukysymyksiin, joita oli 
yhteensä 20 kappaletta, vastasi yhteensä 10 henkilöä. Epäselviä tai syventämisen arvoisia näkö-
kulmia pystyin jatkossa selvittämään lisäkysymyksillä. Haastattelut antoivat hyvää taustatietoa 
townhouse-projektien läpiviemisestä ja avasivat uusia näkökulmia townhouse-taloon liittyvään 
diskurssiin. Haastateltavat saivat numeron vastausten saapumisjärjestyksessä ja niiden lähdeviite 
teksteissä on Arkk 1, Arkk 2 jne.

1.3.4 Tutkimuksen lähtökohdat 

Kun puhumme Saksasta ja tarkastelemme sitä Suomesta käsin, on hyvä pitää mielessä maiden vä-
liset erot. Saksa on varhain kaupungistunut maa, kun taas Suomessa agraariperinne on elänyt pit-
kään. Suomen vanhin kaupunki Turku perustettiin 1200-luvulla. Saksan alueella urbanisaation ja 
kaupunkien kehityksen alku sijoittuu 900–1000-luvuille. Varsinainen huippu oli 1100–1300-luvulla, 
jolloin väestö kasvoi räjähdysmaisesti 5 miljoonasta 11 miljoonaan. Kun 1100-luvulla Saksassa 
oli 200 kaupunkia, oli niitä 1400-luvulla jopa 400056. Suurkaupunkeja oli Saksassa 1300-luvulla 25 
kappaletta.57

Saksan tutkimukseen vaikuttaa Saksojen lähes neljänkymmenen vuoden ajan täysin toisistaan 
eroava lähihistoria. Saksojen jako alkoi vuonna 1949, kun Saksan demokraattinen tasavalta perus-
tettiin. Saksat yhdistyivät taas vuonna 1989. Vaikka Länsi- ja Itä-Saksalla on yhteinen menneisyys, 
ovat maiden lähihistoriat toisistaan erillään olevia. Rakentamisen tavoitteet ja ohjelmat erosivat 
poikkeavista ideologioista johtuen täysin toisistaan. Historiallisia rakennuksia tutkiessa tämä 
tulee esiin esimerkiksi suhteellisen nuoressa Bürgerhaus-tutkimuksessa. Saksan liittotasaval-
lassa tutkimus pääsi 1950-luvun ja 1960-luvun vaihteessa pitkän tauon jälkeen uuteen nousuun. 
Entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueiden kohdalla tutkimuksessa on suuria aukkoja.58 
Tässä työssä se ei kuitenkaan koitunut ongelmaksi, koska siinä ei syvennytä tarkemmin alueellisiin 
eroihin. 

1970-luvusta lähtien oli Saksan liittotasavallan puolella asuntopoliittisia ohjelmia, jotka edistivät 
kytketyn kaupunkipientalon rakentamista. Saksan demokraattisen tasavallan puolella sen kal-
taisia ohjelmia ei ollut. Saksojen yhdistyminen ja sen jälkeinen aika on luonut uusia lähtökohtia 
rakentamiselle, etenkin Berliinissä ja Saksan uusissa osavaltioissa, mikä heijastuu tähän päivään 
asti ja luo Saksan eri alueilla hyvin erilaisia lähtökohtia.   

Historiallisten kohteiden ja niiden kehityksen tarkastelussa piilee vaaroja ja kuoppia. Joudumme 
luottamaan ihmismuistiin ja siihen osaan todellisuudesta, joka on tallennettu. Suuret osat saksa-
laisista puukaupungeista ovat tuhoutuneet ja kaupungeista ja rakennuksista säilynyt tieto on frag-
mentaarista tai tutkijoiden näkökulmasta kirjoitettu. Tutkimustyötä tehdessä on aina muistuttava 
itseään siitä, ettei sortuisi kirjoittamaan historiaa uusiksi omasta tutkimusnäkökulmasta. Tässä 
työssä lähtökohtainen tavoite oli löytää yhteys keskiaikaisesta Bürgerhaus-talosta nykypäivän 
townhouse-taloon. Tutkimusprosessin aikana minun oli tehtävä rajauksia ja luovuttava ennakko-
käsityksistä. Seuraaviin kysymyksiin oli saatava vastaus: Käsittelisikö tutkimus talotyypin kehitys-
tä tiukan omatonttisen kytketyn kaupunkipientalon määrittelyn asettamien puitteiden rajoissa? 
Tai voisiko talotyypin kehitystä lähestyä laajemmin kytketyn talon käsitteen ja sen kehityksen 
kautta? Ratkaisu pulmaan löytyi muiden tutkijoiden tulkinnoista ja näkökulmista sekä olemassa 
olevan rakennuskannan kautta. 

Luin ja käsittelin suuremman osan tutkimuksessa käytetystä kirjallisuudesta saksan kielellä, joka 
on minun ensimmäinen äidinkieleni. Työssä esitetyt käännökset ovat minun omia käännöksiä. 
Tutkimuksen tuloksiin ja käytettyihin ilmaisuihin saattaa osittain vaikuttaa alkuperäislähteiden 
kieli ja niiden kääntäminen suomen kieleen. Asukkaiden ja suunnittelijoiden haastattelut tehtiin 
saksaksi, joka oli kahta tapausta lukuun ottamatta haastateltavien äidinkieli. Korostan sitä tässä 
kohdassa, koska heikompi saksan kielen taito olisi voinut johtaa molemmilla puolilla väärinkäsi-
tyksiin tai tulkinnallisiin virheisiin. Tutkimusta ei olisi ollut mahdollista tehdä pelkän englannin-
kielisen materiaalin pohjalta, suomalaisesta puhumattakaan. Valitsin tutkimuksen kieleksi saksan 
kielen sijaan kuitenkin suomen kielen, koska halusin työn olevan saavutettavissa mahdollisim-
man monelle potentiaaliselle suomalaiselle lukijalle. Englannin kieli olisi ollut paras vaihtoehto 
kansainväliselle tutkimukselle, mutta koin kolmannen kielen tuomisen työhön tarpeettomak-
si. Kuten edellä mainittiin, englanninkielistä materiaalia ei ollut laajasti tarjolla, tai se olisi ollut 
käännös saksalaisesta alkuperäislähteestä. Saksan kielen kääntäminen suomen kieleen katsottiin 
tässä siis parhaaksi vaihtoehdoksi.

58. Griep 1992, 3. 56. Pienkaupungiksi katsotaan tässä 1000–2000 asukkaan ryhmittymä ja suurkaupungiksi 10000 asukkaan ryhmittymä.    I   57. Büttner & Meissner 1981, 12.
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2 
KYTKETYN KAUPUNKI-
PIENTALON 
HISTORIALLINEN 
TAUSTA SAKSASSA

Asuintalojen typologian kehitykseen vaikuttavat ensisijaisesti maan kulttuuri ja 

yhteiskunnallinen kehitys. Talon muoto on näiden tekijöiden vaikutuksen tu-

los.59 Keskiajan saksalainen omatonttinen kytketty kaupunkipientalo, saksaksi 

Bürgerhaus, on typologialtaan lähellä saksalaista nykypäivän townhouse-taloa. 

Ominaispiirteet kuten kapea tontti, vertikaalisuus ja korttelirakenne, joka johti sy-

vään talon runkoon, syntyivät keskiajalla. 

Bürgerhaus-talon tutkimus voi avata uusia ajatuksia ja näkökulmia nykypäivän 

townhouse-talon suunnitteluun. Kaupungistumisen ja kaupunkien tiivistämisen 

myötä on Saksassa syntynyt uudestaan pitkään unohdettu kaupunkilaisten kult-

tuuri, jota leimaa tiivis suhde omaan taloon sekä kaupunkiin itse60.
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2.1. BÜRGERHAUS-PERINNE

Bürgerhaus on kytketyn omatonttisen kaupunkipientalon historiallinen käsite. Talon rakentaja ja 
asukas, Bürger, oli kansalainen, kaupunkilainen ja porvari, eli historiallisen kauppiassäädyn jäsen. 
Kaupunkilaisina käsittelen tässä tutkielmassa Bürgerhaus-talon yhteydessä kaikki kaupungissa 
asuvat ja kaikki kaupunkioikeuksia omaavat, vaikka he asuivatkin kaupungin ulkopuolisilla alu-
eilla. Käytännössä kaupungin ulkopuolella asuvat pystyivät saamaan kaupunkioikeudet 1300-lu-
vun alusta lähtien, jolloin killat perustettiin61. Kaupungin ulkopuolinen asuminen saattoi liittyä 
ammattiin. 

Hans-Günther Griepin esittämän teorian mukaan eri ammattikuntien välisiä rakentamisen eroja 
ei voida pitää merkittävinä. Erot Bürgerhaus-taloissa näkyivät lähinnä koossa ja koristeellisuudes-
sa ja paljon suuremman eron tekivät alueelliset vaikutteet, eikä niin ammatilliset. Näillä perus-
teilla joitakin keskiaikaisen kaupungin muurien ulkopuolella sijaitsevia taloja voidaan luokitella 
Bürgerhaus-taloiksi.61

Bürgerhaus-talo oli, näitä edellä mainittuja taloja lukuun ottamatta, kaupungissa sijaitseva raken-
nus, joka täytti asumisen, kaupankäynnin ja tuotannon vaatimukset. Näiden kaikkien toimintojen 
sisällyttämien yhdessä talossa ei silti ole Bürgerhaus-talon määritelmän edellytys, joten esimer-
kiksi tuotantotilat saattoivat puuttua talosta kokonaan62. Alueittain Bürgerhaus-talo sisälsi myös 
navetan63. Bürgerhaus-talo oli monimutkainen kokonaisuus, jonka tehtävä oli yllä mainittujen li-
säksi olla sijoitus- ja edustuskohde, vaurauden ja koulutuksen sekä yhteiskunnallisen aseman ja 
vallan merkki64. Keskiaikaisen talon käsite poikkeaa paljon tämän päivän talosta. Se ei tarjonnut 
kenellekään yksityisyyttä, koska siinä yhdistyivät edellä mainitut toiminnot.65 Talossa asui kau-
punkioikeuksia omaava henkilö ja hänen perheensä sekä palveluskunta.66 Bürgerhaus-talon ke-
hityksen alku sijaitsee 1200-luvussa, jolloin porvaristo muodostui ja päättyy 1900-luvun alkuun, 
jolloin uudet asumismuodot syntyivät ja syrjäyttivät Bürgerhaus-tyypin67. 

Bürgerhaus-talon kehitys liittyy vahvasti kaupungin kehitykseen. Oikeastaan koko talotyypin syn-
tymisen edellytys on kaupunki68. Saksalaisen kaupungin synty sijoittuu joitakin alueita lukuun 
ottamatta 1300-lukuun. Poikkeuksen tästä muodostavat roomalaisten valloittamat vanhem-
mat alueet. Kaupungit olivat alussa aika pieniä ja asukasluku ylitti harvoin 2000 asukasta. Itse 
Bürgerhaus-käsite on, kuten edellä mainittiin, hieman vanhempi. Se liittyy porvariylimystön ke-
hittämiin kaupunkioikeuksiin, joiden pohjana olivat kauppiaiden oikeudet. Kaupunkilaki kehittyi 
ja kaupunkilaisten oikeudet määriteltiin. Tähän liittyivät myös kaupunkilaisten perintö- ja omis-
tusoikeudet. Omistuksiin kuului oleellisena osana talo. Tämä katsotaan Bürgerhaus-käsitteen 
syntynä.69   

Keskiaikaiset kaupungit rakennettiin systemaattisesti, ne eivät siis olleet orgaanisesti kasvanei-
ta rakenteita.  Kaupunkien perustaminen liittyi kaupankäyntiin sekä rahatalouden syntymiseen. 
Vapaa omistus ja oikeus käydä kauppaa olivat keskiaikaisen kaupungin asukkaiden oikeuksia. 
Lause kaupunki-ilma vapauttaa70 kuvaa keskiaikaisen kaupungin merkitystä. Maaorjuudesta va-
pautunut sai kaupunkioikeudet ja oli siten itsenäinen kaupungin jäsen. Keskiaikaisten kaupunkien 
perustamisen yhteydessä tiedämme siihen liittyvän kauppiaiden perustamia intressiryhmiä, joi-
den kanssa neuvoteltiin. Ei siis yksityinen henkilö vaan ryhmä oli neuvottelun kohteena ja kaikki-
en kauppiaiden tonttien koot olivat suunnilleen yhtä suuria. Järjestelmä tarjosi samoja oikeuksia 
kaikille saman luokan kaupunkilaisille. Kaupunkilaisten ja kaupunkioikeuden suojaamiseksi ra-
kennettiin kaupunki muurin suojaan.71 

Kaupunkioikeuksia omaavalle kaupungin asukkaalle oma talo ja henkilökohtainen osoite olivat 
tärkeitä identiteetin rakentajia. Osoite määräsi kaupunkilaisen paikan kaupungin sisällä sekä yh-
teiskunnassa. Talon koosta pystyi myös päättelemään omistajansa aseman.72 Kaupunki oli koko-
naisuus, jossa kaupunkilaisilla73 oli tärkeä rooli täytettävänä. Jokaisella oli oma tehtävänsä kau-
pungin kokonaisuudessa ja kaupunki olisi ollut toimintakyvytön ilman sen asukkaita72. 

Eri ammattikuntien edustajat asuivat yleensä tietyillä alueilla tai kaduilla74. Kadun nimet keski-
ajalla syntyneissä kaupungeissa oli usein valittu ammattikuntien mukaan. Tyypillisiä kadun nimiä 
ovat esimerkiksi Pfarrgasse (papin kuja) Bäckergasse (leipurin kuja), Metzgergasse (teurastajan 
kuja), Färbergasse (värjääjän kuja).

Vaikka Bürgerhaus-talo on rakennuksena itsenäinen ja yksilöllinen objekti, sen todellinen ole-
mus tulee esille vasta tiiviissä kaupunkiympäristössä, kytkettynä toisiin saman tyyppisiin taloi-
hin. Bürgerhaus-talon typologiaan liittyy siis ryhmittyminen75,76. Bürgerhaus-talo vaikutti vahvasti 
katu- ja kaupunkikuvaan ja se loi kehyksen kaupungin arvorakennuksille kuten kirkoille, raatihuo-
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69. Griep 1992, 2.   I   70. Saks. Stadtluft  macht frei.   I   71. Brenner & Geisert 2004, 169.   I   72. Griep 1992, 15.   I   73. Saks. Bürger. 

74. Büttner & Meissner, 1981, 19.   I   75. Griep 1992,1.   I   76. Büttner & Meissner 1981, 7. 

59. Vrt. Brenner & Geisert 2004, 160.   I   60. Brenner & Geisert 2004, 11.   I   61. Griep 1992, 2.   I   62. Büttner & Meissner 1981, 9.   I   63. Griep 1992, 4.

64. Büttner & Meissner 1981, 8.   I   65. Laage 1979, 12.   I   66. Reulecke 1997, 347.   I   67. Büttner & Meissner 1981, 9.   I   68. Griep 1992, 1.

K4  Bürgerhaus-talon tyyppejä eri vuosisadoilta, piirustukset Griep.
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neille tai kilta-taloille ja kehysti julkista tilaa kuten kadut tai torit. Keskiaikaisissa kaupungeissa lin-
noitusmuurien ympyröimä kaupungin järjestys oli miltei itsestäänselvyys. Barokin ajan residens-
sikaupungeissa käytettiin Bürgerhaus-talojen ryhmittymisen vaikutelmaa korostamaan hallitsijan 
asemaa.75

Yksikään saksalainen Bürgerhaus-talo ei ole ollut samanlainen, vaan jokainen talo oli yksilö. 
Alueelliset ja kaupunkispesifi set tekijät vaikuttivat Bürgerhaus-talon typologiaan, kuten tekivät 
myös erilaiset sosiaaliset, etniset, tekniset ja materiaaliin ja ilmastoon liittyvät tekijät sekä taiteel-
liset tavoitteet, jotka heijastuivat vahvasti koristeellisuudessa. Myös toimeksiantajan yksilölliset 
tarpeet vaikuttivat talojen suunnitteluun. Omistajan taloudellinen ja poliittinen valta vaikutti ta-
lon typologiaan, kokoon, tilojen järjestelyyn sekä asumisen kulttuuriin.77 

Saksalaisen Bürgerhaus-talon yhtenäistä typologiaa ei ole mahdollista löytää. Edellä mainittujen 
paikallisten erojen lisäksi alueellinen kehitys ei kulkenut ajallisesti samaa tahtia. Kun yhdessä kau-
pungissa vallitsi vielä barokin tyylisuuntaus, oli toinen kaupunki ehtinyt jo siirtyä julkisivujensa 
koristeellisessa käsittelyssä klassismiin. Huomattavasti helpommin luokiteltavissa ovat sen sijaan 
asumisen muodon erot Saksan eri alueilla. Kun pohjoisessa toiminnot sekoitettiin, erotettiin nii-
tä Etelä-Saksassa tarkkaan. Saksan pohjoisimmilla alueilla talon pohjakerroksessa sekä asuttiin 
että tehtiin töitä. Etelässä on havaittavissa asumisen ja työnteon selkeä erottaminen. Työpaja tai 
verstas oli pohjakerroksessa ja asumisen tilat sijaitsivat yläkerrassa. Pohjoisessa sijoitettiin myös 
navetat ja taloustilat samaan rakennusmassaan.78 

Bürgerhaus-taloissa asui myöhemmällä keskiajalla noin 1/3 osa kaupungin asukkaista. Loput 
asuivat paljon vaatimattomimmissa 1–2-kerroksisissa, noin 4–5 m leveissä taloissa kaupunkien 
laidoilla.79 

2.2 KESKIAJAN RAKENNUSTAVAT JA 
NIIDEN VAIKUTUS KAPEAN JA KORKEAN 
TALOTYYPIN SYNTYYN
KAPEAN TONTTIJAON SYNTYMINEN
Rakennusmateriaalit ja niiden käsittely, muutokset rakennustekniikassa sekä käsityötaitojen edis-
tys ovat paikallisen ilmaston lisäksi vaikuttaneet keskiajan Bürgerhaus-talon typologian kehityk-
seen80. Tyypillinen rakennustapa keskiaikaisille saksalaisille kaupungeille oli rankorakentaminen, 
saksaksi Fachwerkbau. Se on rakennustapa, jonka perinne pohjautuu alun perin maatalousraken-

tamiseen. Puurunko täytettiin oljella ja savella tai tiilillä ja rakennuksia oli helppo pystyttää tal-
koovoimin. Saksalaisten kaupunkien alkuvaiheessa ero maaseudun ja kaupungin rakentamises-
sa oli pieni ja Fachwerk oli yleinen rakentamisen muoto.81 Osa Fachwerk-rakennuksista rapattiin 
myöhemmin paloteknisistä syistä savella tai kalkilla. Siksi kaupungin ilmeestä ei ole aina helppo 
erottaa, ovatko rakennukset puu-vai kivirunkoisia.82

Puurakenteilla oli Griepin teorian mukaan keskiajalla suuri merkitys kaupunkitalon kapean tontti-
koon syntyyn. Rakennuspuiden kokoon vaikutti puiden luonnollinen kasvu. Tammen käyttö mah-
dollisti jopa 15 metrin pitkiä palkkeja. Havupuut olisivat mahdollistaneet vielä pidempiä raken-
nusosia, mutta niiden käyttö oli Saksassa harvinaista. Perinteinen kattotuolin rakenne muodostui 
kattokannattimista ja kitapuista. Yleinen rakentamisen tapa oli tehdä kantavat osat pätkittämät-
tä, yhden puun rungosta. Tämä vaikutti talon lopullisen leveyteen. Esimerkiksi Pohjois-Saksassa 
puiden kasvuolosuhteet sekä isojen puiden runsas tarve venerakentamisessa johtivat 6–12 met-
riä leveisiin talon päätyihin. Tämä mitta määräsi katujen tai sataman varrella sijaitsevien tonttien 
leveyden.83  

Kattorakenteet vaikuttivat myös pohjaratkaisuihin. Kapeaa rakennusta oli mahdollista laajentaa 
vain kattoharjan suuntaisesti. Tämä synnytti kapean ja pitkän talotyypin. Kaupungeissa, joissa 
rakennettiin kivestä, tonttien koot olivat usein leveämpiä. Kivirakennuksessa puiden mitoituk-
sella oli merkitystä vain välipohjan kannattimina. Jo myöhäisellä keskiajalla kattotuolien uudet 
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K5  Kauppiastalon tonttikäytön kehitys keskiaikaisessa kaupungissa.

  81. Griep 1992, 9.   I   82. Brenner & Geisert 2004, 172.   I   83. Griep 1992, 15.77. Büttner & Meissner 1981, 8–9.   I   78. Griep 1992, 4.   I   79. Reulecke 1997, 348.   I   80. Griep 1992, 12.
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rakennustavat mahdollistivat leveämmän talotyypin syntyä ja taloa pystyttiin laajentamaan myös 
pulpettikatolla. Tällä oli vaikutusta Bürgerhaus-talojen pohjaratkaisuiden kehitykseen.83 

Eräs toinen teoria kapean tonttijaon synnystä liittyy kaupankäyntiin. Koska mahdollisimman moni 
kauppias halusi liiketilan avautuvan suoraan katutilaan, laadittiin keskiaikaisissa kaupungeissa 
asemakaavoja, jotka perustuivat kapeaan tonttijakoon.84,85

Materiaalien käyttö kertoi keskiajalla kaupungistumisen tasosta. Puun käyttö voidaan tulkita 
merkkinä vähemmän vahvasta kaupunkikulttuurista, kun taas kiven käyttö kielii korkeammasta 
kaupunkikulttuurista. Kaupungit, joissa vallitsi puurakentaminen, olivat vahvemmin maatalou-
teen orientoituneita. Kiven käyttö kaupungissa kertoi kaupungin tärkeydestä, sen järjestyksestä 
sekä asukkaiden vauraudesta.86 Koska kivestä rakentaminen oli kalliimpaa kuin puurakentami-
nen, toteutettiin 1300-luvulla vielä monissa paikoin välimuotoja, joissa vain talojen väliset palo-
muurit olivat rakennettu tiilestä tai kivestä ja niiden väliset osat puusta 87. Kaupunkien väliset erot 
olivat silti häilyvät ja rakentamisen tekniikkaan vaikuttivat aina monet tekijät kuten luonnonvarat 
ja niiden saatavuus, paikallinen ilmasto sekä rakentajien ammattitaito. Kivirakentaminen oli luon-
nollisesti yleisempää alueilla, joilla kivi löytyi luonnonvarana.88 Myös käsityöläisten taidot olivat 
paikkaan sidottuja, koska tieto eri rakentamisen tekniikoista levisi hitaasti eri alueiden välillä.

Kivirakentaminen yleistyi myöhemmällä keskiajalla turvallisuus- ja edustussyistä sekä hyvän läm-
mön eristävyyden ja paremman kestävyyden takia88. Puutalot korvattiin monessa kaupungissa 
kivirakennuksilla palon leviämisen estämiskeksi. Vaikka kivirakentaminen olisi mahdollistanut le-
veämmän talon rakentamista, säilyi kaupungeissa myös kapean talon typologia. Kivirakenteet jat-
koivat puurakennusten typologiaa. Ne ovat ”puutalojen kivettymiä”, kuten Brenner & Geisert sen 
ilmaisevat. Kaupunkien rajallinen tila ja räjähdysmaisesti kasvavat ihmisten määrät olivat toinen 
syy miksi pidättäydyttiin kapeassa mallissa. Vanha kaupunkirakenne ja tonttijako, joka oli peräisin 
puurakentamisen ajoilta, säilyi ja tiivistyi.89  

VERTIKAALISUUS
Vertikaalisuus on kapean rungon lisäksi nykypäivän townhouse-talotyypille ominainen piirre. 
Talotyypin kapea ja korkea ilme vaikuttaa katutilaan ja luo tyypin tunnistettavuuden. Varhaisella 
keskiajalla asuminen tapahtui vielä maan tasossa. Sen aikakauden asutuksia on säilynyt Saksassa 
tähän päivään asti vähän, koska ne olivat puurakenteisia. Keskiaikaisten kaupunkien tiivistymisen 
myötä on Keski-Euroopan alueella asuttu vertikaalisesti, eli on rakennettu päällekkäisiä tiloja89. 
Ihmiset pyrkivät kaupunkeihin, koska ne tarjosivat heille suojaa. Taloja ei ollut kapeiden ja kyt-
kettyjen tonttien vuoksi enää mahdollista laajentaa leveyssuuntaan. Ainut mahdollisuus kasvuun 
oli ylöspäin. Monet kaupungit joutuivat vertikaalisesta kasvusta huolimatta laajentamaan muuri-

en sisäistä piiriä.90 Vertikaalilla kasvulla oli etuna talojen 
keskinäinen tuenta kaupunkirakenteessa 91.

Myös ylimystön rakennusten kopiointi vaikutti 
Bürgerhaus-talon kapean talotyypin syntyyn92. Italian 
kaupunkien tornitalot, jotka perustuivat roomalaiseen 
burgus-malliin, toimivat 1200-luvulla saksalaisen aatelis-
ton talojen esikuvana, joita he sijoittivat kaupunkiympä-
ristöön. Burgus oli kivinen puolustus-, asuin- ja säilytys-
torni, jonka korkeudella kilpailtiin ja jonka korkeus kertoi 
omistajansa vauraudesta. Esimerkki löytyy Italian San 
Giminianosta, jossa osa torneista on säilynyt tähän päi-
vään asti. Toisin kuin Italiassa, Saksan aateliston kans-
sakäyminen oli rauhaisaa ja tornien puolustusmerkitys 
väheni. Tornit olivat nyt vallan symboleja ja niiden avulla 
suojauduttiin paloilta ja kapinoilta.93 Näitä aateliston ja 
ylimystön taloja porvarilliset kaupunkilaiset alkoivat ko-
pioida. Kemenaatti näkyi Bürgerhaus-taloissa jäännök-
senä ylimystön rakentamisesta. Se oli kivestä rakennettu, 
erillinen rakennusosa.94   
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K6  1200-luvun aateliston kemenaatti, josta

Bürgerhaus-talo on saanut vaikutteita.

92. Brenner & Geisert 2004, 172.   I   93. Griep 1992, 9.   I   94. Büttner & Meissner 1981,21.   I   95. Brenner & Geisert 2004, 172.84. Vrt. Büttner & Meissner 1981, 7.   I    85. Niskanen 2013.   I    86. Griep 2004, 12.   I    87. Stein 1970, 25.   I    88. Griep 2004, 22.

89. Brenner & Geisert 2004, 172.   I    90. Büttner & Meissner 1981, 13.   I    91. Häussermann 2008, 22.  

Bürgerhaus-talolle tyypillisenä toimintojen jakona pidetään alakerrassa olevaa puotia tai kont-
toria ja yläkerrassa sijaitsevaa asumista. Tämä jako tapahtui vasta 1400-luvulla kun kauppiaat 
asettuivat pysyvästi kaupunkeihin. Pohjakerroksen päällä oleva kerros oli se, jossa perheen elämä 
tapahtui.95 Asumisen toimintojen siirtyminen ylempiin kerroksiin on aihe, jota tunnistamme taas 
modernin townhouse-talon typologiassa. Yksi vaikuttava tekijä on kaupunki-ympäristö, jossa talot 
sijaitsevat. Alakerran työtilan tai liikkeen toivotaan elävöittävän kaupunkialuetta. Koko talotyyppi 
on vahvasti kytköksissä katutilaan ja pohjakerroksessa sijaitsee monessa nykypäivän ratkaisussa 
julkinen tai puolijulkinen tila. 

Yhteenvetona voi todeta keskiaikaisen Bürgerhaus-talon vertikaalisuuteen vaikuttaneen eri teki-
jöitä. Yksi on puurakentamisen tekniikan vaikutus talojen kapeuteen. Toinen oli ylimystön torni-
taloista kopioitu, statukseen liittyvä muotokieli. Näiden lisäksi kaupunkien rajallinen tila pakotti 
vertikaaliseen kasvuun. Kaupunkien tonttien yhtenäinen ja kapea koko liittyi rakenteellisten teki-
jöiden lisäksi tasavertaisuuden tavoitteluun kauppiaiden keskuudessa. Kaikki tavoittelivat tilaa 
katuverkoston varrelta, johon talon puoti avautui.
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K7 Keskiaikaisen Villingenin asemapiirustus

2.3 CASE: VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 
ESIMERKKI KESKIAIKAISESTA 
KAUPUNKIRAKENTEESTA

Villingen-Schwenningen vanha kaupunki on esimerkki nykypäivään asti hyvin säilyneestä keskiai-
kaisesta kaupunkirakenteesta. Vierailu kaupungissa kapeine tontteineen ja Bürgerhaus-taloineen 
antaa käsityksen tästä rakenteesta. Etelä-Saksan Schwarzwaldissa sijaitseva Villingen mainitaan 
kirjoissa ensimmäisen kerran vuonna 817 ja Schwenningen 895. Kaupungilla on siis juurensa 
varhaisessa keskiajassa96. Vuonna 1972 kaupungit yhdistyivät97. Osia 1200–1300-luvulla raken-
netusta kaupunkimuurista sekä kaupunkitorneista98 on pysynyt kaupunkikuvassa tähän päivään 
asti. Villingenin-Schwenningenin kaupunki edustaa kaupunkimallina kauppiaskaupunkia (saks. 
Fernhandelsstadt). Kaupungin kaava muodostuu ristimuotoisesta pääkadusta, jonka jokaisessa 
päässä on kaupungin portti sekä torni. Koko katutila oli keskiajalla suuri tori, jolla käytiin kauppaa. 
Usein vastaavanlaisessa asetelmassa löytyi pääkatujen risteyskohdassa suurempi tori-aukio99. 
Villingenin kaupungissa pääkatuja ympäröivät Bürgerhaus-talojen muodostamat korttelit. Vain 
katedraalin kohdalla rakenne on rikottu ja kirkko seisoo väljällä aukiolla. Muut rakennukset on 
rakennettu suoraan kiinni katutilaan. Sisäänkäynnit ovat katutilan tasolla ilman välivyöhykkeitä 
tai ulkoportaita. Ovi on samassa tasossa julkisivun kanssa tai vain pieni sisäänveto ja yksi tai kaksi 
porrasaskelmaa erottavat ulko-oven kadulta. Rakennusten uudistusten yhteydessä sisäänveto on 

K8 Villingen, kävelykatu.

100. Buhlmann 2011, 2.96. Buhlmann 2011, 1.   I   97. Meyers 1981.   I   98. Buhlmann 2011, 14.   I   99. Brenner & Geisert 2004, 169–170. 

usein korostettu. Ristin muotoisen pääkadun kivetys ulottuu taloihin asti. Julkisissa rakennuksissa 
se ulottuu jopa taloihin ja niiden sisäänvetoihin ja rikkoo julkisen ja yksityisen välillä olevan rajan.

Rakennukset ovat kolme tai neljä kerrosta korkeita ja suurin osa niistä on nykyään kivirakenteisia. 
Vain talojen ylimmät kerrokset ovat osittain puurakenteisia tai Fachwerk-tekniikalla toteutettuja. 
Vallitseva kattomuoto on kadun suuntaisen harjan satulakatto, jota rikkovat ullakkokopit. Yleinen 
kattomateriaali on tiili ja joidenkin talojen kattotiilet on lasitettu värikkäästi ja ne muodostavat 
kuvioita. Rakennusten värikäs rappaus sekä koristeelliset osiot kuten puuveistokset tai seinämaa-
laukset korostavat rakennusten yksilöllisyyttä ja kertovat asukkaansa ammatista ja asemasta 
sekä eri aikakausien jättämästä jäljestä. Tyypillinen piirre Villingenin-Schwenningenin kaupungin 
taloille ovat erkkerit, jotka sijaitsevat yleensä rakennuksen toisessa kerroksessa. Vaikka kaupun-
gista ei löydy varhaiselta keskiajalta säilynyttä rakennusta100 ja monessa kohdassa taloja on yh-
distetty leveämmiksi tonteiksi, on kaupungissa Bürgerhaus-talon alkuperäinen ajatus luettavissa. 
Keskiaikaisen mallin mukaan taloissa yhdistyvät edelleen toiminnot: Pohjakerroksissa sijaitsee 
kauppoja tai työpajoja, yläkerroissa asutaan. 

Autot eivät nykypäivänäkään hallitse kaupunkikuvaa ja suurin osa kaduista on rauhoitettu jalan-
kulkijoille. Parkkipaikat sijaitsevat kaikki kaupunkimuurin ulkopuolella. Kapeimmissa kujissa, 
joissa liikennöidään, ovat jalkakäytävät hieman korotettuja. Luonnonkivetys antaa myös näissä 
kujissa yhtenäisen vaikutelman.
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2.4 SAKSALAISEN KYTKETYN 
KAUPUNKIPIENTALON HISTORIALLINEN 
KEHITYSKAARI KESKIAJAN JÄLKEISENÄ 
AIKANA TOISEEN MAAILMANSOTAAN ASTI

Tämän työn yksi tavoite on tutkia saksalaisen kytketyn kaupunkipientalon historiallista ke-
hityskaarta Bürgerhaus-perinteestä nykypäivän townhouse-taloon. Osuus ei perustu uskoon 
historiallisen tradition jatkumosta, vaan on syntynyt mielenkiinnosta kysymykseen, miten kyt-
ketty kaupunkipientalo on talotyyppinä perustellut olemassaoloaan eri aikakausilla ja miten 
sekä mistä se on kehittynyt, kuuluhan se kerrostalon, rivitalon ja pientalon ohella länsimaisen 
asuntoarkkitehtuurin tyyppeihin. Emme silti voi ymmärtää talotyypin kehitysprosessia tarkas-
telematta siihen liittyviä yhteiskunnallisia aiheita sekä kaupunkisuunnittelun kehitystä.

Kytketyillä kaupunkipientaloilla on Saksassa vahvat juuret ajassa, jolloin kaupungit syntyivät ja 
keskiaikaisessa Bürgerhaus-talon rakentamisen aikakaudessa.101,102,103 Saksan kaupunkien asu-
kasrakenne oli myöhäisestä keskiajasta lähtien pitkään melko samanlainen. Ylimystö, johon kuu-
luivat porvari ylimystö, arvohenkilöt, akateemikot ja talousvaikuttajat, muodostivat noin 10 % 
kaupunkien asukkaista. Käsityöläiset ja pienporvarilliset muodostivat keskiluokan, jonka osuus 
kaupunkilaisista oli noin 10–40 %.  Alinta luokkaa muodostivat noin 40–65 % asukkaista.104    

RENESSANSSI
Saksan 1500–1600-luvun renessanssin esikuvana toimi Italian renessanssi ja sen kuva ideaalista 
kaupungista ja kaupungin asukkaista105. Renessanssin aika merkitsi suuria muutoksia palatsi- ja 
linna-arkkitehtuurissa. Porvarilliseen keskiaikaiseen Bürgerhaus-talon kehitykseen aikakausi vai-
kutti sen sijaan vähemmän ja talotyyppi säilytti keskiajalla kehittyneen typologiansa. Myös kau-
punkikuva kapeine kujine ja tontteine säilyi106 ja työnteon ja asumisen toiminnot sijaitsivat edel-
leen samassa rakennuksessa107. 

Keskiajan kaupungit tiivistyivät renessanssin aikana lisää108 ja lääketieteilijät ja arkkitehtuuri -teo-
reetikot muistuttivat leviävien tautien vaaroista, joita kapeiden kujien huono ilma sen ajan vallit-
sevien teorioiden mukaan aiheutti109. Bürgerhaus-talon kehitys liittyi lähinnä talojen ulkonäköön 
ja niiden koristeellisiin aiheisiin, joiden avulla yritettiin kopioida aatelisten talojen muotokieltä. 
Talojen rakenteet säilyivät perinteisinä110. Saksan naapurimaat ovat vaikuttaneet paikallisiin ra-
kennustyyleihin. Italian vaikutus Saksan renessanssi-tyylin oli suuri111, mutta myös Alankomaiden K9  Fuggerei Augsburg.

  109. Dirlmeier 1998, 561.   I   110. Büttner & Meissner 1981, 119.   I   111. Büttner & Meissner 1981, 201.   I   112. Büttner & Meissner 1981, 204; 306.

  113. Büttner & Meissner 1981, 133.   I    114. Dirlmeier 1998, 616.

  101. Häussermann 2008, 22.   I   102. Vrt. Brenner & Geisert 2004.   I   103. Büttner & Meissner 1981, 9.   I   104. Dirlmeier 1998, 610.

  105. Brenner + Geisert 2004, 170–174.   I   106. Büttner & Meissner 1981, 129.   I   107. Büttner & Meissner 1981, 118.   I   108. Reulecke 997, 348.

rakentamisen vaikutusta Saksan länsi- ja pohjois-osissa ja Ranskan vaikutus länsi-osissa on 
havaittavissa.112

Kytketyn talon typologiaa on Saksassa käytetty eri aikakausilla rakentamaan asuntoja köyhille. 
Ensimmäisiä kohteita mainitaan jo 1200-luvun Kölnin yhteydessä. 1400-luvun Nördlingen kaupun-
gin ”Seelenhäuser”-talot ja Nürnbergin vuonna 1488 rakennetut ”Sieben Zeilen”-talot ovat sosiaa-
lisen asuntorakentamisen ensimmäisiä esimerkkejä. Talot sijaitsivat yleensä kaupungin laidoilla 
tai kaupunkimuurien ulkopuolella ja olivat 1–2 kerroksisia, yksinkertaisi rakennuksia. Köyhien 
siirtyminen kaupungin laidoille liittyi yhteiskunnalliseen kehitykseen ja luokkien eriarvoistumi-
sen prosessiin. Usein kytketyt rakennukset sijaitsivat suurempien, kadun puolisten rakennusten 
takapihoilla. Tunnettu ja tähän päivään asti säilynyt esimerkki Augsburgin ”Fuggerei” rakennet-
tiin vuosina 1516–25 ”jumalan kunniaksi”. Vuokratalot toimivat rakennuttajille sijoituskohteina, 
joilla he nostivat profi iliaan hyväntekijöinä.113,114 Alueella oli 52 kytkettyjä kaksikerroksista pari-
taloa. Taloissa sijaitsi 106 asuntoa, joiden pohjat olivat standardisoituja.  Jokaisella asunnolla oli 
oma kadunpuolinen sisäänkäynti113. Kaupungin laidoilla sijaitsevat talot eivät kuitenkaan olleet 
Bürgerhaus-taloja, eivätkä sen takia tämän tutkimuksen kohteena relevantteja. Kytketyn talon ke-
hityksen kannalta ne ovat silti mielenkiintoisia tarkastelun kohteita. 
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BAROKKI
Bürgerhaus-talo perinteen murtumisvaiheena voidaan pitää 1600–1700-lukua. Barokin (1610–
1770)  uusissa residenssikaupungeissa porvarillinen talo oli osana suunnitelmallisesti syntynyttä 
kaupunkia. Residenssikaupunkien keskipisteenä oli ranskalaisen mallin mukaan hallitsijan linna 
ja sitä ympäröivä puutarha. Kaupunkien yhteiskunnalliset muutokset syntyivät hovin tarpeista.115 
Suurin osa kaupunkilaisista oli virkamiehiä tai palveluhenkilökuntaa. Hovia ympäröivien raken-
nusten tehtävänä oli tukea kokonaissuunnitelmaa muodostamalla pitkiä näkymälinjoja tai kort-
teleita. Taloille ominaista oli yhtenäinen kerroskorkeus ja räystäs, talojen välinen yhtenäinen ma-
teriaali ja yhtenäiset koristenauhat. Monessa residenssikaupunkien asetelmassa on havaittavissa 
rakennusten hierarkkinen järjestys. Hallitsijan ja hovin muut rakennukset olivat vapaasti seisovia, 
mutta ylempien porvarillisten talot olivat kytkettyjä115. 

Kolmikymmenvuotisen sodan (1618–48) aikana monet saksalaiset kaupungit tuhoutuivat laajas-
ti.116 Kaupunkien ilme muuttui barokin aikana huomattavasti. Asukkaiden varallisuuden mukaan 
tontteja levennettiin, rakennuksia purettiin tai julkisivuja uusittiin.117 Barokin aikakautena purettiin 
myös monessa kaupungissa tähän asti säilyneitä Bürgerhaus-taloja ja rakennettiin niiden paikalle 
vapaasti seisovia kaupunkipalatseja118. Rakennustekniikan kehitys mahdollisti nyt leveämmän ja 
joustavamman asunnon pohjaratkaisun. Kaupunkien palomääräykset tiukentuivat ja vanhoihin 
Bürgerhaus-taloihin tehtiin toimenpiteitä kuten palomuurin rakentamista kattoon asti sekä kat-
totiilien tai liuskekivikaton asentamista. Palomääräykset kielsivät nyt aikaisemmin suositut ka-
dunpuoliset ulostyöntyvät rakennusosat, joiden avulla oli laajennettu asuintilaa ja kaupunkilaisia 
kehotettiin rakentamaan paloteknisistä syistä kokonaan kivestä119. Kapeat Bürgerhaus-talot koet-

K10   Pohjapiirustukset: Bürgerhaus-talon kehitys keskiajalta renessanssiin. 1.) Kadun puoleinen verstas/ takati-

loissa asuintilat. 2.) Käytävän lisäys. 3.) Keittiö eristetään muista tiloista. 4.) Tilat suurenevat ja käytävästä tulee 

hallimainen. 5.) Käytävä liitetään osaksi asuntoa. Erillinen asuinhuone ja kamari lisätään.

tiin vaatimattomiksi120 ja kiven käytöllä tavoiteltiin edustavuutta. Samanaikaisesti kun Saksassa 
Bürgerhaus-talo perinne murtui, säilyivät Alankomaissa ja Englannissa Bürgerhaus-taloa vastaa-
vat talotyypit. Näissä protestanttisissa maissa vastustettiin katolilaisen barokin ajatusmaailmaa, 
muotokieltä ja hovia.121   

POTSDAMIN HOLLANTILAINEN KORTTELI
Laajin esimerkki tähän päivään asti säilyneistä barokin ajan kytketyistä Bürgerhaus-taloista 
Saksassa sijaitsee Potsdamin hollantilaisessa korttelista. Vuosina 1737–42 rakennetulla alueella 
on noin 130 kolmikerroksista rakennusta, jotka muodostavat neljä korttelia. Talojen esikuvat sijait-
sevat, kuten nimi viittaa, Alankomaissa. Korttelit rakennettiin kaupungin laajentumisen yhteydes-
sä hollantilaisille siirtolaisille.122,123 Punatiiliset talot päätykolmioineen muodostavat pitkiä riviä, 
joissa talojen julkisivut ovat melko identtisiä. Niukalla muotokielen vaihtelulla on saatu aikaan 
selkeä kokonaisuus. Esimerkkikohde kuvastaa talojen roolia barokkikaupungeissa. Bürgerhaus-
talo ja sen asukkaan identiteetti, jota hän oli keskiajalla pystynyt ilmaisemaan oman talonsa kaut-
ta, olivat nyt suuremman kokonaisuuden alaisina. Kolmikymmenvuotisen sodan (1618–48) myötä 
kaupunkilaiset köyhtyivät ja heidän asemansa huononi suhteessa hallitsijoihin.124 Tämä riippu-
vuussuhde säilyi 1700-luvun loppuun asti125. Pitkään 1700-luvun loppuun asti monet saksalaiset 
kaupungit olivat vielä agraaritoiminnan leimaavia. Tämä näkyi rakennuskannassa.126 Monessa 
kaupungissa jälleenrakentamisen aikaa leimasi perinteisissä rakennustyypeissä pidättäytymi-
nen127. Mutta 1600-luvusta lähtien alkoi asumisessa tapahtua myös suuria muutoksia. Kun keski-
aikaisessa talossa asuminen ja työnteko sekoittuivat, alkoi nyt hahmottua yksityisten ja julkisten 
toimintojen erottaminen.128  

ALANKOMAIDEN KEHITYS EROSI SAKSAN KEHITYKSESTÄ
Alankomaat on ainut nykyisen Europan maista, jossa porvariston kapina muutti jo 1600-luvulla py-
syvästi sen asemaa. Tämä heijastuu maan porvarillisessa arkkitehtuurissa ja selittää Bürgerhaus-
talojen kehityksen kulun suuren eron naapurimaahan Saksaan.129 Alankomaita voidaan pitää täs-
sä kehityksessään poikkeuksena. Esimerkiksi Amsterdam, jossa vallitsi kalvinistinen henki, kasvoi 
porvarillisten vapaasta toiminnasta ilman lääniherrojen holhousta. Saksassa porvaristolla ja hei-
dän asuintaloillaan ei ollut vastaavanlaista kehitystä.130  

K11 Potsdamin Hollantilainen kortteli.

 123. Büttner & Meissner 1981, 313.   I   124. Brenner & Geisert 2004, 179.   I   125. Büttner & Meissner 1981, 118.   I   126. Dirlmeier 1998, 565. 

127. Büttner & Meissner 1981, 306.   I   128. Brenner & Geisert 2004, 182–183.   I   129. Büttner & Meissner 1981, 117.   I     130. Büttner & Meissner 1981, 229–233.

115. Dirlmeier 1998, 582–587.   I   116. Gut 1917, 30.   I   117. Büttner & Meissner 1981, 225.   I   118. Saks. Stadtpalais.   I   119. Büttner & Meissner 1981, 227.

120. Dirlmeier 1998, 579.   I   121. Büttner & Meissner 1981, 228.   I   122. Brenner & Geisert 2004, 74.
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Vaikka saksalaisissa Bürgerhaus-taloissa oli tapahtunut muodollista kehitystä, olivat kehityksen 
asteet pieniä ja vaikeasti tunnistettavia. Esimerkiksi Fachwerk-talojen kohdalla muutokset liit-
tyivät julkisivujen puurakenteiden kehitykseen, mitkä olivat barokin aikana koristeellisempia.131  

Pohjois-Saksan goottityyliä edustavat tiilitalot, joiden päädyt ovat kadun suuntaisia132, ovat yksi 
Saksan Bürgerhaus-talojen tärkeitä edustajia. Saksan hansakaupungeissa tämän talotypologian 
perinne säilyi renessanssin ja barokin ajan yli. Esimerkkejä hyvin säilyneestä rakennuskannasta 
löytyy Pohjois-Saksan Lyypekin vanhasta keskustasta.133  

KLASSISMI
Klassismi, joka otti vaikutteita antiikin rakennustaiteesta, merkitsi 1700-luvun puolivälissä saksa-
laisten Bürgerhaus-talojen tyylien yhtenäistymistä. Paikalliset ominaispiirteet hävisivät ja tilalle 
tuli selkeä, kubistinen rakennusmassa, jota koristeltiin erilaisilla elementeillä, kuten risaliiteillä tai 
portti-aiheilla. Klassismin aikana alkoi myös työn ja asumisen erottaminen.134  Saksassa klassismi 
on vaikuttanut vahvasti modernin arkkitehtuurin muotokieleen.135 

SIIRTOKUNNAT
Eri ammattiryhmille 1700-luvun loppupuolella rakennetut siirtokunnat136 edustivat omatonttisen 
kytketyn talon mallia. Yksi esimerkki on vuonna 1770 kuninkaan käskystä Berliiniin rakennettu 
Gärtnerkolonie, jossa ulkomaalaisille siirtolaisille rakennettiin omatonttisia yksikerroksisia parita-
loja. Taloihin kuului pala oma maata. Jotta he pystyisivät antamaan vuokralle asuintilaa, talojen 
asukkaat laajensivat myöhemmässä vaiheessa taloja leveyssuunnassa.137   

TEOLLISTUMINEN JA URBANISAATIO
Teollistumisen ja urbanisaation aika sijoittui Saksan alueella 1800-luvulle. Vuoden 1806–09 
Napoleonin sodan jälkeen lopetettiin maaorjuus sekä maanomistuksen rajoitus. Näiden muutos-
ten myötä maalaisväestö siirtyi laajasti kaupunkeihin.138 Saksalaiset kaupungit kasvoivat nopeasti. 
Niiden väkiluku nousi sadassa vuodessa 15 miljoonasta asukkaasta (1816) 68 miljoonaan (1914).139 

Kaupungit eivät pystyneet vastaamaan uuteen asuntotarpeeseen ja niissä syntyi asuntopula140. 
Työläiset asuivat sietämättömissä olosuhteissa. Heidän arkeaan leimasi sosiaalisen turvan puute, 
työttömyyden uhka ja taloudellinen epävakaus. 

Kaupungeissa alettiin luoda nopeasti uutta asuintilaa ja niihin tuli nyt omakotitalojen lisäksi uu-
tena ilmiönä kerrostaloasunnot. Bürgerhaus-taloista erotettiin ylemmät kerrokset, joita vuokrat-
tiin. Usein näihin asuntoihin pääsi ulkoportaan kautta, joka lisättiin jälkikäteen taloon141. Saksan 
kaupunkien kehitys ja monikerroksisten vuokratalojen synty olivat vastakohta Englannissa ja 
Alankomaissa vallitsevalle omakoti-ideologialle. Saksassa omasta kodista tuli ylemmän luokan 
etuoikeus. Pientalo-perinne hävisi saksalaisista kaupungeista. Vuoden 1860 Berliinissä oli vain        

140. Geist & Kürvers 1980, 73.   I   141. Reulecke 1997, 348.   I   142. Reulecke 1997, 362–405.   I   143. Saks. Familienhaus.   I   144. Geist & Kürvers 1980, 56.

145. Häussermann 2008, 24.   I   146. Büttner & Meissner 1981, 335.   I   147. Brenner & Geisert 2004, 170.   I   148. Reulecke 1997, 377.   I   149. Laage 1979, 13

150. Geist & Kürvers 1980, 348–368.   I   151. Laage 1979, 12.   I   152. Geist & Kürvers 1980, 192.   I   153. Geist & Kürvers 1980, 426.

154.   * ”Cottage oli pieni mökki, pieni talli tai englantilaisella maaseudulla yleinen työläisen tai käsityöläisen asuintalo. Cottage-taloon ei liittynyt maan-

omistusta tai suurempia talousrakennuksia. Englantilainen cottage oli kadun varrella vapaasti seisova rakennus. Talot olivat yhden tai kahden huoneen 

syviä ja kerroksia oli yksi tai kaksi. Taloissa oli aina oma sisäänkäynti, puutarha ja itsenäinen talous. Vuoden 1851 Lontoon maailmannäyttelyn kautta 

cottage-malli levisi Eurooppaan, jossa siitä rakennettiin maaseudun teollisuusalueilla erilaisia muunnelmia. Geist & Kürvers 1980, 431. .

131. Büttner & Meissner 1981, 132; 313.   I   132. Saks. Giebel-Dielenhaus.   I   133. Büttner & Meissner 1981, 206.   I   134. Büttner & Meissner 1981, 326-335.

135. Brenner & Geisert 2004, 184.   I   136. Saks. Kolonie.   I   137. Geist & Kürvers 1980, 45.   I   138. Geist & Kürvers 1980, 73.   I   139. Laage 1979, 14. 

1  % omakotitaloja, Hampurissa niitä oli vuonna 1870 vain 12 % ja neljässäkymmenessä vuodessa 
luku laski 3 %.142

Saksalaisten kaupunkien suuren asuntopulan aikana kehittyivät siirtokuntien taloista suuremmat 
perhetalot143, jotka tunnemme vuodesta 1871 lähtien käsitteellä Gründerzeithaus. Kehitykseen liit-
tyi monelle saksalaiselle kaupungille tyypillinen tähän päivään asti säilynyt korttelirakenne144,145. 
Tyypillinen Gründerzeit-talo oli 4–5 kerroksinen koristeellinen rakennus ja korttelin runko oli 
13–14 m syvä146. Moni nykypäivän saksalainen townhouse-talo sijaitsee perinteisessä Gründerzeit-
korttelirakenteessa. Tämä on yksi syy, miksi saksalaisten townhouse-rakennusten rungot ovat sy-
viä ja sitä pidetään townhouse-talolle tyypillisenä ominaisuutena. 

1800-luvun asumisen kehitykseen liittyi Saksassa vallitseva liberalismi. Asunto ei liittynyt enää 
työntekoon ja yksityiset sijoittajat ja asuntokeinottelu määräsivät kaupunkien asumisen tilannet-
ta147,148. Työläiset menettivät kaupungeissa mahdollisuuden omistaa omaa taloa. Kerrostaloilla ei 
ollut tehokkuuden suhteen minkäänlaisia rajoituksia ja ne tarjosivat keinottelulle parhaat mah-
dollisuudet. Työväen tilojen ahtaus ja muut asumiseen liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi samassa 
huoneistossa asuvat alivuokralaiset, estivät myös ydinperheen kehitystä.149  

Saksan liitossa lopetettiin vuoden 1848 vallankumouksen tuloksena läänityslaitos ja keskiluokan 
valta-asema vahvistui. Ensimmäinen työläisten yhteenliittymä perustettiin ja työläisten ammat-
tiliittojen kehitys sai alkunsa.150 Työläisten kapinan ja vallankumouksen aikaan syntyi uusia aja-
tuksia asumisesta. Teollisuuskaupungeissa työnantajat rakensivat työläisille ”Werkswohnungen” 
eli tehdasasuntoja. Työnteko ja asuminen eivät enää sijainneet samassa rakennuksessa. Tämän 
yksityisyyden kehityksen myötä ylä- ja keskiluokka alkoivat ilmaista yhteiskunnallisia edustustar-
peitaan oman asuintalonsa arkkitehtuurin kautta.151 

Kirjoituksia työväenluokan oloista, joissa tuotiin esille Saksassa vallitsevat asumisen ongelmat, 
alkoi ilmestyä 1800-luvun puolivälissä. Kirjailija Bettina von Arnim kuvasi työväenluokan elämää 
teoksessaan ”Königsbuch” ja toi asumisen epäkohdat sitä kautta ensimmäisen kerran ylemmän 
luokan tietoisuuteen152. Työväenluokan asemasta kiinnostuneet henkilöt, kuten sosiaalinen uu-
distaja Victor Aimé Huber sekä ”marxismin esi-isä” Friedrich Engels, tutustuivat Englannissa 
työväenluokan asuntoalueisiin. He toivat niissä vallitsevat olosuhteet varoittavana esimerkkinä 
Saksassa esille. Engels julkaisi vuona 1844 raportin nimellä Työväenluokan asema Englannissa.153 
Myös Hubertin kuvaus englantilaisten cottage*154 -taloista oli ankea ja hän kritisoi niissä vallitse-
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via olosuhteita. Hän näki silti talo-konseptissa piilevät edut. Hubert kirjoitti ”Englantilainen cot-
tage-systeemi on, oikein ymmärrettynä ja huolellisesti toteutettuna, ainut malli, joka takaa pro-
letariaatin perheen tarpeellisen itsenäisyyden, sulkematta pois työväenluokan kolonia edut ” ja 
myöhemmin ”Se, seisooko talo vapaasti, vai sijaitseeko enemmän taloja yhden katon alla ja niitä 
erotetaan seinillä, sillä ei ole niin paljon merkitystä”. Tässä yhteydessä Hubert viittasi myös pääl-
lekkäisten asuntojen taloudellisesti parempaan yhtälöön, mutta sulki tämän vaihtoehdon pois. 
Hän näki siinä sosiaalisia ongelmia, koska taloissa asuisi enemmän kuin yksi perhe. Tavoitteena 
oli kristillisten elintapojen tuominen työväenluokan keskuuteen. Kristillistä ydinperhettä Hubert 
piti valtion ytimenä. Perheen oma asunto, jossa se sai elää jossain määrin vapaasti, oli hänen mie-
lestään oleellinen tekijä tavoitteen saavuttamiseen. Perheen oma asunto takaisi myös puhtauden 
ja järjestyksen sekä estäisi perheiden välistä epäilyttävää kanssakäymistä.Hubertin teoreettiset 
visiot eivät toteutuneet, mutta ne vaikuttivat myöhempään asumisen keskusteluun Saksassa.155

PUUTARHAKAUPUNGIT
Hieman myöhemmin syntyi Saksassa vastareaktiona kaupunkien kehitykseen kaupungeista pois-
päin pyrkiviä suuntauksia. Vuonna 1902 perustettiin saksalainen puutarhayhdistys156, jonka esiku-
vana toimi englantilaisen Ebenezer Howardin esittämä puutarhakaupungin ideologia, joka perus-
tui työväenluokan asumisen olojen parantamiseen157. 

Vuonna 1909 tehtaanomistaja Karl Schmidt perusti Saksan ensimmäinen puutarhakaupungin, 
Helleraun. Saksassa Deutsche Werkbund* oli kehittänyt uusia asumisen periaatteita ja niitä toteu-
tettiin Helleraun alueella. Yksi alueen suunnittelijoista oli Heinrich Tessenow, joka oli hyvin kiinnos-
tunut pienasuntojen aiheesta. Tessenow oli jo vuonna 1903 kehittänyt kytkettyjä pientaloja työvä-
en luokalle ja myös Helleraun kaupunginosaan Tessenown suunnitteli rivitaloja158. Moni sen ajan 
saksalaisista arkkitehdeista oli kiinnostunut asuntosuunnittelun sosiaalisesta näkökulmasta159. 

TEHDASASUNNOT
Toinen taho, joka yritti puutarhakaupunkiliikkeen lisäksi parantaa työväen asumisen tilannetta, 
olivat yksityiset tehtailijat, kuten esimerkiksi Krupp Ruhrin alueelle. He perustivat tiiviitä ja mata-
lia asuinalueita työläisille englantilaisen mallin mukaan. Tehtailijoiden yhtenä intressinä oli tukea 
ydinperheen ihannetta ja saada työläiset pois kapakoista, joissa he olisivat voineet järjestäytyä. 
Työläisten riippuvuutta työnantajastaan pidettiin näissä toimintamalleissa ongelmallisena.160  

Yleinen työläisten talon malli oli paritalo tai talo, jossa sijaitsi neljä asuntoa, joista aina kaksi olivat 
päällekkäin.
Saksan keisarikunnan osallistuminen ensimmäiseen maailmansotaan vuosina 1914–20 katkaisi 
asuntoreformit. Sodan jälkeistä aikaa leimasivat yhteiskunnalliset, poliittiset ja eri kulttuurialojen 
muutokset. Koska rakentaminen oli sodan ajaksi loppunut kokonaan, vallitsi Saksassa suuri asun-
topula. Seurauksena asuntopulaan Saksan valtio alkoi tukea sosiaalista asuntorakentamista.161   

161. Ungers 1983, 16.   I   162. Reinborn 1996, 93–98.   I   163. Stimmann 2011, 6–9.   I   164. Ungers 1983, 12.   I   165. Saks. Siedlung.   I   166. Ungers 1983, 12.

167. Häussermann 2008, 26.

155. Geist & Kürvers 1980, 431–437.   I   156. Saks. Deutsche Gartengesellschaft .   I   157. Laage 1979, 17–18.   I   158. Michelis 1991, 160; 200.

159. Laage 1979, 17–19.   I   160. Laage 1979, 21.

K12   Ateenan Kartta: Kuvituksia sodan jälkeisen jäleenrakentamisen ajalta. Mainz: Section du plan 1947.

MODERNISMI
Saksassa alkoi rakentamisen uusi ”kulta-kausi”. Syntyi funktionalistinen, modernistinen arkkiteh-
tuuri, jonka niukka muotokieli oli seuraus sodan jälkeisestä pulasta sekä uudesta taide- ja kult-
tuurikäsityksestä. Myös teollistuminen vaikutti rakentamisen ratkaisuihin. Vuonna 1919 Saksan 
Weimarissa perustettu Bauhaus ja Le Corbusiern teoria, jossa julistettiin perinteisen kaupunki-
suunnittelun lopun, vaikuttivat tuleviin arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelusukupolviin.162 

Modernismin tulo tarkoitti arkkitehtuurissa uutta alkua ja suurta katkosta arkkitehtuurin histori-
allisen kehityksen kulussa. Perinteillä ja historiallisilla rakennusmuodoilla ei ollut tilaa tässä uu-
dessa suuntauksessa. Valoisat ja avarat kaupungit, joiden suunnittelun tähtäimessä olivat yksit-
täisten talojen sijaan liikennejärjestelyt ja julkiset tilat olivat nyt ajan hengessä. Tiivis kaupunki 
kuului teoriassa menneisyyteen. Arkkitehtuurin edelläkävijät kääntyivät pois porvarillisesta kau-
punkikuvasta ja vastustivat siihen liittyvää 1800-luvun yksilöllisyyttä. Modernistit vastustivat myös 
porvarillisten yksityistä maanomistusta, johon liittyi pieni tonttijako163. 

SAKSALAINEN SIEDLUNG
Arkkitehtien tavoitteet olivat nyt ihmisten asumisolosuhteiden, tasa-arvon ja yhteisöllisyyden pa-
rantaminen164. Moderniin arkkitehtuuriin ei myöskään kuulunut toimintojen sekoittuminen. Nämä 
arvot heijastuivat asuntosuunnittelussa. Vastauksena suureen asuntopulaan syntyi asuinalueet165 
kaupunkien laidoilla. 2–4-kerroksisten kytkettyjen talojen pitkät rivit tarjosivat asuntoja yhteis-
kunnan alemmille luokille166. Siedlung-alueen perillisinä kehittyivät joidenkin tutkijoiden näke-
myksen mukaan matalammat rivitalo-alueet, joita rakennetaan tänäkin päivänä167. 

Modernistisilla asuinalueilla kuten Ernst Mayn suunnittelemassa Frankfurtin Praunheimissa löy-
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K15   Ateenan Kartta: Kuvituksia sodan jälkeisen jäleenrakentamisen ajalta. Mainz: Section du plan 1947.

dämme ratkaisuja, jossa kytkettyjen pientalojen tyypit ovat lähellä nykypäivän townhouse-talon 
tyyppiä. Näitä rivitaloja ei voi Hans Stimmannin näkemyksen mukaan kuitenkaan yhdistää tämän 
päivän omatonttiseen kytketyn kaupunkipientalon typologiaan. Ne sijaitsevat asumislähiöissä ei-
vätkä täytä townhouse-talon kriteereitä. Pääperusteluna käytetään sitä, etteivät ne tuota urbaa-
nia tilaa. Yksi syy tähän on, että taloilla on tyypillisesti etupihat, jotka erottavat talon katutilasta.168 
Modernistisilla rivitalo-alueilla huomiota herättämättömät ja lähes identtiset talot olivat osana 
suurempaa asuinalueen kokonaisuutta169.

TOINEN MAAILMANSOTA 1939–45
Vuoden 1929 maailmanlaajuisen pörssiromahduksen ja talouskriisin myötä sosiaalinen asunto-
rakentaminen Saksassa taantui. Modernistien ajatukset eivät saaneet enää kansallissosialistisen 
maan johdon kannustusta ja monet arkkitehdit pakenivat ulkomaille. Sen sijaan germanistisistä 
perinteistä kumpuava omakotimalli nousi uudeksi asumisen ihanteeksi.170 Seuraavia vuosikym-
meniä leimasi toinen maailmasota, joka päätyi vuonna 1945 Saksan tappioon.

YHTEENVETONA voi todeta saksalaisen historiallisen kytketyn kaupunkipientalon aikakauden 
kestäneen melko pitkään, varhaisesta keskiajasta barokin aikakauteen saakka, jolloin Bürgerhaus-
talon perinteet alkoivat murtua. Teollistumisen myötä kytketyn pientalon typologiaa edustivat eri-
laiset kytketyn pientalon tyypit kaupungin laidoilla. Suuremman mittakaavan kytketyn kaupunki-
talon typologiaa edustivat Gründerzeit-ajan kortteleiden rakennukset kaupungeissa. Modernismin 
synnyn myötä keskiaikainen kaupunkirakenne unohdettiin ja ihanteeksi nousi valoisa ja väljä kau-
punki. Modernististen asuinalueiden kytkettyjen pientalojen typologiaa rivitalo on jatkanut tähän 
päivään saakka. Bürgerhaus-talon typologiaa ei näinä tulevina vuosikausina enää ideologisista ja 
yhteiskunnallisista syistä jatkettu.  

K14  Berlin, Waldsiedlung Zehlendorf 1926-32, Bruno Taut. 

K13   Frankfurt, Siedlung Römerstadt, Ernst May.
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2.5 BREMENIN TALO POIKKEUKSENA – 

DAS BREMER HAUS

Oma ryhmä saksalaisen kytketyn kaupunkipientalon rakentamisen typologiassa ovat Bremenin 
kaupungin talot, jotka tunnetaan Saksassa käsitteellä das Bremer Haus (suom. Bremenin talo)173. 
Bremenin kytketyt kaupunkipientalot yleistyivät 1800-luvun puolivälissä174. Kun muut saksalaiset 
kaupungit siirtyivät teollistumisen aikana rakentamaan hyvin tiiviistä Gründerzeit-taloa, rakennet-
tiin Bremenissä vielä 1920-luvulle asti pelkästään kytkettyjä kaupunkipientaloja. Bremenin talo oli 
myös asumisen malli alemmalle- ja keskiluokalle, eikä etuoikeus ylempään luokkaan kuuluville, 
kuten muissa kaupungeissa. Talojen koossa ja varustetasossa oli eroja, jotka viittasivat asukkai-
den varallisuuteen. Omakotiasuminen oli Bremenissä kaikkien oikeus. Tämä Bremenin asumisen 
malli ei pohjautunut kaupungin asukkaiden erityiseen vaurauteen, eikä kaupungin tai valtion tu-
kiin, vaan erikoinen hypoteekki-laina mahdollisti omakotiasumista.175,176 Rakentamisen esikuvina 
Bremenissä käytettiin Englannin townhouse-taloja176. Hansakaupungin Bremenin hyvät kaup-
payhteydet ja läheinen sijainti naapurimaahan Hollantiin toivat myös sieltä vaikutteita rakenta-
miseen177. Monesta Bremenin talosta löytyi Englannin townhouse-taloille tyypillinen, puolittain 
maanalainen kerros. Koska Bremen sijaitsi vain metrin merenpinnan yläpuolella, talot perustettiin 
korkealle ja kadut nostettiin noin puolitoista metriä ylös. Kadun ja puutarhan väliin syntyi täten 
korkeusero178. Talossa asui yleensä yksi ruokakunta179. Taloille tyypillinen pohjaratkaisu oli neljä 
huonetta joka kerroksessa, joista huoneista kaksi olivat suurempia ja kaksi pienempiä. Huoneisiin 
pääsi keskellä sijaitsevan porrashuoneen kautta. Työläisten talot olivat 5–6 metriä leveitä, ylem-
män luokan talon leveys oli jopa kaksinkertainen. Luokkaerot heijastuivat huoneiden koossa ja 
asukkaiden määrässä per huone. Kaikissa taloissa sijaitsi talon edessä pieni etupiha ja takana 
puutarha tai piha, jolla pidettiin eläimiä tai jolla sijaitsi verstastiloja. Takapihalla sijaitsevia tiloja 
oli myös mahdollista vuokrata. Bremenissä sijaitsi vuonna 1929 vielä 92,5 % asunnoista kaupunki-
pientaloissa180. On väitteitä, joiden mukaan Bremenin talolla oli erityinen rooli Saksan 1980-luvun 
asuntoreformien aikana, jolloin talotyypistä keskusteltiin Berliinin kytkettyjen kaupunkipientalo-
jen kehityksen yhteydessä181.

173. Laage 1979, 21.   I   174. Brenner & Geisert 2004, 86.   I   175. Laage 1979,21.   I   176. Häussermann 2008, 29.   I   177. Büttner & Meissner 1981, 206.

178. Brenner & Geisert 2004, 86.   I   179. Laage 1979, 21.   I   180. Häussermann 2008, 29–30.   I   181. Geist & Kürvers 1980, 459.

K16  Bremenin taloja.

JÄLLEENRAKENTAMISEN AIKA ALKAA
Sodan kärsimyksistä toipuvassa ja laajasti tuhoutuneessa Saksassa vallitsi suuri asuntopula. 
Jälleenrakentamisesta tuli 1970–80 luvuille saakka ensimmäinen kaupunkisuunnittelun priori-
teetti.171 Walter Gropiuksen suunnitelmia Britz-Buchow-Rudow alueelle Berliinissä. Niissä katu 
palautettiin yhtenä historiallisen kaupungin luonteenomaisena piirteenä, urbaanina elämys- 
ja elintilana172. Mutta vasta 1980-luvulla palattiin kaupunkien keskustojen pienimittakaavai-
seen jälleenrakentamiseen. Nämä seikat ovat kytketyn kaupunkipientalon kehityksen kannalta 
relevantteja.
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3 
KYTKETTYJÄ 
OMATONTTISIA 
KAUPUNKIPIEN- 
TALOJA SAKSAN 
ASUNTOPOLIITTI-                
SISSA OHJELMISSA

Toisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa kirjoitettiin asuntopoliittisia ohjelmia, 

joiden päämääränä oli ohjata rakentamista tai etsiä uuden rakentamisen malleja. 

Osassa ohjelmista oli kytketyllä omatonttisella kaupunkipientalolla merkittävä roo-

li. 1970-luvulla, jolloin Saksassa alkoi kaupunkien sisäisen uudistamisen kausi, ha-

luttiin kytketyllä kaupunkirivitalolla tarjota esikaupunkeihin tai maaseudulle pake-

neville perheille kaupunkiasumisen vaihtoehtoja. 1980-luvulla tämä ilmiö jatkui ja 

sen lisäksi taisteltiin tiiviillä rakentamisella esikaupunkien hajaantumista vastaan ja 

etsittiin talotyypin avulla kustannus- ja energiatehokkaita malleja. Vastaavanlaisia 

ongelmia yritetään ratkaista Suomessa nykypäivänä townhouse-talon avulla.
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185. Pretsch 2013, 73.   I   186.*Deutscher Werkbund e.V.–Werkbund on vuonna 1907 taiteilijoiden, arkkitehtien, muotoilijoiden, yrittäjien ja politiikkojen 

perustama järjestö, joka toimii Saksassa edelleen. Sen tavoite on edistää hyvää saksalaista suunnittelua ja muotoilua ja sen vientiä yli maan rajojen 

(Deutscher Werkbund).   I   187.   Bauwelt 21/1979, 858–862.
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3.1 1971 STÄDTEBAUFÖRDERUNGSGESETZ 
JA KYTKETYN KAUPUNKIPIENTALON 
RENESSANSSI KAUPUNGIN KESKUSTASSA. 

Huomattava osa Saksan rakennuskannasta ja kaupungeista oli toisen maailmansodan jäljiltä tu-
houtunut. Seuraavat vuosikymmenet olivat Saksan liittotasavallassa jälleenrakentamisen aikaa, 
jolloin keskityttiin luomaan nopeasti uuttaa asuintilaa. Asuinalueet ja lähiöt syntyivät kaupunki-
en laidoille. Tämän prosessin yhteydessä vanhat kaupungit ja kaupunkien keskeiset alueet jäivät 
suunnittelun varjoon ja monen kaupungin keskusta rapistui.182 Niin sanottu alueellinen saneera-
us183 tuhosi keskustojen pienimuotoista historiallista rakennetta. Vanhoja rakennuksia purettiin 
ja ne joutuivat väistymään isojen kokonaisuuksien edessä. Liike-, toimistorakennukset, pankit tai 
uudet liikenneväylät korvasivat vanhaa, osittain tuhoutunutta rakennuskantaa. Asukkaita siirret-
tiin saneerausten ajaksi kaupunkien laidoille184. Koska asuntojen hinnat nousivat saneerausten 
yhteydessä, entisillä asukkailla ei ollut enää varaa asua alueen uusissa asunnoissa, eivätkä he pys-
tyneet palaamaan. Suuria muutoksia kaupunkien keskustoissa kritisoitiin laajalti. Kritiikin aiheet 
olivat kaupunkien kaupunkikuvallisen identiteetin häviäminen, sosiaalisten kontaktien rikkomi-
nen sekä anonyymi suunnittelukulttuuri184. 

Tärkeätä kääntöpistettä kantakaupunkien kehityksessä merkitsee ensimmäinen laki kaupunkien 
uudistamisesta (saks. Städtebauerneurungsgesetz), joka julkaistiin Saksassa vuonna 1971. Laki loi 
juristisen, taloudellisen sekä sosiaalisen pohjan kaupunkien rakennuskannan kunnostamiseen. 
Lain myötä alkoi kausi, jolloin keskityttiin kaupunkien uudistamiseen ja niiden sisäänpäin suun-
tautuvaan kasvuun.182 

CASE: KARLSRUHER DÖRFLE

Esimerkkejä kaupunkien uudistamisen lain vaikutuksesta on monessa saksalaisessa kaupungissa. 
Hanke, jolla oli esimerkillinen vaikutus tulevien kaupunkien ja kylien saneeraukseen oli Karlsruhen 
Dörfl e-alue. Karlsruhen Dörfl e ei ole osa kaupungin säteittäin järjestettyä barokkikaavaa, mutta se 
on Karlsruhen vanhin kaupunginosa. Rapistuneen alueen kehitysprojekti aloitettiin vuonna 1964 
tuettuna malliprojektina. Tarkoitus oli kerätä Saksan Liittotasavallan tasolla kokemusta asunto- ja 
kaupunkisuunnittelua koskevaa lainsäädäntöä varten185.

Alueelle järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka voittivat arkkitehdit Hilmer & Sattler. Suunnittelualue 
jakautui kahtia. Itäisen osan, jonka puolella esimerkkikohde sijaitsee, oli tarkoitus säilyttää pieni-
muotoisen luonteensa. Rakennuksia kunnostettaisiin ja alue säilyttäisi pienyrittäjänsä ja ravitse-
musliikkeensä185. Suunnittelualueella oli varattu yksi rajattu katu ilotyttöjen toimintaan. Tämä alu-
eella tapahtuva toiminta sekä rakennuskannan huono kunto olivat tehneet alueesta sosiaalisesti 
ongelmallisen.187 

Ryhmä Werkbund*186 -järjestöön kuuluvia arkkitehteja lähestyi kaupunkia, toiveena saada alueel-
ta tontti kokeellista rakentamista varten. Ryhmän yhtenä jäsenenä toimi Cristoph Sattler, jonka 
kilpailuehdotuksen pohjalta aluekehitys toteutettiin. Karlsruhen kaupungin tarjottua Werkbund-
ryhmälle tontin syntyi kortteli, joka peilaa ajan käsitystä kaupunkiasumisesta sekä arkkitehtuuris-
ta185. Arkkitehdit suunnittelivat yhteisten sääntöjen puitteissa yksilöllisiä kaupunkitaloja, joissa he 
myöhemmin osittain itse asuivat ja työskentelivät. Yhteisten sääntöjen laatimiseen oli arkkitehtien 
lisäksi osallistunut kaupunki ja museovirasto185. Suunnittelijat itse eivät halunneet kutsua taloja 
kaupunkitaloiksi (saks. Stadthaus), koska tämä antaisi väärän käsityksen projektin tavoitteista. He 
puhuivat itse paikkaan sidonnaisesta kaupungin eheyttämisestä. Ryhmän tavoite oli keskustele-
van Werkbund-perinteen sijaan tarjota konkreettinen ratkaisu ongelmalliseen tilanteeseen187.  

Ryhmä toteutti kaksitoista taloa, jotka noudattavat Karlsruhen kaupungille tyypillistä kortteli-
kaavaa. Rakennukset ovat rakennetut katutilaan kiinni. Taloilla on oma, yksityinen rajattu piha. 
Näiden pihojen rajaamana sijaitsee keskellä korttelia rauhallinen yleinen puistomainen alue. 
Kohteessa tehtyjen havaintojen mukaan asukkaiden omat pihat ovat reheviä ja intiimejä. Tonttien 
keskelle muodostuva puisto ei ole yhteisessä käytössä. Sen tunnelma on rauhallinen ja kaupungin 
melu ja pöly ovat kaukana. Nelikerroksisten talojen koko ja tonttijako muodostuivat korttelin koon 
ja ympäröivän rakennuskannan mukaan. Jokaisessa talossa on asunnon lisäksi erillinen asunto tai 
toimisto. Talojen pysäköintipaikat sijaitsevat pohjakerroksessa. Pohjakerroksen sopimattomuus 
asumiseen perusteltiin kaupunkimelun ja punaisten lyhtyjen alueen läheisyydellä.187
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182. Reinborn 1996, 287.   I   183. Saks. Flächensanierung.   I   184. Lenz 2007.

K17.2.  Oswald Mathias Ungers, Ritterstrasse Marburg. Kuva: Brenner & Geisert.



188. Bauwelt 21/1979, 858 –862.   I   189. Brenner & Geisert 2004, 152.
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Werkbund-ryhmän ajatus oli tarjota kaupunkiasumisen vaihtoehto maaseudulle pakenevil-
le perheille. Jokainen talo pyrittiin pitämään rahoitusta myöten mahdollisimman itsenäise-
nä. Koska hankkeen tuli toimia esimerkkiä antavana muille kaupungeille, yritettiin tällä tavalla 
vastata täydennysrakentamisen haasteisiin, joissa yleinen suunnittelutehtävä oli kolo vanhassa 
rakennuskannassa.

Yksi Werkbund-ryhmän jäsenistä, Georg Kasimir sanoi alueesta ”…sekä me, että kaupunki olim-
me epävarmoja siitä, oliko edes olemassa ihmisiä, jotka haluaisivat asettautua asumaan tälle alu-
eelle. Toinen ongelma oli epävarmuus alueen hengestä: Keitä olisivat ihmiset jotka olivat valmiita 
tulemaan tänne asumaan ja miltä tällainen pieni rakennusryhmä näyttäisi? Alussa hyvin yksilölliset 
talojen ratkaisut muuttuivat keskustelun aikana tiukemmaksi rakennusten ryhmäksi. Löysimme yhä 
enemmän yhtenäisyyksiä ja yritimme naapureiden rinnakkaisasettelun kautta luoda yhteensopi-
vuutta ja ottaa toisiamme huomioon; tuloksena oli loppuen lopuksi hyvin yhtenäinen ryhmä, jos-
sa talot oli muotoiltu hyvin yksilöllisinä.”187  Vastaanotto oli yllättävän hyvä kun talot luovutettiin 
vuonna helmikuussa 1979 kaupungille ja sen asukkaille. Kaupunki sai yhteensä 70 hakemusta 12 
talolle.187 Hankkeen yhteydessä pohdittiin, pystyisivätkö korttelin yksilölliset talot ja kenties oma-
peräiset asukkaat vaikuttamaan alueen toiminnan kehitykseen? Tulisiko alueelle sijoittumaan 
kaupunkielämään liittyvää toimintaa kuten gallerioita, kahviloita, baareja, pieniä kauppoja ja koh-
taamispaikkoja? Vai tulisiko korttelista sivistyneiden ja etuoikeutettujen getto keskellä vierasta so-
siaalista ympäristöä?188 Alueen voi todeta kasvaneen elinvoimaiseksi ja miellyttäväksi urbaaniksi 
asuin-ympäristöksi. Hankkeen pienimuotoinen rakentaminen ja paikan hengen huomioon otta-
minen olivat vastakohtia alueelliselle kaupunkikehitykselle. Vastaavanlaisia hankkeita toteutet-
tiin monessa saksalaisessa kaupungissa 185. Karlsruhen Dörfl e-projektia muistuttavia konsepteja 
löydämme esimerkiksi Frankfurtin Römerberg-alueelta sekä Marburgista, missä Oswald Mathias 
Ungers kehitti vuonna 1976 Ritterstrassen alueelle kaupunkitaloja189. Myös Bremenin Marterburg-
alueen talot, joiden suunnittelijat ovat Wolfram Goldapp ja Thomas Klumpp, edustavat samaa pie-
nimuotoista kaupunkirakentamista.

3.2 1981 KUSTANNUSTEHOKAS KYTKETTY 
KAUPUNKIPIENTALO 

Kun Saksan liittovaltion rakennus- ja asuntoministeriön (Bundesministerium für Bau- und 
Wohnungswesen) tukema hanke sai alkunsa vuonna 1981, olivat lähtökohdat verrattavissa 
Helsingin metropolialueen nykypäivän tilanteeseen. Korkeat rakentamisen kustannukset vaa-
tivat tehokkaita ratkaisuja, joilla yritettiin välttää esikaupunkien hajoamista.

Kustannustehokkaita kaupunkitaloja190 oli vuonna 1981 liittotasavallan aluesuunnittelun-, raken-
tamisen- ja kaupunkisuunnittelun ministeriön191 toimesta järjestetty arkkitehtikilpailu. Kilpailun 
muoto ei ollut perinteinen suunnittelukilpailu, vaan sen yhteydessä etsittiin jo vuosien 1979–81 
välisenä aikana Saksan liittotasavallan alueella ja Länsi-Berlinissä toteutettuja kaupunkitalokoh-
teita, joista kymmenen parasta esimerkkiä palkittiin. Kilpailun yhteydessä etsittiin kustannuste-
hokkaan pientalon lisäksi energiatehokkaita ratkaisuja. Näitä energiatehokkaita rakennuksia oli 
tarkoitus toteuttaa sekä vuosien 1984–87 IBA:n yhteydessä Berlinissä että Kasselin taiteen- ja ra-
kentamisen näyttelyn Documenta Urbanan alueelle. Arkkitehtikilpailun lopputuloksia esiteltiin 
kiertävän näyttelyn avulla rakennusalan ammattilaisille sekä lehdistölle. Näyttelyn saaman suu-
ren suosion ansiosta se oli myöhemmin esillä myös erilaisissa virastoissa, yliopistoissa, ministeri-
öissä ja rakentamisen messuilla.

Kustannustehokasta kaupunkipientaloa koskevan kilpailun loppuraportissa todettiin seuraavaa: 
Omakotitalon katsottiin vastaavan parhaiten lapsiperheiden tarpeita, mutta rakennustonttien ja 
rakentamisen korkeat kustannukset ajavat Saksan liittotasavallassa tehokkaampiin ratkaisuihin, 
joissa tilaohjelma ja varustelutaso jouduttaisiin rajoittamaan olennaiseen. Korkeat tonttihinnat 
kantakaupungeissa ja lähellä keskustaa olevilla suunnittelualueilla ajaisivat tehokkaaseen tontin 
käyttöön ja pieniin tonttikokoihin. Sitä paitsi tiiviin rakentamisen nähtiin ennaltaehkäisevän tilaa 
vievien rakennustapojen ja talotyyppien aiheuttamaa esikaupunkien hajoamista. Ollakseen vaih-
toehto esikaupungissa sijaitseville omakotitaloille tai kaupunkikerrostaloasunnoille, kaupunkipi-
entalon tuli raportin mukaan täyttää tietynlaisia ehtoja. Sen tuli olla rakennettu rivitalon lailla, 
mutta sen oli tarjottava asumista, joka on kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja asumisen toi-
mivuuden kannalta korkealuokkaista asumista.

Kaupunkimainen rivi-omakotitalo, jota kutsustaan myös kaupunkitaloksi, voisi kilpailuohjelman 
mukaan olla monimuotoisen rivitalo-tyypin yksi erikoismuoto. Kilpailuohjelmassa sallittiin erilli-
nen asunto alakerrassa tai ei. Sen olennaisiin ominaisuuksiin kuului pieni tontti ja kapea kadun-
suuntainen massoittelu.  
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 190. Saks. Preiswerte Stadthäuser.   I   191. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau .

K18  Karlsruhe, Dörfl e. Katunäkymä. K19  Karlsruhe, Dörfl e. Puutarhan puoli.



  193. Reinborn 1996, 287.   I   194. Kleihues 1984, 73.   I   195. Behrens 1979, 558-559.   I    196. Reinborn 1996, 291.
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Osallistujia pyydettiin esittämään suunnitelmiaan ja niiden aiheuttamia tarkkoja kustannuksia. 
Loppuraportin yhteenvedossa todettiin ehdotusten kustannusten olevan yllättävän alhaisia. 
Kilpailun järjestäjien tavoite oli innoittaa edullisten kaupunkipientalojen rakentamiseen esi-
merkkien voimin.  Kilpailun avulla todistettiin järjestäjien mukaan olevan mahdollista toteuttaa 
tasokasta tiivistä kaupunkirakentamista kustannustehokkaasti. Rakennusministeriön tavoite oli 
jo pidempään ollut tukea tiivistä ja kustannustehokasta rakentamista. Talotyypin avulla toivot-
tiin nousevien rakentamisen kustannusten kompensoituvan. Toinen syy tiiviiseen rakentamisen 
oli puuttuvat tonttien reservit ja tonttien korkeat hinnat. Tarkoitus ei järjestäjien mukaan ollut 
palata 1950-luvun yksinkertaisiin ja halpoihin  rakennustapoihin, vaan huolellista suunnittelua ja 
sen korkeata tasoa painotettiin. Myös kustannustehokkaassa ja tiiviissä rakentamisessa haluttiin 
saavuttaa korkea asumisen laatu. Kaupunkipientalon katsottiin olevan vaihtoehto esikaupunkien 
omakotitaloille ja kaupunkien kerrostaloille. Kilpailun avulla osoitettiin hartiapankin olevan yksi 
varteenotettava ja suosittu keino kustannusten laskemiseen. Sen havaittiin olevan rakentajien 
keskuudessa suosittu. 

Kaupunkipientalon kustannustehokkuuteen vaikuttaisi ensinnäkin tonttikoon rajoittaminen, 
tontin tehokas käyttö, asukkaiden osallistuminen suunnitteluprosessiin aikaisessa vaiheessa 
ja rakennuksen runkosyvyyden kasvattaminen. Sen lisäksi pohjaratkaisun tulisi mahdollistaa 
laajentamista sekä myöhempää täydentämistä. Myös energiatehokkuus vaikuttaisi rakennuskus-
tannuksiin. Kaikki nämä tekijät eivät olleet järjestäjien mukaan mahdollisia toteuttaa samassa 
hankkeessa. Jokaisessa kohteessa olisi silti syytä tutkia ratkaisuja kustannustehokkuuden ja jär-
kevän tilankäytön kannalta ja ottaa ne huomioon suunnittelussa.192  

3.3 CASE: FRANKFURT AM MAIN – 
KYTKETTYJÄ KAUPUNKIPIENTALOJA KAUTTA 
AIKOJEN

Frankfurtin Römerberg- ja Domhügel-alueet edustavat pienellä alueella läpileikkauksen kau-
punkisuunnittelusta kautta historian, jossa kytketty kaupunkipientalo on erityisessä roolissa.

Frankfurtin vanhassa ydinkeskustassa sijaitsevat Römerberg ja Domhügel ovat kiinnostavia alu-
eita kytkettyä kaupunkipientaloa tutkivalle. Raatihuoneentori ja lähellä sijaitseva tuomiokirkko 
St. Bartholomäus, joka oli keskiajalta lähtien keisarin kruunauskirkko, tekevät alueesta historialli-
sesti merkittäviä paikkoja. Römer, kaupungin raatihuone on koko kaupungin tunnusmerkki. Dom-
Römer-alue tarjoaa melko pienellä alueella läpileikkauksen kytketyn kaupunkipientalon historial-
lisesta kehityksestä. 

Ensimmäisen kerran vuonna 749 kirjoissa mainitussa Frankfurtissa on aina vallinnut porvarillinen 
henki. Vanha kaupunki oli pienimuotoinen, kujat kapeita ja tontit pieniä. Saksalaiset käyttävät 
tässä yhteydessä käsitettä Bürgerstadt, eli porvarillinen kaupunki. Suuria osia Frankfurtin vanhas-
ta kaupungista tuhoutui toisen maailmansodan aikana. Kun laki kaupunkien uudistamisesta (ks. 
luku 3.1) astui Saksassa vuonna 1971 voimaan, alkoi vaihe, jolloin keskityttiin kaupunkien raken-
nuskannan kunnostamiseen. Se oli tärkeä muutos kantakaupunkien kehityksessä.193 Sinä aikana 
oli yhtenä suuntauksena havaittavissa kiinnostus historioivaan rakentamiseen ja nostalgiseen hai-
kaluun menneiden aikojen kaupunkiympäristöön.194 Tämä oli kaupunkilaisten reaktio kaupunkien 
sodan jälkeisen jälleenrakentamisen nopeaan muutokseen.

Römerbergin raatihuoneen aukion laidalla sijaitsevista tuhoutuneiden keskiaikaisten Bürgerhaus-
talojen kohtalosta syntyi kiivas keskustelu. Kaupunkilaiset kysyivät, voisiko niitä jälleen rakentaa 
vanhan mallin mukaan. Tätä ajatusta arkkitehtikunta vastusti ja ehdotti uutta rakentamista perin-
teitä kunnioittaen. Poliittisena päätöksenä kaupungin edustajat äänestivät vuonna 1978 yksimie-
lisesti Römerbergin itäpuolen historiallisen jälleenrakentamisen puolesta.195 Vastustajat kutsuivat 
rekonstruoituja taloja nukkekoti- tai kulissiarkkitehtuuriksi196. 

Mutta myös arkkitehdeille päätettiin antaa mahdollisuus näyttää taitonsa samalla alueella. 
Julkaistiin alueen eteläisen laidan, Saalgasse-kadun varrella sijaitsevia tontteja käsittelevä kau-
punkisuunnittelukilpailu. Kilpailun tuloksen oli tarkoitus toimia asemakaavan pohjana. Samalla 
nähtiin mahdollisuus ottaa kantaa Saksan liittotasavallan esittämään Stadthaus-ohjelmaan. 

  192. Achterberg 1982, 1–58.

K20 + 21  Kilpailuun osallistunut ehdotus Stadthäuser Hagen vuodelta 1981. 

Kilpailun pöytäkirjan mukaan ehdotuksessa oli ongelmia asuntopohjien ratkaisuissa.

Maanalaista pysäköintihallia pidettiin huonona, koska se kasvatti hankkeen hintaa. 

Etuna nähtiin vähäinen ulkoseinäpinta ja yksinkertaiset rakenteelliset ratkaisut.



  197. Schmal Cachola 2008.   I    198. Behrens 1979, 558.   I   199. Saks. Stadtschloss Berlin.   I   200. Lüpke 2013, 5.   201. Gestaltungssatzung für das Dom-Römer Areal.   I    202. DAF Deutsches Achitekturforum.

K24  Frankfurt, Dom-Römer alue.  Suunnitelma katunäkymästä.
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Ohjelman tavoite oli rakentaa kaupungin keskeisille alueille kustannustehokkaita rakennuksia 
pienille tonteille. Tarkoitus oli myös houkutella esikaupunkeihin tai maaseudulle pakenevia ta-
kaisin kaupunkiin. Suunnittelukilpailu mahdollistaisi kaupungin perinteen mukaisen yksityisen 
tontin käytön sekä elävöittäisi keskustaa.198

Saalgassen talot valmistuivat postmodernissa hengessä vuosina 1981–84. Taloja on yhteensä 
neljätoista. Yhden talon leveys on 7,50 metriä ja tontin syvyys 10 metriä. Talojen kerroskorkeus 
on viisi kerrosta. Suunnittelijoina olivat mm. Von Gerkan, Marg und Partner, Christoph Mäckler ja 
Charles Moore.197 Jokainen talo on yksilöllinen ratkaisu. Kaikkien talojen porrashuoneet sijaitsevat 
pihan puolella. Talojen pohjakerroksessa on työ- tai toimistotiloja ja talojen ylimmissä kerroksissa 
asutaan.

Vuonna 1963 järjestetyn suunnittelukilpailun tuloksena rakennettiin Domberg-alueelle tekninen 
raatihuone198. Rakennus oli toisen maailmansodan jälkeisen kaupunkien jälleenrakentamisen ai-
kaa edustava korttelin kokoinen rakennus. Tasan 50 vuotta myöhemmin tämä rakennus on pu-
rettu ja sen paikalle syntyy uudestaan vanhan malliin rakennettu pienimuotoinen kaupunginosa. 
Aktiivisten kansalaisten aikaansaannos on Saksan historiassa suuruudessaan ainutlaatuinen han-
ke ja arkkitehtoninen kannanotto. Se jatkaa Berliinin linnan199 jälleenrakentamisen yhteydessä 
käytyä keskustelua siitä, onko vanhan rakennuksen tai alueen rekonstruoiminen nykypäivänä sal-
littua. Mielenkiintoista tämän työn kannalta ovat alueelle syntyvät yksittäiset rakennukset, jotka 
jatkavat historiallista Bürgerhaus-perinnettä. 

Vuonna 2005 järjestettiin kaupunkisuunnittelukilpailu vanhentuneen edellä mainitun teknisen 
raatihuoneen tontille. Voittaneen ehdotuksen ja sen myöhemmin parannetun ja muokatun versi-
on pohjalta syntyi ristiriitainen keskustelu kansalaisten parissa alueen tulevaisuudesta. Tuloksena 
perustettiin kaupunkilaisten työpaja ja tehtiin historiallisia tutkimuksia. Vuonna 2007 tehtiin kau-
pungin puolesta päätös luopua kokonaan teknisen raatihuoneen uudisrakennushankkeesta. 

Tämän seurauksena päätettiin laatia alueelle kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja järjestää 
uusi suunnittelukilpailu alueesta. Tätä seurasi monimutkainen päätöksenteon prosessi, jossa 
kansalaisilla ja heidän mielipiteillään oli painoarvoa.200 Vanhan kaupungin mittakaavaa jäljitte-
levän suunnitelman mukaan viisitoista alueen rakennuksista rekonstruoidaan vanhojen valo-
kuvien tai suunnitelmien perusteella. Kaksikymmentä rakennuksista ovat moderneja tulkintoja 
Bürgerhaus-talosta. Moderneille rakennuksille on laadittu tarkat suunnittelutapaohjeet, minkä 
tarkoitus on ohjata rakentamista ja taata vanhan kaupungin hengessä syntyvää arkkitehtuuria. 
Suunnitteluohjeissa määrätään esimerkiksi materiaaleja ja värimaailmaa, julkisivujen jakoa, ik-
kunamuotoa, kattomuodot ja kate. Ohjeissa kielletään parvekkeet ja jokaisen talon tule erota 
yksilöllisenä ratkaisuna naapuritalostaan, myös kattokorkeudeltaan. Jokaisen talon pohjakerros 
tulee rakentaa hiekkakivestä ja sen tulee erota korkeudessaan ja käsittelyssään muista kerrok-
sista.201 Projektin tarkoitus on elävöittää Frankfurtin vanhaa kaupunkia ja luoda kaupunkilaisille 
ja turisteille identiteettiä omaava keskusta. Alueelle syntyy uusia asuntoja noin 200 asukkaalle 
sekä talojen alakerrassa sijaitsevia ravitsemusliikkeitä ja muita liiketiloja (www.domroemer.de/
konsept). Tässä yksittäisiä taloja koskevassa päätöksenteossa internetissä olevilla arkkitehtuuri-
foorumeilla oli merkittävä osuus. Ihmiset saattoivat tehdä parannusehdotuksia, joita löydämme 
toteutettuna arkkitehtien nykyisissä suunnitelmissa.202 Frankfurtissa vallitsee jälleen ”porvarilli-
nen henki”. Dom-Römer on kaupunkilaisia osallistava projekti, jossa otetaan huomioon heidän 
toiveet ja ehdotukset. 

K22  Saalgasse, Frankfurt.  K23  Frankfurt Römerberg, rekonstruoidut talot.  
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3.4 1984–87 IBA BERLIN 

Berliinin kansainvälisen rakennusnäyttelyn 1984–87 (Internationale Bauausstellung Berlin, lyh. 
IBA Berlin) pääteema oli kaupunkikeskusta asuinpaikkana203. Näyttelyn yhteydessä toteutettu-
jen Lützowstrassen kytkettyjen kaupunkipientalojen hanke oli tärkeä askel kohti saksalaisen 
townhouse-talon syntyä.

Kansainvälisen rakennusnäyttelyn IBA:n avulla on perinteisesti haettu kaupunkisuunnittelun ja 
arkkitehtuurin avulla ennakkoluulottomia vastauksia yhteiskunnan muutosten asettamiin haas-
teisiin. Näyttelyiden toivottiin antavan hyviä esimerkkejä, jotka vaikuttaisivat rakentamisen, asu-
misen ja suunnittelun kulttuuriin.204  

Länsi-Berliinissä järjestetty IBA 1984–87 näyttelyn pääaiheet olivat kaupunkiasumisen elvyttämi-
nen ja hellävarainen kaupunkiuudistus204. Vanhojen rakennusten purkamisesta ja kaupungin so-
siaalisen eriarvoisuuden kehityksestä oli Länsi-Berliinissä muodostunut ongelma. Berliinin kes-
kustassa rakennettiin vähän asuntoja ja perheet pakenivat valtion tuella kaupungin laidoille205. 
Jo vuoden 1971 kaupunkien uudistamisen-lain206 avulla tartuttiin näihin ongelmiin, jotka olivat 
sodan arpeuttamissa ja jälleenrakentamisen aikana vaurioituneissa keskustoissa vastaavanlaisia 
monissa Länsi-Saksan kaupunkien keskustoissa (ks. luku 3.1).

Berliinin rakennusnäyttelyn ohjelma pohjautui kriittisen rekonstruktion teoriaan, joka oli syntynyt 
1970-luvulla ja joka arvosteli modernistista käsitystä kaupunkisuunnittelusta. Jälleenrakentamisen 
tuhoavaan kaupunkisuunnitteluun suhtauduttiin kriittisesti ja historiallista kaupunkiympäristö 
nähtiin taas säilyttämisen arvoisena204. Turmeltuneeseen kaupunkiympäristöön haluttiin luo-
da taas merkityksellisiä paikkoja207. Kriittisen rekonstruktion teoria taas pohjautui pitkälti Aldo 
Rossin teokseen ”L´Architecctura della cita”208 ja se sai Saksassa alkunsa Wolf Jobst Siedlerin 
ja Kleihuesin lehtiartikkelista ”Modelle für eine Stadt” Berliner Morgenpost-lehdessä. Siedler ja 
Kleihues vastustivat siinä suunnitteilla olevan IBA-näyttelyn ideaa, joka oli muusta kaupunkiraken-
teesta eristetty häiriintymätön idylli. He vaativat sen sijaan IBA:n integroimista olemassa olevaan 
kaupunkirakenteeseen. Vaatimuksiin vastattiin ja näyttelyä ei pidetty yhdellä alueella, vaan ra-
kennukset täydensivät eri paikoissa olemassa olevaa kaupunkirakennetta.209 Näyttelyn painopiste 
oli uusissa asuntoratkaisuissa ja asumismuodoissa ja uusien suunnittelutapojen testaamisessa210.

Yhtenä näyttelyn johtohahmona toimi edellä mainittu arkkitehti Josef Paul Kleihues, joka keskittyi 
uudisrakentamistoimintaan. Hardt-Waltherr Hämer johti kaupunkiuudistusta, jossa painopistee-
nä oli sosiaalisesti ongelmallisten ja rapistuneiden kaupunkialueiden hellävarainen saneeraus. 
Hankkeissa toteutui IBA:n päämäärä, joka oli antaa uutta arvoa ennen modernistisen arkkiteh-

tuurin syntyä kasvaneelle kaupunkirakenteelle. Joidenkin teorioiden mukaan IBA-Berlin 1984–87 
näyttely merkitsi kaupunkien renessanssin alkua Saksassa.211 

Vuonna 1980 järjestettiin Lützowstrassen-alueen kilpailu212, jonka seurauksena valittiin ita-
lialaisen arkkitehdin Vittorio Gregottin toisen sijan saavuttanut ehdotus toteutettavaksi213. 
Kilpailulautakuntaan kuului arkkitehteja, historioitsijoita, kriitikkoja, kaupunkisuunnittelijoita, 
vihersuunnittelijoita, rakennuttajia ja poliitikkoja214. Kokonaisuuteen sisältyivät Lützowstrassen 
varrella sijaitsevat porttiaiheiset rakennukset, jotka täydensivät vanhaa berliiniläistä korttelira-
kennetta, sekä korttelirakenteen sisällä sijaitsevat kytketyt kaupunkipientalot. Kytketyn kaupun-
kipientalon konsepti pohjautui valtion 1970-luvun loppupuolella kehittämään uuteen kaupunki-
asumisen malliin215. Näyttelyä valmistavassa esityksessä Länsi-Saksan parlamentille muotoiltiin 
kytkettyä kaupunkipientaloa koskevia tavoitteita seuraavasti: Kytkettyä kaupunkipientaloa tu-
lee kehittää kaupunkirakentamisen pienimpänä soluna anonyymien asuinalueiden, yksilöllisten 
omakotitalojen ja vanhojen vuokrakasarmien keskellä–kaupunkirakentamisen palikkana histori-
allisesti muodostuneessa kaupunkirakenteessa, vastauksena muuttuville elintavoille. Asuntojen 
pohjaratkaisut ja talon muoto sekä erilaisten kommunikatiivisten tarjontojen sisällyttäminen kor-
vaavat puuttuvaa tilaa keskustassa.216  

Gregottin kilpailuehdotuksen pohjalta laadittiin 36 kytketyn kaupunkipientalon kokonaisuu-
den jatkosuunnitelma, johon osallistui yhteensä 9 arkkitehtia. Kohteen tontti oli alun perin val-
tion omistuksessa. Se myytiin voittoa tavoittelemattomalle yhtiölle ”Gemeinnützige Deutsche 
Wohnungsbaugesellschaft  mbH” (Deutschbau), joka möi yksittäiset tontit jatkossa yksityisille 
omistajille. Tämä oli Saksassa ennen näkemätön malli.217,218 Kokonaisuus muodostui paritaloista, 
joissa sijaitsee yksi suuri asunto ja yksi pieni, ulosvuokrattava asunto. Konseptin lähtökohtana oli 
asumisen joustavuus ja eri sukupolvien asuminen saman katon alla213. Talojen omistusmuodon 
lisäksi asunnon järjestäminen moneen kerrokseen oli uusi ilmiö kaupungissa219 . 

Uutta IBA Berlinin 1984–87 näyttelyssä olivat ekologisten teemojen lisäksi myös tuetun rakenta-
misen mallit. Valtion avustukset kohteille eivät menneet yksityisille rakentajille, vaan rakennus-
yhtiöille220. Muut näyttelyn yhteydessä rakennetut kohteet käsittelivät teemoja kuten sosiaalisen 
sekoittumisen ja asumisen ja työskentelyn yhdistämisen. Kohteiden yhteydessä muodostui käsite 
Kreuzbergin sekoitus221. Näissä kohteissa tuli toimintojen sekoittumisen myötä esille toinen aihe, 
joka on noussut Saksan uuden urbanisaation yhteydessä vahvana elementtinä esille ja jossa pala-
taan aikaan ennen modernin arkkitehtuurin syntyä222. Modernistisen arkkitehtuurin periaatteisiin-
han ei kuulunut sosiaalinen sekoittuminen223.

Nämä IBA:n kautta esille tuodut ajatukset unohdettiin tulevina vuosina Saksan poliittisten ja so-
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212. Saks. Internationaler Engerer Wettbewerb Lützowstraße Berlin Südliches Tiergartenviertel.   I   213. Forschungsinitiative IBA 87.   I   214. Lampugnani 1984, 77.  

215. Forschungsinitiative IBA 87.   I   216. In Stimmann D , 15 . Ks. osa sitaatit työn lopussa.  I     217. Stimmann 2011.   I     218. Forschungsinitiative IBA 87.

219. Liepe 2010, 11; 23.   I      220. Saks. Wohnungsbaugesellschaft .   I     221. Saks. ”Kreuzberger Mischung”   I      222. Below 2011.   I     223. Stimmann 2011,9.

  203. Kleihues 1984, 70.   I   204. Below 2011, 17–20.   I    205. Stimmann 2011, 35.   I   206. Saks. Städtebauförderungsgesetz.   I   207. Norri 1984, 52.

  208. Kleihues 1984, 73.   I   209. Lampugnani 1984, 75.   I   210. Norri 1984, 52.    I   211. Below 2011, 20 sit. Frey, Oliver.
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siaalisten myllerrysten aikana. Saksat yhdistyivät vuonna 1989 ja suunnittelun painopiste siirtyi 
muihin ongelmiin.224 Vasta 1990-luvun loppupuolella, kun yksityiset rakentajat ja rakennusryh-
mät löysivät omatonttisen kytketyn kaupunkipientalon talotypologian uudestaan, muistettiin 
Lützowstrassen kohde224. IBA Berlinin 1984–87 saavutuksena pidetään uusien asumismuotojen 
vakiinnuttaminen Berliiniin. Lützowstrassen kytketyt kaupunkipientalot ovat Saksan uuden kytke-
tyn urbaanin asumisen typologian ensimmäisiä edustajia. Joidenkin tutkijoiden teorian mukaan 
nimenomaan näistä taloista kehittyi se talotyyppi, jonka tunnemme 1990-luvulta lähtien saksalai-
sena townhouse-talona225. 

Lützowstrassen kytketyn kaupunkipientaloalueen laatua pidetään Saksassa edelleen vakuuttava-
na ja se on osoittautunut sosiaalisesti ja esteettisesti kestäväksi ratkaisuksi226. Nämä IBA Berlin 
1984–87 näyttelyn Lützowstrassen talot on nähtävä yhteydessä muiden vuosina 1976–84 Saksassa 
syntyneiden kytkettyjen kaupunkipientalojen kanssa. Kaikki nämä projektit olivat merkki paradig-
mojen muuttumisesta ja askel kohti kaupungin renessanssia ja townhouse-talon tuloa. 

3.5 1999 PLANWERK INNENSTADT, BERLIN
Kun Saksat yhdistyivät vuonna 1989, uuden pääkaupungin Berliinin rakenne oli hajanainen. Jo 
pelkästään entisen muurin kohdalla vapautui suuria rakentamattomia alueita keskellä kaupunkia. 
Ensimmäiset vuodet keskityttiin yhdistyneessä kaupungissa ensisijaisesti toimisto- ja liiketilojen 
sekä hallinnollisten rakennusten luomiseen. Uusia lähiöitä rakennettiin valtion avustuksella ja 
yksityisellä rahoituksella toteutetuilla asuinrakennuksilla oli vähäinen rooli. Kun asuntopula oli 
Berliinissä jossain määrin ratkaistu, muodostuivatkin ongelmaksi lännen ja idän elementti-kerros-
talot, joille ei löytynyt enää käyttöä. Valtion tuella näitä ja muitakin rakennuksia purettiin laajasti.

Asuntorakentamisen tilanne muuttui jälleen, kun julkisesti tuettu rakentaminen päättyi vuonna 
1998. Nyt yksityiset tahot olivat se päävoima, joiden avulla vietiin asuntosuunnittelun kehitystä 
eteenpäin. Tilanne oli ihanteellinen ryhmille, jotka halusivat toteuttaa yksilölliset tarpeensa, kos-
ka Berliinin kaupungilla oli tarjolla paljon vapaita tontteja. Kaupungin haasteeksi muodostui ohja-
ta rakentamisen prosesseja ja sovittaa rakentajien ja kaupunkisuunnittelun vaatimukset yhteen.227   

Berliinin kaupungin sisäistä kehitystä ohjattiin vuosina 1999–2010 keskustan suunnittelua kos-
kevan ohjelman Planwerk Innenstadt228 avulla. Ohjelmaan sisältyi kaupungin kaava, joka toimi 
työkaluna tonttikäytön suunnittelussa ja joka täydentyi koko prosessin aikana. Yksi ohjelman 
tavoitteista oli kaupungin uuden identiteetin määritteleminen ja suurempien kokonaisuuksien 

hahmottaminen229. Ohjelmassa noudatettiin kriittisen rekonstruktion periaatteita, jotka olivat 
IBA Berlin 1984–87 jälkeen muodostuneet Berliinin suunnittelun välineeksi. Ohjelman päämää-
riä oli eheyttää Berliinille tyypillistä korttelirakennetta. Myös viheralueiden, katujen ja korttelei-
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den käsittelyyn kiinnitettiin erityisesti huomiota. Muut tavoitteet, kaupungin tiivistämisen lisäksi, 
olivat säilyttää kaupungin toimintojen ja sosiaalisten ryhmien sekoittuminen. Ohjelman avulla 
yritettiin löytää uudestaan kaupunkiasumisen ja työskentelyn katkaistu perinne230. Yritys palaut-
taa perinteistä kaupungin rakennetta ei kuitenkaan tarkoittanut, että aikaa ennen modernismia 
ihannoitiin.227 

Ohjelman johtohahmona toimi Hans Stimmann, Berliinin entinen senaatin rakennuspäällikkö, 
joka edustaa ajattelutapaa, jossa arkkitehtuuri löytää identiteettinsä sen historiasta. Hänen fi lo-
sofi ansa perustuu alun perin, kuten myös IBA 1987 johtajien Siedlerin ja Kleihuesin fi losofi a (ks. 
luku 3.4), Aldo Rossin teoriaan kaupungin rakentamisesta.231  

Planwerk Innenstadt vaikutti townhouse-talojen tuloon Berliinissä vapauttamalla kunnan omis-
tuksessa olevia maita rakennusryhmille ja yksityisille rakentajille232. Ohjelman pohjana oli käsitys 
arkkitehtuurista, joka sallii arkkitehtuurin tekevän uusia tulkintoja perinteisistä asumisen malleis-
ta. Tämä edesauttoi yksilöllisten ratkaisujen syntymistä kaupunkirakenteessa233. Kuten aikaisem-
min mainittu, tarttuivat ryhmät ja yksityiset rakentajat tilaisuuteen ja alkoivat toteuttaa yhtenä 
rakentamisen muotona townhouse-taloja. 

K25 Berlin, Planwerk Innenstadt

230. Stimmann 2011, 22–24.   I   231. Stimmann 2011, 15.   I   232. Stadtentwicklung Berlin, Ziele.   I   233. Stimmann 2011, 15.

224. Stimmann 2011, 23;37.   I   225. Forschungsinitiative IBA 87.   I   226. Liepe et al. 2010.   I   227. Stimmann 2011, 22–23. 

228. Planwerk Innenstadt Berlin.   I   229. Stadtentwicklung Berlin, Ziele.
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3.6 KAUPUNKIJÄLLEENRAKENTAMISEN 
OHJELMA ITÄISESSÄ 
SAKSASSA–STADTUMBAU-OST  

Stadtumbau Ost234 oli seuraus 1990-luvun Saksojen yhdistymiseen liittyvistä sosiaalisista ja 
poliittisista muutoksista sekä Saksan demografi sestä kehityksestä. Se merkitsi entisen Saksan 
demokraattisen tasavallan alueella kaupunkisuunnittelun paradigmojen muuttamista ja avasi 
Saksassa uudenlaisen arkkitehtuurin kauden. Stadtumbau-projekteihin liittyi uusien kaupun-
kiasumisen muotojen ja typologioiden etsiminen ja ohjelman myötä townhouse-talo löydettiin 
sopivana kaupungin uudistamisen keinona.235  

KUTISTUVAT KAUPUNGIT
Vuonna 2000 perustettiin Saksan liittotasavallan uusien maiden asuntotaloudellisten struktuu-
rimuutosten komissio236. Komission vuonna 2000 laatimassa raportissa todettiin entisen Saksan 
demokraattisen tasavallan puolella olevan noin miljoona tyhjää asuntoa. Tulevan kolmenkymme-
nen vuoden aikana vapautuisi komission arvion mukaan vielä sama määrä asuntoja, joille ei olisi 
käyttöä. Saksan demokraattisen tasavallan aikainen asuntopolitiikka oli johtanut liian yksipuoli-
seen asuntotuotantoon. Sen lisäksi kaupunkien vanha rakennuskanta oli Saksan demokraattisen 
tasavallan aikana päässyt niin huonoon kuntoon, ettei sitä enää voitu saneerata. Komission arvion 
mukaan tällaisia rakennuksia oli Saksassa 420 000. Tyhjät asunnot sijaitsivat esimerkiksi entisten 
teollisuuskaupunkien keskustojen betonielementtirakennuksissa ja kolmasosa ennen 1918 raken-
netuista taloista oli tyhjillään. Yksi syy tähän kehitykseen oli Saksan väestön väheneminen. Toinen 
syy oli Itä-Saksan rakennuskannan uudistuminen, jonka myötä suuri määrä ihmisiä muutti pois 
kaupungeista omakotialueille kaupunkien laidoilla. 

Ongelmana nähtiin kutistuvien kaupunkien infrastruktuurin ja palveluiden kuoleminen, mikä 
johtaisi kaupunkien hajoamiseen. Ohjelmassa keskityttiin siitä syystä ensisijaisesti kaupunkien 
rakenteellisiin muutoksiin, uusiin kaupunkiasumisen malleihin ja kannustettiin omistusasumi-
seen. Itä-Saksan kaupunkien alhaiset tonttihinnat olivat tässä prosessissa etuna. Tavoitteena oli 
asuntomarkkinoiden tasapainottaminen poistamalla rakennuskantaa. Erityisen huomion saivat 
vanhassa rakennuskannassa sijaitsevat asunnot sekä kaupungin kierrätys-tontit, joihin liittyviä 
rakennustoimenpiteitä kannustettiin erityisesti.237  

STADTUMBAU-OST
Kaupunkien kasvun sijaan ohjattiin nyt kaupunkien kutistumista. Käyttökelpoisten rakennusten 

purkua tuettiin komission suositusten perusteella valtion avustuksilla. Toimenpiteet jättivät kau-
punkien keskustoihin suuria aukkoja.238 Vuonna 2002 järjestettiin Stadtumbau Ost niminen kilpai-
lu, johon osallistui yhteensä 260 kaupunkia ja kuntaa. Kilpailun tavoite oli toimia lähtölaukaisuna 
Stadtumbau-Ost-ohjelman toteuttamiseen käytännössä.239 Ajankohta sijoittuu edellisessä kappa-
leessa mainittuun tuetun korjausrakentamisen jälkeiseen aikaan. Samaan aikaan ylikuumentu-
neet tonttimarkkinat rauhoittuivat ja tonttien hinnat laskivat. Tämä mahdollisti omakotirakenta-
misen kaupungissa.240 

IBA 2010
Esimerkiksi vuoden 2010 IBA Stadtumbau Sachsen Anhalt näyttelyssä esittelivät 19 kaupunkia 
Sachsen Anhaltin osavaltiosta heidän kilpailutuloksiaan. Kahdeksan vuoden aikana oli työpajois-
sa, kaupunkikäynneissä, tutkielmissa, analyyseissa ja keskusteluissa etsitty sopivia konsepteja 
ja projekteja. Kaupunkien asukkaiden osallistamisella oli tärkeä rooli, kuten myös ulkopuolisilla 
asiantuntijoilla.241   

LEIPZIG
Kaupunki, jossa Stadtumbau-Ost ohjelman yhteydessä on toteutettu lukuisia townhouse-taloja, 
on Leipzig. Siellä kaupunki julisti vuonna 2001 käyttäjäohjelman242, jonka strategiaan kuului vä-
hentää muuttoa maaseudulle ja tukea omistusasumista ja yksityistä rakentamista kaupungissa. 
Taloudelliset resurssit ja tukimahdollisuudet olivat pieniä ja juuri nämä tekijät toimivat hankkeen 
lähtölaukaisuna. Kaupungilla oli koko prosessin aikana tärkeä ja aktiivinen rooli. Leipzigissä ra-
kentamista harkitsevia neuvottiin tukiasioissa, heitä autettiin löytämään sopiva tontti tai muita 
ryhmärakentamisesta kiinnostuneita. Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti työpajoja, joissa tarjolla 
oleville tonteille kehitettiin arkkitehtien avulla ehdotuksia, joista keskusteltiin potentiaalisten os-
tajien kanssa. Hanketta markkinoitiin kaupungin puolelta, toteutuneissa kohteissa kerättyjä koke-
muksia jaettiin aktiivisesti ja uusin kohteisiin järjestettiin esimerkiksi ekskursioita. Kaupunki hoiti 
tonttien osalta laajasti esiselvitykset, jotka aikaisemmin hoitivat sijoittajat itse. Tavoitteena oli 
houkutella omakotirakentajia, niin sanottuja mikro-investoreita rakentamaan kaupungin sisällä.243 
Kuten seuraavalla aukeamalla olevasta käyrästä näkyy, on Leipzig onnistunut hyvin tavoittees-
saan kääntää muuttoliikkeen takaisin kaupunkiin. Leipzigin kaupunki on kartoittanut yhteensä 
noin 5000 mahdollista townhouse-tonttia244, 245 ja tarjoaa Immothek nimisen palvelun, jonka avulla 
kaupunkilaiset voivat löytää tontteja ja rakennusryhmiä. Palvelu toimii myös yksityisten kohtei-
den ja Leipzigin kaupungin tukemien kohteiden foorumina.246  

TAKAISIN KAUPUNKIIN
Leipzigissä kehityssuunta on muutto takaisin kaupunkiin. Vuoden 2011 lopussa kaupunkiin oli ra-
kennettu kahdeksan vuoden aikana noin 230 uutta kaupunkipientaloa, joskaan talot eivät kaik-
ki täytä tässä työssä käytettyä townhouse-talon määritelmää. Kyse on saksalaisesta Stadthaus-

238. Pfeiff er 2000, 1–4.   I   239. Röding 2003.   I   240. Kunz 2011, 12.   I   241. IBA Stadtumbau Sachsen Anhalt 2010.   I   242. Saks. Selbstnutzerprogramm.

243. Kunz 2011, 10–14 .   I   244. Thinius 2006.   I   245. Huschke 2006.   I   246. Immothek Leipzig.

234. Engl. urban restructuring east.   I   235. Stimmann 2011, 22.   I   236. Saks. „Wohnungswirtschaft licher Strukturwandel in den neuen Bundesländern“.

237. Pfeiff er 2000, 1–4.
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talosta, jonka määritelmä on laaja ja sisältää myös vapaasti seisovia kaupunkitaloja. Leipzigin 
lähtökohdat omatonttiseen rakentamiseen kaupungissa olivat hyvät, koska tontit olivat suhteel-
lisen halpoja ja niitä oli hyvin tarjolla247. Kaupunki oli valmis kokeelliseen kaupunkisuunnitteluun 
ja tavoitteena oli kehittää monenlaisia suunnittelun ja toteutuksen malleja. Townhouse-talojen 
rakentamisen tavoitteeksi kaupunki asetti kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaita 
ratkaisuja. Tässä tavoitteessa Leipzig ei ole onnistunut kaupunkisuunnitteluosaston johtajan mu-
kaan kaikkien kohteiden kohdalla.248   

Uusien kaupunkitalojen hintakehitys on Leipzigissä ollut positiivinen, mitä voi tulkita talotyypin 
arvostuksen nousuna. Joidenkin näkemysten mukaan townhouse on saavuttanut Leipzigissa jopa 
statussymbolin aseman, jota hankitaan hienon auton sijaan.249 Uusien kohteiden on todettu pa-
rantavan asuinalueiden imagoa lisäämällä sosiaalista sekoittumista248   . Tärkeä osa suunnittelu-
prosessia on ollut läpinäkyvyys, mikä tarkoittaa arkkitehdin, rakentajan ja rakennusvalvonnan 
luottamuksellista suhdetta ja rakennusvalvonnan ja arkkitehtien korkeata palvelutasoa248   .

3.7 KYTKETYN KAUPUNKIPIENTALON 
HISTORIAN VAIKUTUS NYKYPÄIVÄN 
SUUNNITTELUUN

Suunnitteluarjessa saksalaiset arkkitehdit eivät välttämättä näe tai tiedosta townhouse-talon 
yhteyttä historialliseen saksalaiseen kytkettyyn kaupunkipientaloon tai keskiaikaiseen kaupun-
kirakenteeseen. Haastatteluissa kysyttiin arkkitehdeilta, mistä heidän suunnittelemansa talo-
tyyppi juontaa juurensa heidän kaupungissa. Haastattelukysymykset oli tarkoituksella muotoiltu 
niin, ettei sanaa townhouse tai vastaavaa käytetty. Vastauksissa viitattiin Englantiin tai suoraan 
Lontooseen, New Yorkiin ja saksalaisiin kohteisiin, joita oli toteutettu jotain vuosia aikaisemmin 
Tübingenissä tai Freiburgissa ja jotka olivat typologialtaan lähellä omia kohteita. Kaksi haasta-
teltavaa vastasi, etteivät he tiedä, mistä talotyyppi on peräisin. Myös kysymykseen esikuvista vii-
tattiin eniten Alankomaihin tai Amsterdamiin tai edellä mainittuun kahteen saksalaiseen kohtee-
seen. Yksi arkkitehti viittasi 1960-luvun Bernin Halenin tiiviiseen asuinalueeseen. Yhdellä ei ollut 
esikuvaa kohdetta suunnitellessa ja yksi kertoi vain reagoivansa suunnitelmallaan annettuun ti-
lanteeseen, joka oli jo kaupunkisuunnitelmallisesti ratkaistu250. 

Nämä haastatteluiden tulokset tuovat esille arkkitehtien suunnittelukulttuurin arkea ja toiminta-
tapaa. Esikuvia ammennetaan tietoisesti omasta ajasta ja suunnitelmat syntyvät paikan tarjoa-
mista lähtökohdista. Lähihistorian rakentamisen klassikoista poimitaan esimerkkejä, joiden hyviä 
puolia kehitetään eteenpäin. Esimerkiksi Bernin Halenin kohteen maininnut arkkitehti kertoi koh-
teen materiaalin ja yhden leimaavan arkkitehtonisen ratkaisun toimivan heidän ryhmän yhteisten 
sääntöjen suunnittelun apuna251. 

Vaikka Karlsruhessa sijaitsee kytketyn kaupunkipientalon typologian kehityksen kannalta mer-
kittävä Dörfl e-alueen kohde, yksikään Karlsruhen haastateltavista ei maininnut taloja haastatte-
luiden aikana. Tämä ei varmaankaan johtunut siitä, etteivät he tuntisi kohdetta, vaan sittä, et-
tei omaa kohdetta yhdistetty typologialtaan Dörfl e-alueen kytkettyihin kaupunkipientaloihin. 
Karlsruhen arkkitehdit viittasivat itse asiassa eniten Alankomaiden arkkitehtuuriin ja sen forma-
listisiin esikuviin. 

Yksi haastateltavista oli opiskellut Iso-Britanniassa. Saksalaisen die Welt-lehden haastattelussa 
hän kertoi saaneensa inspiraatiota kaupungin keskustassa sijaitsevaan suunnittelemaansa kolon-
täyttäjään nimenomaan englantilaisesta townhouse-talosta. Opiskelijana hän oli asunut sellai-
sessa. Kyseinen kohde edustaa ensimmäisiä townhouse-talon kriteerit täyttävistä täydennysra-

Leipzigin väestön kehitys vuosina 1989-2012
Bevölkerungsentwicklung der Stadt Leipzig (in denjeweiligen Grenzen)

K26 Leipzigin kaupungin väestön kehitys vuodesta 1989 vuoteen 2012.

250. Arkk 1–9.    I   251. Arkk 8.247. Kunz 2011, 4.   I   248. Kunz 2011, 10–16.   I   249. Wohnen im Grünen - Nein, danke!. 
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kennuskohteista Saksassa. Haastattelukysymykseen, mistä talotyyppi tulee hänen kaupunkiinsa, 
kyseinen henkilö vastasi kysymysmerkillä. Myöskään kysymykseen esikuvista hän ei vastannut 
konkreettisilla esimerkeillä, vaan viitasi olemassa olevaan ympäristöön, joka johti hänen arkkiteh-
tonisiin ratkaisuihinsa252, 253. Myöskään tässä tapauksessa haastateltava ei yhdistänyt suunnitel-
maansa townhouse-talon typologian. 

Haastatteluiden yhteydessä nousi esille mielenkiintoinen ilmiö. Arkkitehdit hakevat samanaikai-
sesti inspiraatiota eri lähteistä ja kasvattavat omaa arkkitehtuurikäsitystään vuosien varrella. Sitä, 
mistä heidän palettinsa koostuu, on vaikeata jäljitellä. Suunnittelijat itse eivät toimi aina tietoises-
ti. Vaikka arkkitehdit eivät yhdistä suunnittelemiaan taloja tietynlaiseen talotypologiaan, voidaan 
ne teoreettisella tasolla kategorisoida ja luokitella sellaiseen. Usein lähtökohdat ovat suunnitte-
luvaiheessa annettuja. Joko kilpailuohjelma tai asemakaava määräävät talon tyypin. Tämä on ty-
pologioiden tutkimuksen ja kehityksen kannalta tärkeä seikka, johon törmäämme tutkiessamme 
arkkitehtuuria ja sen alkuperiä.

Vaikka Saksasta löytyy kytketyn kaupunkipientalon historiallinen kehityskaari, voin näiden tut-
kimusteni tulosten perusteella yhtyä Brennerin & Geisertin toteamaan, että on väärin kuvitella 
kytketyn kaupunkipientalon typologian kehityskaaren kuvaavan syy- ja seuraussuhteita ja syn-
nyttävän suoraviivaista prosessia254. Arkkitehtuurin kehitykseen liittyvät aina monet tekijät, jotka 
lopulta johtavat talotypologioiden- ja tyyppien muodostumiseen.  

 

 

252. Arkk 5.   I   253. Anders 2006.   I   254. Brenner & Geisert 2004, 171.
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4 
SAKSALAINEN 
TOWNHOUSE 
KAUPUNKI- 
YMPÄRISTÖSSÄ 

Aihe, joka yhdistää kaikkia eri kytketyn kaupunkipientalon rakentamisen aikakau-

sia, on talon suhde kaupunkiin. Kaupungistuminen ja saksalaisten asumismielty-

mysten muuttuminen ovat tämän päivän suomalaisesta näkökulmasta katsottuna 

kiinnostavia, koska myös Helsingin metropolialueella kaupungistuminen tapahtuu 

kiivaaseen tahtiin. Maita yhdistää sama ilmiö: lapsiperheet pakenevat edelleen ke-

hyskuntiin, koska heille ei löydy kaupungeista sopivia ja kohtuuhintaisia asuntoja.255 

Tiivis yhdyskuntarakenne ja asuinalueiden asuntotarjonnan monipuolistaminen 

ovat tavoitteita, joilla pyritään molemmissa maissa  tehokkaaseen maankäyttöön 

ja sosiaalisesti kestäviin ratkaisuihin. Suomessa talotyyppiä kaavoitetaan keskus-

ta-alueille, mutta vielä laajemmin kaupungin laidoille. Uusilla alueilla tavoitellaan 

kaupunkimaista ympäristöä, niin sanottua urbaanisuutta. Miten Saksassa perustel-

laan kytkettyjen kaupunkitalojen rakentamista kaupungin ulkopuolelle? Eikö town-

house olekaan vain kaupunkiasumisen malli? Ja millä elementeillä saavutetaan 

urbaani ympäristö?  
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4.1 NYKYTILANNE – KAUPUNGISTUMINEN 
JA SAKSALAISTEN ASUMISPREFERENSSIEN 
MUUTTUMINEN

Maailmanlaajuinen tendenssi kaupunkiasuminen suosion kasvusta näkyy nykypäivän Saksan 
kaupungeissa256. Kaupungissa ennestään asuvien ryhmien oheen ovat tulleet lapsiperheet ja 
esikaupungeista tai maaseudulta kaupunkiin siirtyvät keski-ikäiset ihmiset257. Mutta miten ovat 
saksalaisten asumispreferenssit kehittyneet ja miten tämä ilmiö liittyy townhouse-talojen il-
mestymiseen saksalaiseen kaupunkikuvaan? 

Kaupungistumisen aste on toisen maailmansodan jälkeisenä aikana kasvanut Saksassa tasaises-
ti. 1990-luvun alussa kaupunkiväestö kasvoi Saksojen yhdistymisen ja ulkomaalaisten muutto-
liikkeen aallon ansiosta256. Silti, suburbanisaation prosessi jatkui keskiluokkaisten keskuudessa. 
Tästä syystä monessa saksalaisessa kaupungissa päättäjät pohtivat 2000-luvun alussa, miten 
muuttoliikettä kehyskuntiin ja yhdyskuntarakenteen hajoamista voitaisiin estää258, 259, 260. Saksassa 
pelättiin hyvien veronmaksajien ja ostovoiman menettämisen lisäksi kaupunkien sosiaalisen ra-
kenteen muuttumista ja niiden alueiden slummiutumista, joista aktiiviset ja sosiaalisesti vakaat 
ryhmät muuttivat pois. Demokraattisen ja sosiaalisesti sekoittuneen kaupungin kannalta kat-
sottiin tärkeäksi tarjota asumisen vaihtoehtoja kaikille yhteiskunnan ryhmille. Pelkona oli myös, 
ettei babyboom*261-sukupolven perheitä saisi enää houkuteltua takaisin kaupunkeihin, kun he 
kerran olivat asettuneet asumaan kaupungin ulkopuolelle262. Aikaisemmin tässä työssä käsitellyn 
Stadtumbau-Ost ohjelman yhteydessä viitattiin jo tekijöihin, jotka johtivat Itä-Saksan alueen kau-
punkien hajoamiseen. 

2010-luvulla kaupunkiasuminen on Saksassa suositumpaa kuin koskaan263. Ilmiö liittyy saksa-
laisten asumispreferenssien muuttumiseen sekä saksalaisten kaupunkien ajamaan tonttipolitiik-
kaan, jolla reagoitiin vuosituhannen vaihteessa ilmaantuneisiin ongelmiin. 

Mutta miten ovat saksalaisten asumispreferenssit kehittyneet? Saksan kaupungeissa oli en-
simmäinen suuri kehityksen suunnan muutos havaittavissa 1990-luvulla. Kaupunkeihin tulivat 
uutena ryhmänä, perinteisten asukkaiden rinnalle, yksin asuvat babyboom*-sukupolven lapset, 
jotka valtasivat asuntomarkkinat ja perustivat omia ruokakuntia. Tarve yhden ja kahden hengen 
asunnoille lisääntyi. Yksi syy asuntotarpeen lisääntymiseen olivat pitkittyneet yksinelämisen ajat. 
Opiskeltiin pidempään, kokeiltiin erilaisia elämisen muotoja kuten soluasumista tai yksin asumis-
ta tai elettiin irtosuhteissa ennen sitoutumista parisuhteeseen. Samaan aikaan kehitettiin omaa 

työuraa. Lapsellisten parien määrä kaupungeissa laski.264 2010-luvun alusta lähtien Saksan kau-
punkien asukasprofi ili on jälleen muuttumassa. Edellä mainittujen ryhmien rinnalle muuttavat 
keski-ikäiset ihmiset sekä lapsiperheet kehyskunnista tai maaseudulta265,271. Perheelliset edusta-
vat Saksan syntymärikkaiden vuosien em. babyboom*-sukupolvea.

SAKSALAISTEN ASUMISTOIVEET
Ajatus omakotitalosta asumismuotona oli vuonna 2009 saksalaisten toivelistan kärjessä266. Kun ky-
syttiin kaupungissa asuvilta tai pakosta kehyskuntiin muuttaneilta, ilmeni asumistoiveisiin liitty-
vissä kyselyissä ja tutkimuksissa suuri kysyntä kaupunkiasumiselle271,267, 268. Esimerkiksi Karlsruhen 
kaupungissa tutkittiin 2000-luvun alussa vuokralla asuvien keskiluokkaisten ryhmien motivaatio-
ta ja motiiveja hankkia omistusasunto tai oma talo kaupungissa. Tavoitteena oli vastata kaavoi-
tuksen tasolla näiden ryhmien tarpeisiin271.

Ehtoina kaupunkiasumisella ja kaupungissa rakentamiselle asetettiin eri saksalaisissa kaupun-
geissa samanlaiset kriteerit, jotka vastaavat hyvin paljon suomalaisten toiveita asumisympäris-
töstä269. Toiveina oli asunnon keskeinen sijainti julkisen liikenteen ja palveluiden läheisyydessä. 
Ihanne-ympäristön tuli olla vihreä, rauhallinen sekä lapsiystävällinen ja autopaikan tuli sijaita 
lähellä omaa taloa. Myös oma puutarha oli toiveena. Tärkeänä asiana katsottiin myös suurempi 
vapaus suunnittelussa sekä yksilöllisempi rakentaminen 271,267,268. Kytkettyjen kaupunkipientalo-
jen koristelemattomia ja vähäeleisiä arkkitehtonisia ratkaisuja pidettiin Karlsruhessa jopa syynä 
muuttaa kaupungin laidoille, missä suunnittelua ei ohjattu yhtä vahvasti ja missä saisi toteuttaa 
itseänsä rakennuksessa vapaammin. Etuna pidettiin myös pienten kaupunkien lupaprosessin 
mutkattomuutta ja joustavuutta270.

Kaupunkimaisuutta tavoittelevaa hanketta maaseutumaisessa ympäristössä oli Karlsruhen alu-
eella vaikeata markkinoida, kun taas pien- tai keskikokoisissa kaupungeissa ei ollut samoja on-
gelmia. Toisessa vaikuttivat kuitenkin julkisen, puolijulkisen ja yksityisen tilan ratkaisut kohteiden 
myyntimenestykseen.271   

Münchenissä tutkittiin asuntojen hakijoiden asumispreferensseja ja hakijoiden käyttäytymistä. 
Kaupungin keskustassa hakijat löysivät asunnon yleensä vähemmän keskeiseltä paikalta kuin 
alun perin hakivat. Mutta vaihtoehtoisen kaupunkiosan valintaa ei ohjannut sen alueellinen si-
jainti, vaan sen yhteneväisyydet ihannekaupunkiosan kanssa. Asuntopaikan valinnoissa korostui 
urbaanissa ympäristössä sen lisäksi julkisen liikenteen merkitys. Esimerkiksi Münchenissä haki-
joiden vaihtoehtoiset kaupunginosat sijaitsivat julkisen liikenteen linjojen varrella. Vähemmän 
keskeiset kaupunginosat koettiin hyvien yhteyksien ansiosta täyttävän keskeisen sijainnin kritee-
rit268. Karlsruhessa kaupungin laidoilla sijaitsevien tonttien hinnat ylittivät jopa keskustan tonttien 
hinnat, jos julkiset yhteydet olivat hyviä271. Kompensoidakseen tontin hintaa kaupungissa, hyväk-
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255. Jalkanen et al. 2012, 11.   I   256. UN DESA.   I   257. Krämer & Kurz 2012, 6.   I   258. Karlsruhe 2003,3.   I   259. Kunz 2011,6.

260. Feketics 2005,4.   I   261 *Babyboom sukupolvella tarkoitetaan 1950 -luvun puolivälistä 1960-luvun puoliväliin syntyneitä. Syntymien määrä 

kasvoi Saksassa toisen maailmansodan jälkeen huomattavasti ja kehitys loppui 1960-luvun puolessa välissä, kun ehkäisypilleri tuli markkinoille 

(Statistisches Bundesamt). Saksassa puhutaan tilastoissa näkyvästä ”e-pillerin taitekohdasta” (Pillenknick).

264. Blasius 1993, 24.   I   265. Krämer & Kurz 2012, 6.   I    266. Pfeifer & Brauneck 2009, 11.   I   267. Kunz 2011.   I   268. Thierstein et al. 2013.

269. Vrt. Strandell 2011.   I   270. Karlsruhe 2003, 11; 16.   I   271. Karlsruhe 2003.



72 73

syttiin pienempi tontin koko271. Syyt kaupungista poismuuttamiselle olivat Karlsruhen tutkimuk-
sen mukaan asunnon tai tontin hinnan lisäksi sopivien rakennustonttien puute. Varsinainen syy 
muutolle ei ollut niinkään hinta, vaan hinta-laatu suhde, joka oli kaupungin ulkopuolella parem-
pi. Sen lisäksi korostettiin Karlsruhessa suunnitteluvapautta. Kaupunkiasuminen koettiin hou-
kuttelevampana, jos talossa olisi pieni määrä asuntoja ja jos ympäristö olisi tyydyttävämpi kuin 
nykyinen271.

Saksalainen yhteiskunta perustuu nykyään, kuten myös suomalainen tuntuu perustuvan, yksilöl-
lisyyttä korostavaan elämään272. Tuloerot kasvavat273 ja yhteiskunnat jakautuvat sekä polarisoitu-
vat. Nämä tekijät tuntuvat korostuvan yhä enemmän asumisessa ja siihen liittyvissä valinnoissa. 
Monet modernin arkkitehtuurin asumisen ratkaisut ovat ristiriidassa tämän yksilöllisyyden kanssa. 
Nykypäivän saksalaisten arvot heijastuvat uusissa asumisen muodoissa274 . Kaupunkiasumisessa 
houkuttelevat sosiaalisen näkökulman lisäksi hyvä kulttuurillinen tarjonta ja palvelut. Ihanteena 
on elävä kaupunki, jossa välimatkat ovat lyhyitä ja vapaa-ajan tarjonta hyvä. Jotkut saattavat 
myös kokea kaupungin anonymiteetin vapauttavana tekijänä275, 276, ja moni ei enää halua tai pysty 
elämään ydinperheen mallia277. Riippumattomuus perheestä ja itse valitut sosiaaliset kontaktit 
mahdollistavat omannäköisen elämän rakentamisen. Kaupunkilainen tuntee itsensä kaupungin 
tarjonnan myötä elinvoimaiseksi ja aktiiviseksi278. Saksalaiset haluavat toteuttaa itseään ja ilmais-
ta asenteensa asumisen kautta. Ryhmärakentamisen ja muut yhteisen asumisen mallit ovat ihmis-
ten yksilöllisten toiveiden ilmentymiä, jossa sosiaalisuus on itse valittu. 

Saksalaisten kaupunkien poliittiset päätökset ovat luoneet pohjan omakotiasumiselle kaupun-
gissa. Saksassa on 2000-luvulla syntynyt paljon enemmän uusia kaupunkiasumisen malleja kuin 
1980- ja 1990-luvulla279. Esimerkiksi Berliinissä kannustettiin tonttipolitiikalla omatonttiseen  
rakentamiseen vuosien 1999–2010 Planwerk Innenstadt-ohjelmalla ja Karlsruhessa reagoitiin 
kaavoituksessa maanvarannoilla 2000-luvun tutkimuksen tuloksiin280, 281. Näitä uusia asumisen 
malleja ovat esimerkiksi projektit, joissa yhdistyvät asuminen ja työskentely, joissa korostuu yh-
teisöllinen asuminen tai joissa on tehty uusia tulkintoja yksityisen, puolijulkisen ja julkisen tilan 
välillä. Saksalaisten suhtautuminen tiiviiseen asumiseen ja yksilöllisyyteen on muuttunut ja vaati-
mukset ekologisuuteen, rakentamisen kestävyyteen ja asumisen joustavuuteen nousseet. Tiiviissä 
asumisessa nähdään nyt potentiaalit ja siihen liittyvät laadulliset kriteerit.282, 283  

TONTTIPOLITIIKKA
Pieni, yksityisessä omistuksessa oleva tontti kaupungissa, joka oli Saksassa pitkään unohdettu, 
on päättäjien puolelta kehitetty keino houkutella lapsiperheitä ja muita uusia ryhmiä rakenta-
maan kaupungissa. Townhouse-talojen ilmestyminen saksalaiseen kaupunkikuvaan liittyy tähän 
tonttipolitiikkaan.  

Saksassa vapautuivat 2000-luvulla monet entiset kasarmi-, varikko-, teurastamo- ja satama- alu-
eiden käytössä olleet tontit284, 285. Berliinissä Saksojen yhdistymiseen liittyvät suuret muutokset 
vapauttivat kaupungissa suuren määrän potentiaalisia rakennusalueita. Näitä kaupunkien keskei-
sillä paikoilla sijaitsevia alueita pidettiin aikaisemmin sopimattomina asumiseen tai luokiteltiin 
maankäytön kannalta viimeiseksi vaihtoehdoksi. Näiden alueiden käyttöönotto tarjosi kaupun-
geille hyviä mahdollisuuksia kaupunkien kehityksen kannalta. 

Yksi syy, miksi alueista saatiin asumisen kannalta kiinnostavia, oli asumistilaa tuottavien tahojen 
kyky markkinoida uusia asumiseen liittyviä teemoja, kuten esimerkiksi veden äärellä asuminen, 
ekologinen asuminen tai itse valitussa naapuristossa asuminen. Kaupungeissa vallitseva asunto-
pula tai saksalaisten asumistoiveita täyttävien ratkaisujen puuttuminen edesauttoi näitä proses-
seja. Päättäjien puolella ymmärrettiin myös ottaa eri ryhmien tarpeet paremmin huomioon, mikä 
johti asumisen tarjonnan monipuolistumiseen.286   

Asumistoiveiden täyttymisen puute aktivoi rakennusryhmiä, joiden aktiivisesta toiminnasta 
Saksassa on syntynyt lukuisa määrä projekteja287. Kaupungit näkivät uusissa ryhmärakentamisen 
projekteissa mahdollisuuden saada hankalia tontteja asuinkäyttöön288. Uuden alueen tai korttelin 
toivottiin antavan koko asuinalueen kehityksen kannalta positiivisen impulssin289. 

Uudet asumisen mallit tarjosivat mahdollisuuksia palvella nykypäivän ihmisten erilaisia tarpeita. 
Yksi vastaus muuttuneisiin asumisen tarpeisiin ovat townhouse-talot. Talotyypin kannalta mielen-
kiintoinen näkökulma on erityisesti saksalaisten muuttunut positiivinen suhtautuminen tiiviiseen 
asumiseen.

Uudet kaupunkiasumisen mallit kuten townhouse-talot saavat Saksassa myös paljon kritiikkiä. 
Niiden vastustajat pelkäävät niiden tuovan esikaupunkien ihanteet kaupunkiin sekä johtavan 
edullisen asumistilan vähenemiseen (ks. luku 8.1). Gentrifi kaatio, joka nousi Saksassa jo 1980-lu-
vun lopussa ilmiönä esille, on kaupunkiasumisen suosion myötä taas noussut ajankohtaiseksi ai-
heeksi. Tuloerojen kuilu syventyy Saksassa koko ajan ja sen myötä lisääntyvä eriarvoistuminen 
tuottaa ongelmia kaupungeissa290, 291. Kun osa saksalaisista kaupunkilaisista pelkää townhouse-
talon tuovan maaseudun asumisen mallit kaupunkiin, tarkastelen seuraavassa osiossa, minkälai-
sia perusteluita käytetään Saksassa townhouse-talojen rakentamiseen kaupungin ulkopuolelle tai 
sen laidoille.
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4.2 ONKO TOWNHOUSE TALOJEN 
RAKENTAMINEN KAUPUNGIN 
ULKOPUOLELLE PERUSTELTUA?

Helsingin kaavoittajat ovat varanneet Östersundomin uusille asuinalueille yhteensä lähes 7400 
uutta townhouse-tonttia292. Päätös herättää kysymyksiä. Onhan townhouse Suomessa melko 
tuntematon talotyyppi. Eikö townhouse olekin kaupunkirakentamisen malli? Eikö sen raken-
taminen ole perusteltu vain kaupunkiympäristössä? Voiko townhouse-alueita edes suunni-
tella metsään tai vihreälle niitylle, missä ne eivät synny olemassa olevasta kaupungin raken-
teesta? Tässä osiossa tarkastelen miten Saksassa käsitellään tätä aihetta ja peilaan tilannetta 
Suomeen. 

SUOMEN TILANNE
Suomen kuntien välisen kilpailun asukkaista kiihtyessä vetovoimaisen asuinympäristön ja eri-
laisille asuinkunnille sopivien asuntotyyppien tuottamisesta on tullut kilpailuvaltti. Yhtenä mah-
dollisuutena asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen pidetään townhouse-taloa292. Uusia 
townhouse-kohteita on kaavoitettu Helsingissä laajemmin Östersundomin lisäksi Jätkäsaaren, 
Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueille. Viimeksi mainitut alueet ovat osa kaupungin sisäis-
tä laajenemisprosessia. Asuinalueet siirtyvät satamien ja öljysäiliöiden tilalle ja mahdollistivat tii-
viimmän kaupunkirakenteen syntyä. Östersundomin alue poikkeaa edellä mainituista. Kun muut 
alueet syntyvät kaupunkiympäristöön, on Östersundom kaavoittajien pöydällä syntyvä uusi kau-
punki, uusi aluevaltaus maaseutumaisemassa. Kaikille näille alueille yhteistä on tiiviin urbaanin 
ympäristön tavoittelu292. Ongelmana on, ettei urbaanisuuden kriteereitä ole määritelty missään 
tarkemmin293. Kun yleiskaavan tavoitteeksi määritellään Helsingin kehitys eurooppalaisena kau-
punkina294  voi kysyä, miltä eurooppalaiset esikuvat näyttävät ja ovatko mielikuvat niistä townhou-
se-alueiden kohdalla perusteltuja ja Suomen oloihin sopivia.

PERUSTELUT KAUPUNKIEN LAIDOILLE RAKENTAMISELLE
Kuten aikaisemmin käsitteiden määrittelyn yhteydessä totesin, on saksalainen townhouse aina 
sidoksissa kaupunkiin. Voiko townhouse-taloa ilman kaupunkia edes olla? Eikö tyypillinen kau-
punkitalo voi sijaita kaupungin ulkopuolella ja esikaupungeissa? Tätä kysymystä pohtivat jo sak-
salaisten esi-isät keskiajalla. Olihan silloin kaupungin ulkopuolella asuvia porvarillisia, joilla oli 
kaupunkioikeudet ja Bürgerhaus-talo maaseudulla. He halusivat hyödyntää kaupunki-oikeuksien 
tuomaa turvallisuutta ja hyötyä kaupungin muista eduista omistamalla kaupunki-oikeudet ja 
asuinpaikkaa määräsi heidän ammattinsa.295, 296 

Myös 1970-luvun loppupuolella pohdittiin Saksassa samaa pulmaa. Onko perusteltua kaavoittaa 
kytkettyjä kaupunkipientaloja kaupungin laidoille, vähemmän kaupunkimaiseen ympäristöön? 
Talotyyppihän ei alun perin kuulu sinne297. 1970-luvun Saksassa kaupunkipientalon rakentamista 
kaupunkien laidoille perusteltiin teoriassa tehokkaammalla maankäytöllä ja hajanaisen kaupun-
kirakenteen syntymisen estämisellä. Toiseksi ja tärkeämpänä uusilla kaupunkipientaloalueilla 
nähtiin mahdollisuus saavuttaa pienkaupunkimainen intiimi tunnelma ja yhtenäisempi vaikutel-
ma, koska katutila kokoavana ja uutena elementtinä korostuisi297. Saksalaisten omakotialueiden 
ongelmaksi oli muodostunut, modernista ajatusmallista kumpuava, ryhditön katutila, jossa ka-
dun merkitys oli lähinnä luoda yhteys lähellä olevalle pääväylälle298. Uusien kaupunkipientaloalu-
eiden katsottiin rikastavan kaupunkien laajentumisliikkeitä uudella talotyypillä297.

Saksalaiset haastatellut arkkitehdit suhtautuivat ajatukseen rakentaa talotyyppiä kaavoittamat-
tomille alueille kaupungin laidoille periaatteessa myönteisesti, joskin heidän vastauksiinsa liittyi 
epäilystä ja niihin sidottiin ehtoja. Talotyyppiä pidettiin ensisijaisesti kaupungin tiivistämisen kei-
nona299 ja käsitettä Stadthaus, eli kaupunkitalo tai kaupunkirivitalo käytettiin usein300. Eniten käy-
tetty puolustava argumentti talotyypin rakentamiseen kaupunkien laidoille oli tehokas maankäyt-
tö, jonka talotyyppi takaa pienen jalanjälkensä ansiosta301. Yksi vastaajista epäili ihmisten pitävän 
townhouse-talojen tonttien kokoa kaupunkien ulkopuolella liian pienenä302 ja toinen huomautti 
vähäisen kerrosmäärän synnyttävän helposti rivitalo-tyyppisiä ratkaisuja303. Kahden vastaajan 
mielestä talotyypin yhteyteen kuuluisi oleellisena osana pienten tonttikokojen ansiosta syntyneet 
yhteisön yhteiset ulkotilat, joita tulisi myös kaupungin ulkopuolella toteuttaa304. Yhdelle vastaajis-
ta asukkaiden osallistuminen suunnitteluprosessiin oli talotyypille oleellinen kriteeri. Hänen mie-
lestään lopputulos kaupungin laidalla tulisi olemaan kaupunki-talosta poikkeava tyyppi305. Yksi 
haastateltavista suhtautui ensin kriittisesti koko kysymykseen. Hänen arvionsa mukaan sijainnilla 
oli suuri merkitys, koska talo reagoi kaupungissa aina ympäristöönsä. Talotyyppi oli hänestä kuin 
luotu kaupunki-asumiselle ja sitä ei voi istuttaa jonnekin, koska sillä on paljon enemmän luon-
netta kuin tylsillä paritaloilla kaupungin laidoilla.  Toisaalta talon korkeuden varioinnilla hänkin 
pystyisi kuvittelemaan sen sopivan kaupungin laidalle.306 Haastatteluiden tärkeämpänä antina voi 
pitää kommenttia, joka liittyi townhouse-talon kerroskorkeuden merkitykseen kaupungin ulkopu-
lisilla alueilla ja siihen liittyvät huolet, että talotyyppi lähentyisi rivitalo-typologiaa. Toinen tärkeä 
huomio koskee julkisten viheralueiden merkitystä townhouse-alueilla.

Vuoden 2007 Leipzigin peruskirjassa Euroopan ministerit sitoutuivat tavoitteeseen edistää kau-
punkien kestävää kehitystä sekä parantaa ihmisten elämänlaatua. Sitoutuminen peruskirjaan ja 
samaan aikaan laadittuun EU:n alueellisen agenda-asiakirjaan ovat siitä lähtien ohjanneet sekä 
Saksan että Suomen kaupunkirakentamisen politikkaa. Suomen osalta todettiin peruskirjan tii-
vistyvän teemoihin kuten kestävä kaupunkirakenne, rakennusten energiatehokkuus, ilmaston-
muutokseen vastaaminen ja julkinen kaupunkiliikenne. Viihtyisien ja luonteikkaiden kaupunki- ja 
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asuinympäristöiden huomattiin lisäävän seudun vetovoimaa asukkaiden ja yritysten kannalta ja 
tukevan näin alueellista kilpailukykyä muun muassa työvoiman saatavuuden kannalta. Olemassa 
olevien lähiöiden asuntokannan huomautettiin edellyttävän laadun kohentamista ja niissä olevi-
en syrjäytyneisyystaskujen poistamista.307  

Saksalaisessa kaupunkisuunnittelussa keskitytään tällä hetkellä kaupunkien sisäänpäin ke-
hittämiseen ja yritetään välttää esikaupunkien laajenemista.308 Kuten edellisessä kappaleessa 
mainittiin, ovat saksalaiset kaupungit tämän vuosituhannen vaihteessa kohdanneet tilanteen, 
jossa suuria vapautuneita alueita kaupunkien sisällä siirtyy asuinkäyttöön.309 Tilannetta voi ver-
rata Suomessa vapautuviin kaupunkiin sijoittuviin satama-alueisiin. Varmaan tunnetuin saksa-
lainen esimerkki vapautuneesta satama-alueesta on Hafencity Hampurissa. Hampurin kaupunki 
on Hafencityn lisäksi myös aktiivisesti kaavoittanut townhouse-alueita, esimerkiksi Finkenau ja 
Jenfelder Au nimisille alueille. Kaupungin asettama tavoite on lisätä asuntotuotantoa huomat-
tavasti. Townhouse-talojen avulla pyritään luomaan kiinnostavia ja laadukkaita uusia asumisen 
ympäristöjä, jotka muuttavat kaupunkialueet elinvoimaisemmaksi antamalle niille uuden iden-

titeetin310. Ensimmäisellä, pienemmällä Finkenaun alueella sijaitsi vanhainkoti, jonka raken-
nusmassaa tiivistämällä vapautui rakentamatonta tilaa. Toinen alue on entinen kasarmi-alue 
Hampurin itäisellä puolella. Tavoitteena on luoda yhteensä 1270 uutta asuntoa, joista suurin osa 
toteutetaan townhouse-mallilla. Hampurissa on kytketyn kaupunkipientalon perinne ja talotyyp-
pi on ollut suosittu malli kaupunginosissa kuten Harvestehude ja Winterhude. Vaikka näiden aluei-
den syntymisaikana ylempi luokka rakensi yleensä kaupunkien laidoille, olivat nämä alueet hyvän 
sijaintinsa vuoksi suosiossa311. Kaupungista löytyi vähän nykyajan esimerkkejä ja kokemusta talo-
tyypin rakentamisesta puuttui. Tästä syystä kaupunkikehittäjät teettivät 2011 tutkielmia arkkiteh-
titoimistoilla sekä Finkenaun, että Jenfeld Aun alueille. Tuloksena oli kilpailujulkaisua vastaava 
townhouse-suunnitelmia esittävä selvitys. Uusien asuinalueiden tavoitteeksi asetettiin Hampurin 
kaupunkisuunnitteluviraston puolelta monimuotoisuus sekä ympäristöönsä soveltuvuus312.

Oli suunnittelualue tai tontti joko kasvaneessa kaupunkiympäristössä tai vasta kaavoitusvaihees-
sa olevalla esikaupunki-alueella, niin Hampurin, Berliinin, Tübingenin ja muiden saksalaisten 
kaupunkien townhouse-alueille on yhtenäisiä tavoitteita: Yksi tavoite on tiivis, kaupunkimainen 
ympäristö, joka saavutetaan tehokkaan maankäytön kautta. Kyse on paluusta kaupunkiin, sekä 
geograafi sessa että sisällöllisessä mielessä 313 kuten Hans Stimmann toteaa314. Myös halu löytää 
uusia asumisen malleja, joissa korostuvat monimuotoisuus ja alueen identiteetti, on uusia alueita 
yhdistävä tekijä. Townhouse on näiden päämäärien saavuttamiseen yksi sopiva malli. 

Kytketyn kaupunkipientalon kaavoittaminen uusille asuinalueille kaupungin laidoille voi tun-
tua talon alkuperäisten lähtökohtien vastaisena. Onhan se, ainakin Saksassa kaupunkien tii-
vistämisen keino ja vertauskuva porvarilliselle kaupunkikulttuurille. Tämän päivän Saksasta tai 
Suomesta ei löydy suuria toteutettuja townhouse-kokonaisuuksia kaupunkien laidoilla. Tämä voi 
olla yksi syy, miksi saatetaan ajatusta siirtää talotyyppi erilaiseen ympäristöön vierastaa. Sen si-
jaan Alankomaissa, jossa on vahva townhouse-talon perinne, uusien asuinalueiden kehittäminen 
townhouse-talotyypillä tuntuu meidän näkökulmasta katsottuna luontevalta ja johdonmukaisel-
ta historiallisena talotyypin jatkeena. 

Asiaa voi siis lähestyä kahdesta suunnasta. Townhouse-talo on perinteisesti kaupunkirakentami-
sen palikka urbaanissa ympäristössä, mutta sen avulla pystymme myös luomaan, hyvin toteutet-
tuna, kaupunkimaista ympäristöä. Se on tapa saada esikaupungit lähemmäksi keskustoja. 
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4.3 TALOSTA KADULLE JA KADULTA 
KAUPUNKIIN 

”Modernin kaupungin kadut ja aukiot muodostavat tiloja, joiden seinät ovat rakennusten julkisi-
vut.” Vaikka tämä Werner Hegemannin ajatus vuodelta 1929 julkisivusta katutilaa hallitsevana 
elementtinä pohjautuu perinteiseen 1800-luvun käsitykseen kaupunkitilasta kokonaistaidete-
oksena, on se townhouse-alueilla taas ajankohtainen lähtökohta. Ajatus kuvastaa hyvin kadun, 
aukioiden ja julkisivujen keskinäistä riippuvaisuussuhdetta urbaanissa tilassa.315  

Vaikka tässä työssä on tähän mennessä korostunut Bürgerhaus- ja townhouse-talon yksilöllinen 
lähtökohta, kuuluu townhouse-talotyyppiin oleellisesti myös alistuminen suureen kokonaisuu-
teen. Tämä alistuminen syntyy ryhmittymisen ja tiiviin kaupunkirakenteen kautta. Modernismissa, 
jossa kaupunkisuunnittelun tavoite oli avoimuus, syntyi yhtenä seurauksena kaupunkien hajaan-
tuminen316. Tiiviissä ja matalassa rakentamisessa palataan aikaan ennen modernismia, unohta-
matta sen saavutuksia kuten hyviä valo-olosuhteita. Tunnistettavan kytketyn kaupunkipientalo-
alueen identiteetti ja kokonaiskuva muodostuu kadun, julkisen tilan ja julkisivujen suhteesta ja 
niiden käsittelystä. Keskiajan kytkettyjen Bürgerhaus-talojen muodostama kaupunkikuva oli kirja-
va ja eläväinen. Barokissa kaupunkisuunnittelun ihanteena oli kokonaistaideteos 317 ja kytkettyjen 
talojen yhtenäisyydellä saavutettiin tavoite eheästä ja harmonisesta kokonaiskuvasta. Nykypäivän 
kaupunkisuunnittelua ohjaa, riippuen siitä, rakennetaanko kasvaneeseen kaupunki-ympäristöön 
vai vihreälle niitylle, ajatus oman ajan näköisestä arkkitehtuurista, joka ottaa ympäristönsä huo-
mioon. Suunnitelmia ohjaa suurempi visio, ja niitä muokkaavat lukuisat eri reunaehdot. 

Brenner & Geisert korostavat kytketyn kaupunkipientalon kaupunkimaista ulottuvuutta. Talon 
mittasuhteet ovat yhteydessä kaupungin mittasuhteeseen ja sen elementteihin ja kytketyn talon 
typologiaan kuuluu sen välittävä tehtävä ”talosta kadulle ja kadulta kaupunkiin”318. 

Katuun liittyviä tekijöitä ovat kadun mitoitus ja muoto, pintamateriaalit, korkeuserot sekä kalus-
tus ja valaistus. Suora katu synnyttää erilaista katutilaa kuin kaareva ja nupukivellä päällystetyn 
katutilan tunnelma on erilainen kuin asfaltoidun. Aukioita tai viheralueita ja niiden tunnelmaa 
määrittelee niiden laajuus, niiden kasvillisuus, kalustus, valaistus ja pintamateriaalit. Kytkettyjen 
kaupunkipientalojen julkisivujen tekijät ovat mittasuhteet, eli leveys ja korkeus, aukotus, materi-
aalit, ulokkeet tai sisäänvedot sekä talojen kattomuoto.  
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Kadun käsittely ja sen merkitys alueen yhtenäisen ilmeen synnyttämisessä on yksi oleellinen 
elementti. Mitä huolellisemmin katutila on suunniteltu, sitä enemmän vapautta se sallii town-
house-talon yksilöllisyyden kohdalla. Suurin osa saksalaisten townhouse-alueiden kaduista on 
kokoojakatuja tai tonttikatuja, kuten esimerkiksi pihakatuja. Kadut voivat joko olla rauhoitettuja 
liikenteestä tai niissä on autoliikennettä. 

Townhouse-talossa rajanveto julkisen ja yksityisen tilan välillä on tärkeä. Usein ajatellaan, mitä 
kaupunkimaisempi ympäristö, sitä vähemmän on puolijulkisia arkkitehtonisia elementtejä ja sitä 
välittömämpi on talon yhteys kadulle. Näin varmaan monessa tapauksessa onkin, mutta kriteeri ei 
yksinään riitä määrittelemään katutilan urbaanisuuden astetta. Talon julkisivun kohdalla tapah-
tuu siirtyminen julkisesta tilasta yksityiseen tilaan ja puolijulkiset elementit voivat olla vähäisiä. 
Kun yhteys kadulta taloon on välitön, siirtyy puolijulkinen tila usein eteisen muodossa talon sisä-
puolelle. Puolijulkinen tila työntyy talon tontille ja siitä tulee osa taloa. Katettu autopaikka toimii 
esimerkiksi lasten leikkipaikkana319. Se luo suojavyöhykkeen kadun ja asumisen välillä ja toimii 
sosiaalisena kohtaamispaikkana. Monessa kohteessa on jätetty kaikki kadusta taloon välittävät 
elementit kuten katokset tai sisäänvedot pois, jotta saavutettaisiin mahdollisimman urbaanin vai-
kutelma. Kuten saksalaiset esimerkit osoittavat, voi townhouse-talon edessä silti sijaita puolijulki-
nen tila etupihan muodossa. Etupiha voi olla istutettu tai se voi olla varattu autopaikalle. Suosittu 
on myös edellä mainittu ratkaisu, jossa avoin autopaikka on kaiverrettu talon massasta.  

Myös julkisivujen välisellä suhteella on suuri vaikutus katutilan ilmeen ja tunnelman kannalta. 
Kaupunkikuvan kannalta on merkittävää, ovatko kytketyssä rivissä olevat talot kaikki yhtä korkei-
ta, ovatko ne yhdessä linjassa, onko kaikissa käytetty yhtenäistä ikkunakokoa, ovatko ne saman 
vai erivärisiä tai toistuuko yhdistävä elementti kaikissa taloissa. Rakennusten muodostama kortte-
lirakenne ja korttelin typologia, joka voi olla urbaanissa rivitalossa syvärunkoinen tai kadunsuun-
tainen, vaikuttaa omalta osaltaan kokonaiskuvaan. Korttelin syvyys vaikuttaa esimerkiksi suoraan 
talojen leveyteen, koska leveän pientalon neliömäärä kasvaa syvässä korttelissa liian suureksi.

Tässä mainitaan katutilan neljäs, tärkein ja hallitsematon elementti – ihminen itse. On muistetta-
va, ettei tiivis ja matala rakentaminen tuota automaattisesti sosiaalisuutta320. Ihmisten sosiaalista 
käyttäytymistä emme pysty suunnittelijoina ennakoimaan, vaikka meillä on kokemuspohjaista 
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tietoa ihmisten käyttäytymisestä, jota käytämme suunnittelussa. Sosiaalisuus on kuitenkin yksi 
saksalaisia townhouse-alueita leimaavia tekijöitä, kuten yleensä ryhmärakentamishankkeissa. 
Alueiden asukkaat tulevat toisilleen rakennusprosessin aikana tutuiksi. He järjestävät yhteisiä ti-
laisuuksia, joilla on usein myönteinen vaikutus alueen ympäristölle. Esimerkkejä ovat yhteiset juh-
lat, urheilutapahtumat tai kirpputorit.321,322 Saksalaisten arkkitehtien haastatteluissa nousi esille 
naapurisuhteiden merkitys. Kommunikatiivisuutta pidettiin townhouse-talon asukkaalle sopiva-
na ominaisuutena. Yksi asukas ja suunnittelija kuvasi townhouse-asukkaita seuraavasti: ”kaikille 
uteliaille ja uusia kokemuksia etsiville, jotka jakavat elämää mielellään muiden kanssa ja haluavat 
kommunikoida avoimesti sekä näkevät itsensä osana kaupungin naapuristoa, jossa ei vaan vetäy-
dytä vaan jaetaan elämän laatutekijöitä”323. Toisen mielestä townhouse sopii ”epätavanomaisille 
nuorille perheille sekä nuorekkaille kommunikatiivisille persoonallisuuksille”324.

Suljetussa korttelirakenteessa kytketyn talotyypin julkisivu, talon käyntikortti, korostuu talon es-
teettisenä elementtinä. Kyseisessä talotyypissä on vain kaksi julkisivua joista kadun puoleinen, 
julkisempi puoli edustaa koko talon arkkitehtuuria ulospäin. Sen sijaan omakotitalot tai tornitalot 
ovat ympärikäveltäviä veistoksellisia kolmiulotteisia rakennelmia.325 Historiallisen Bürgerhaus-
talon julkisivu kertoi sen omistajan taloudellisesta tilanteestaan sekä hänen yhteiskunnallisesta 
asemastaan. Joskus kirjoitukset tai muut koristeet antoivat vielä tarkempaa tietoa talon asuk-

kaasta. Keskiajan taloissa koristeet saattoivat olla hyvin vähäeleisiä, kuten esimerkiksi tiilien la-
situksen sävyjen vivahteikas muutos. Julkisivu kertoo tähän päivään saakka omistajansa esteet-
tisyyden käsityksestä, hänen arvoistaan ja ehkä myös hänen taloudellisesta tilanteesta. Ovet, 
ikkunat ja portit ovat yhteys talosta ulkomaailmaan. Koska nämä ovat talon näkyvimmät osat, 
olivat ne Bürgerhaus-taloissa usein hyvin koristeellisia. Tyypillinen aihe oli talon oven tai portin 
päällä sijaitsevaan kiveen kaiverrettu asukkaan vaakuna326. 

Tiiviin ja matalan rakentamisen alueita suunniteltaessa herääkin kysymys, miten on mahdollista 
saavuttaa eheä katutila, jos townhouse-talo perustuu yksilöllisyyteen? Ja mitkä kriteerit ohjaavat 
aluesuunnittelua? Onko eheä kaupunkikuva edes tavoiteltava? Ja miten käsitetään usein town-
house-talon yhteydessä mainittu urbaanisuus? 

Saksassa townhouse-alueita ohjataan rakennustapaohjeiden ja asemakaavan avulla. Tavoitteena 
on sitoa yksilölliset ratkaisut ohjeiden avulla suurempaan kaupunkikuvalliseen viitekehykseen. 
Keinoja siihen löytyy erilaisia. Karlsruhen Paul-Ehrlich Strassen kaava määräsi rakentamaan kaikki 
talot kiinni samaan katulinjaan, talojen syvyys on sama kuten myös kerroskorkeus ja sisäänvede-
tyt ylimmät kerrokset. Sen lisäksi hankkeeseen ryhtynyt rakennusryhmä asetti itselleen säännön 
talojen välisestä pakollisesta muurista, joka rakennetaan näkyvästi pohjakerroksesta katon har-
jaan saakkaArkk 1. Muita talotyyppiä yhdistäviä ratkaisuja voivat olla talojen yhtenäinen leveys, ka-
tulinjan muotoilu, joku taloja leimaava elementti, kuten esimerkiksi talojen päätyjen tai kattojen 
muoto, yhtenäinen materiaali tai värimaailma tai yhtenäiset detaljit. Tutkiessani erilaisia alueita 
havaitsin yhtenäisten elementtien määrän saavuttavan jossain vaiheessa rajan, jolloin talot alka-
vat muistuttaa toisiaan liikaa. Näistä ryhmistä tulee helposti rivitaloja muistuttavia, koska rivita-
loissa yhtenäisiä elementtejä on paljon tai talot ovat jopa identtisiä klooneja toisistaan. 

Berliinin BIGYard-hanke on esimerkki siitä, miten yhtenäistä ilmettä voi toteuttaa onnistuneesti. 
Vaikka kohde muistuttaa hyvin paljon kerrostalotypologiaa, on pienillä elementeillä, kuten asun-
tojen sisäänkäyntien sisäänvetojen ja ulkopenkkien avulla luotu puolijulkinen tila, joka merkitsee 
talon reviirin ja erottaa sen katutilasta. 

K31 Karlsruhe, Paul-Ehrlich Strasse.  Talon massasta kaiverrettu sisäänkäyntialue.
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4.4 CASE: TÜBINGEN, LORETTO-AREAL

Etelä-Saksan Tübingenin armeijan käytöstä vapautunut Loretto-alue on esimerkillinen uusi 
kaupunginosa, jossa yksittäiset townhouse-talot sulautuvat osaksi alueen korttelirakennetta.

Tübingenin kaupungin eteläosassa sijaitseva 65 h iso alue toimi 1990-luvun alkuun asti ranska-
laisen armeijan tukikohtana. Ranskalaisten poistuttua alueelle järjestettiin vuonna 1991 kaupun-
gin toimesta kaupunkisuunnittelukilpailu. Tavoitteena oli rauhoittaa kaupungin ylikuumentuneet 
asuntomarkkinat. Suunnittelukilpailun voitti vuonna 1993 Stuttgartilainen arkkitehtitoimisto 
Lehen. Kilpailuehdotuksessa esitetyssä tavoitteessa, luoda tiivistä ja laadukasta kaupunkitilaa yh-
distämällä asumista, työntekoa, vapaa ajan toimintoja ja pienteollisuutta, on silminnähden hyvin 
onnistuttu. Suunnittelun lähtökohtana oli lyhyiden matkojen kaupunki. Kaupunginosa on elävä ja 
vehreä ja se on monesti palkittu mallikkaan kaupunkisuunnittelun ansiosta. Alue on esimerkiksi 
saanut eurooppalaisen kaupunkisuunnittelupalkinnon, 4. European Urban and Regional Planning 
Award 2002327. Yliopistokaupunkina Tübinginessä on paljon hyvin koulutettuja nuoria perheitä ja 
tämä näkyy alueen toiminnassa. Alueelta löytyy pääpainotteisesti kerrostalorakentamista, jon-
ka seassa on ansiokkaasti kunnostettua vanhaa rakennuskantaa. Pienet toimistot, korttelitori ja 
ravintolarakennus elävöittävät aluetta. Koska Tübingenin ympäristö on vihreää ja tarjoaa hyvät 
vapaa-ajan mahdollisuudet, tiivis kaupunkimainen rakentaminen on alueella perusteltua. Alue 
koostuu kortteleista, jotka ovat osittain toteutettu ryhmärakentamisprojekteina. Korttelirakenne 
mahdollisti jopa 40 asianosaisen ryhmärakentamisprojektin. Yksi ryhmärakentamisen tavoite oli 
luoda edullisempaa asuintilaa327.

Kuten edellä mainittiin olivat alueen suunnittelun lähtökohdat tiivis kaupunkirakenne ja urbaani 
ympäristö. Tämä heijastuu hyvin katutilassa. Kaupunginosaa kokoava keskeinen katutila on rau-
hoitettu liikenteeltä. Rakennukset on rakennettu katutilaan kiinni. Vaikka katutilaa ja taloja erot-
taa jalkakäytävä, on se rakennettu samalle tasolle ja samasta materiaalista kuin katu. Optinen 
vaikutelma on yhtenäinen. Katutilaa rikkovat aukiot, joita on käsitelty eri pinnoituksilla. Asukkaat 
ovat ottaneet aukiot käyttöönsä ja pystyttäneet niille esimerkiksi pingpong pöydän. Talojen edes-
sä, talon ja jalkakäytävän välissä, on noin 0,5 metriä leveä kivetys. Tämä aihe juoksee läpi koko 
alueen. Luultavasti se on ollut pakon sanelema. Taloja ei ole voitu rakentaa kaikkia samaan aikaa, 
koska katuja sekä taloja on toteuttanut eri taho eri aikaan. Kivetys on mahdollistanut kadun ra-
kentamisen ennen talojen valmistumista. Korttelin porttien takana tai talojen välistä avautuvat 
väljät korttelipihat ovat vihreitä keitaita leikkipaikkoineen ja yhteistiloineen.

Yksi alueen rakennuksista on vuonna 2003 valmistunut, 71.5 m2 kokoiselle tontille rakennettu 
townhouse328. Korttelirakenteeseen sovitetun talon yksi naapuri on kuusikerroksinen kerrostalo K33  Tübingen, Loretto-Areal. Korttelin sisäpiha. K34  Tübingen, Loretto-Areal. Kaupunkipientaloja.

ja toinen naapuri townhouse-taloa mitoillaan myötäilevä rakennusosa, joka on pala suurempaa 
kokonaisuutta. Townhouse -rakennuksen on suunnitellut Krisch & Partner Architekten. Korttelin 
talojen eri korkeudet ja tyylit luovat onnistuneen, monimuotoisen kokonaisuuden. Taloja sitoo 
yhteen katulinja sekä yhteinen 13 metrin korttelin syvyys. Rakennuksen leveys on 5.50 metriä ja 
se tarjoaa 200 m2 asuin- ja työtilaa neljässä kerroksessa. Rakennusten syvyys on koko korttelissa 
yhtenäinen ja oli määrätty kilpailuehdotukseen pohjautuvassa kaavassa328. Rakennuksen julkisivu 
on vähäeleinen ja siinä heijastuu tilojen neutraali luonne329. Rakennus on verhoiltu harmaaksi vär-
jätyllä julkisivulevyllä. Ulko-ovi on samassa linjassa julkisivun kanssa ja sisäänkäynti tapahtuu ka-
dulta välittömästi. Arkkitehdit ovat välttäneet julkisivuissa ulokkeita tai katoksia saavuttaakseen 
eleettömyyttä. Pihan puoleinen julkisivu on melkein kauttaaltaan lasitettu. Myös tällä puolella isot 
ikkunat heijastavat rakennuksen neutraalia käyttötarkoitusta. Talon ylin kerros on sisäänvedetty 
ja asuntoon liittyy väljä kattoterassi, joka avautuu korttelipihaan. Talon puutarha on melko pieni, 
mutta tarjoaa suojatun yksityisen alueen isommassa pihassa. 

Talon sisäinen porras on palomuurin suuntainen, kapea puuporras. Sen sijainti mahdollistaa ker-
rosten yhdistämisen tarpeen mukaan. Arkkitehdit kertovat talon olevan townhouse-talon uusi tul-
kinta ja esikuvina mainitaan eurooppalaista ja amerikkalaista rakennus- ja kaupunkisuunnittelus-
ta tutut townhouse-talot. Suunnittelija kuvaa kerrosten olevan loft -tyyppisiä 329. Tämä assosiaatio 
loft -tyyppiin johtuu rakennuksen avoimesta pohjaratkaisusta. Tavoitteena on ollut tarjoa ident-
tisiä tiloja kolmessa kerroksessa eri käyttöä varten. Loft -asunnolle tyypillistä onkin tilan vapaa 
käyttö. Toiminnot eivät ole määriteltyjä etukäteen, käyttäjä voi itse päättää tilan käytöstä. Tämä 
tilallinen vapaus on yksi townhouse-kohteiden mielenkiintoisista aspekteista. Talon kiinteän si-
sutuksen tavoitteena on esimerkkikohteessa yksinkertaisuus ja edullinen hinta. Rakenteita tulisi 
pystyä helposti purkamaan tai siirtämään käytön aikana, jotta käyttötarkoituksen muuttaminen 
olisi mahdollista 329.  

  329. Krisch & Partner.327. Loretto-Areal.   I    328. Mornement & Biles 2009, 57.
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Modernismin aikana Saksassa rakennettujen kytkettyjen pientalojen puutarhoilla on paljon yh-
tenäisiä elementtejä nykypäivän townhouse-talon puutarhan kanssa. Sama elementti on pienen 
koon lisäksi rajautuneisuus. Moderneissa puutarhoissa oli yksilöllisyyden aste korkeampi kuin 
itse taloissa, jotka olivat suunniteltu kaikki lähes samanlaisiksi. Oheisessa esimerkissä on esitetty 
Ernst Mayn vuosina 1926–30 Frankfurtin Praunheimiin suunnittelemien talojen puutarha. 

TOWNHOUSE-TALON PUUTARHA
 Nykypäivän townhouse-talo konseptissa puutarhalla on erityinen rooli. Kadun puoleinen julkisivu 
rajautuu melkein aina välittömästi katutilaan ja sen avulla haetaan näkösuojaa ja ääneneristystä. 
Puutarhan puoleinen julkisivu sen sijaan on monessa toteutetussa townhouse-talon konseptissa 
avoin. Puutarhan puoli on talon intiimimpi puoli ja yhteys ulos monessa suunnitteluratkaisussa 
välitön. Välittömyyttä on saavutettu lattiaan asti ulottuvilla, korkeilla ikkunoilla tai optisesti ulko-
puolelle jatkuvilla lattiapinnoitteilla, jotka ohjaavat katseen ulos ja antavat myös kapealle sisäti-
lalle väljyyden tunnetta. 

Koska talotyypillä pyritään tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, on talon tontti suhteellisen pieni. 
Yleinen townhouse-talon tontin koko on noin 160–200 m2. Seurauksena tästä, townhouse-talo-
jen pihat ovat pieniä, noin 30–70 m2 kokoisia. Townhouse-talon pihalle ominainen piirre on sen 
rajautuvuus. Rajattu puutarha on osa townhouse-talon esteettistä vaikutelmaa335. Puutarhan ra-
jautuvuutta osataan kohteiden markkinoinnissa tuoda Saksassa positiivisena elementtinä esille. 
Berliinin Prenzlauer Gärten projektissa puutarhoja kutsutaan patioiksi, mikä viitaa espanjalaiseen 
traditioon, jossa patio on asuintalon rajattu sisäpiha. ”Suurten, koko tilan korkeiden ikkunoiden 

4.5 YKSITYISTEN JA JULKISTEN 
VIHERALUEIDEN MERKITYKSESTÄ 
TOWNHOUSE-ALUEILLA

Keskiajan ihmiset kaipasivat suojaa ympäröivästä maailmasta, joka oli täynnä vaaroja ja so-
tia. Heidän ihanteinaan olivat suljetut luostarit, linnat ja hortus conclusus–suljettu puutarha330. 
Myös townhouse-talon pihan ominaisuuksiin kuuluu rajautuneisuus.  

Turvallisen pihan tai puutarhan puuttuminen mainitaan yhdeksi syyksi, miksi perheelliset sak-
salaiset muuttavat pois kaupungeista331. Piha on juuri se, joka erottaa townhouse-talotyypin 
oman tontin lisäksi kerrostalo- tai taloyhtiössä asumisesta 332. Townhouse-talossa pihat ja kat-
toterassit toimivat asunnon jatkeena ja ne ovat alueen julkisten viheralueiden ohella ihmisten 
elämän laadun kannalta tärkeitä elementtejä333. Matalan ja tiiviin rakentamisen alueiden julki-
set viheralueet ja niiden sosiaalinen merkitys alueen kohtaamispaikkoina korostuvat tiiviiden 
alueiden suunnittelussa. 

KYTKETTYJEN KAUPUNKIPIENTALOJEN PUUTARHOJEN HISTORIAA
Bürgerhaus-talon pihoille ja puutarhoille jäi vain rajoitetusti tilaa. Talojen takana sijaitsi usein pie-
ni piha, jonka takamuurilla saattoi kasvaa viiniköynnös ja johon oli mahdollisuus sijoittaa pieni 
yrttipenkki. Vaikka puutarha olisikin ollut isompi, keskiajan kaupunkilaisilla ei ollut aikaa huvi-
puutarhoille. Yrttien lisäksi pihalla kasvoi kesäiltojen iloksi pienelle penkille istutettuja ruusuja 
ja pensaita, mutta puutarhan päätehtävä oli olla hyödyllinen. Hedelmiä tai marjoja haettiin met-
sästä ja kasvatettiin vain harvoin omassa pihassa. Alueittain pidettiin myös eläimiä talon takana 
sijaitsevissa talousrakennuksissa. Silloin myös lanta säilytettiin talon takana. Talousrakennukset 
olivat silti harvinaisia ja niitä rakennettiin kaupunkien perustusvaiheessa keskiajalla. Kaupunkien 
tiivistämisen myötä piharakennuksia jouduttiin tilan puutteen vuoksi purkamaan. 

Renessanssin ja barokin aikakausina puutarhataidetta kultivoitiin puistoissa ja aukioilla. Puistojen 
edustava vaikutelma oli tärkeä, eikä niiden hyötykäyttö. Renessanssin myötä heräsi uusi elämän-
tapa ja työnjaon myötä ihmisillä alkoi olla enemmän vapaa-aikaa. Kaupungin ahtaudesta, pölystä 
ja hajusta paettiin vapaa-aikana kaupungin laidoille. Viimeistään kolmikymmenvuotisen sodan 
(1618–48) jälkeen tästä tuli myös alempien luokkien kaupunkilaisten mahdollisuus. Barokin ai-
kakaudella alkoivat hyötypuutarhat lisääntyä. Kun ylimystön puutarhojen tarkoitus oli lepo, 
kasvatettiin alemman luokan puutarhoissa ruokaa. Puutarhoihin tulivat myös hedelmäpuut. 
Puutarhojen hoidossa hyödynnettiin Saksan luostareiden puutarhoissa kerättyä tietoa.334  

K36  Karlsruhe, Paul-Ehrlich Strasse. 

Yhteinen puutarha.

K37  Karlsruhe, Paul-Ehrlich Strasse. 

Kattoterassi

K35  Ernst May, Praunheim.

330. Brenner & Geissert 2004, 31.   I    331. BIGyard 2013.   I    332. Hasu 2010, 161.   I     333. Brenner + Geissert 2004, 33.

334. Griep 1992, 289–291.

335. Brenner & Geisert 2004, 32.
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kautta rajattu piha voidaan kokea sisätilan jatkeena”339. Sitä puutarha tai piha on myös toiminnalli-
sesti. Piha tai jopa koko asuinalue voidaan kokea asunnon jatkeena336. Kattoterassi toimii asunnon 
laajennuksena ja osa asunnon toiminnoista siirtyvät säiden salliessa ulos. Kuten yksi haastatelta-
vista mainitsi, toimii kattoterassi heidän perheessä kesäisin makuuhuoneen korvikkeena337.

Vaikka nykypäivän ihmisillä on lyhentyneiden työaikojen ja teknisten saavutusten ansiosta pal-
jon vapaa-aikaa, on monien elämä silti täynnä kiireitä. Osalla townhouse-talon asukkaista saat-
taa olla toinen talo tai mökki maaseudulla tai aikaa vieviä vapaa-ajan harrastuksia. Puutarhan 
hoito ei myöskään kiinnosta kaikkia. Tälle ryhmälle townhouse-talon tilallisesti rajattu piha on 
ihanteellinen.

Kohteissa, joissa samassa talossa asuu enemmän kuin yksi ruokakunta, voivat kattoterassit tai 
parvekkeet korvata puutarhaa. Puutarhan käyttö voi tässä tapauksessa olla varattu vain pohjaker-
roksessa asuvalle, tai kaikki talon asukkaat käyttävät sitä yhdessä 338 . 

Vaikka talotyypin puutarha on pieni, se tarjoaa mahdollisuuksia eri tunnelmien luomiseen. Rajattu 
intiimi piha syntyy muurien tai naapurin pohjakerroksessa ulosvedettyjen rakennusosien avulla. 
Puutarha voi olla hyötypiha, jolla kasvatetaan ravintokasveja tai se voi olla vihreä niitty, jolla lei-
kitään. Saksalaisten kohteiden myyntiesitteissä piirretään mielikuvia muureilla ympäröidystä ra-
jatusta pihasta välimerellisenä terassina tai japanilaisena zen-puutarhana339. Löytyy myös kohtei-
ta, joissa yhdellä perheellä on käytössä sekä pieni puutarha että viherkatto ja kattopuutarha tai 
parveke340. Eriluonteiset ulkotilat ovat talotyypin tarjoama mielenkiintoinen aspekti. Terasseilla ja 
parvekkeilla voidaan kadun ja puutarhan suunnasta huolimatta avata mielenkiintoisia näkymiä 
tai hyödyntää tontin aamu- ja ilta-aurinkoa. 

Puutarhan päätehtävä on nykyään hyötykäytön lisäksi lisätä asukkaiden elämän laatua341. Mutta 
pienessä puutarhassa ja tiiviissä ympäristössä löytyy myös paljon konfl iktien ainesta. Osa haas-
tateltavista koki läheisyyden naapureihinsa haittana. Yhteisessä käytössä olevassa puutarhassa 
nähtiin ongelmana, että kaikista puutarhaan liittyvistä asioista piti sopia muiden talon asukkaiden 
kesken. Toinen asukkaista kertoi hänen pienen pihansa toimivan tilana, jossa hänellä oli mahdolli-
suus järjestää kamarimusiikkikonsertteja. Ei ole vaikea kuvitella tämän aiheuttavan joskus ongel-
mia naapureiden kanssa.342, 343 

JULKISET VIHERALUEET
Kun talon sisätilat tarjoavat asukkaille omaa rauhaa, edustavat ulkotilat talojen sosiaalista aluet-
ta, jota etenkin lapset ottavat aktiivisesti haltuun. Townhouse-kohteissa voi muodostua ongel-
maksi yhtenäisen pihapiirin puuttuminen344. Suomessa pihan tai puutarhan puuttumista pidetään 
townhouse-talon yhtenä ominaispiirteenä345. Jos talot rajautuvat suoraan katuun, jäävät lapsille 

vain takapihat turvallisena leikkialueena. Jos yksittäisten talojen puutarhat ovat aidattuja, on liik-
kuminen puutarhojen välillä mahdollista vain, jos niitä yhdistää polku tai talojen takana sijaitsee 
rakentamaton alue, kuten esimerkiksi Berliinin Lützowstrassen kytketyissä kaupunkipientaloissa. 

Yksilöllisten pienten pihojen sijaan voi toteuttaa yhtä suurta, yhteistä pihaa, jolla lapset voivat 
leikkiä turvallisesti ilman vanhempiensa valvontaa. Hyvä esimerkki tästä on Herrburg maisema-
arkkitehtien suunnittelema BIGyard kohteen puutarha Berliinissä. Kapea piha, jossa naapurit pää-
sevät helposti katsomaan toistensa asuntoihin, on ollut haastava suunnittelukohde. Yksityinen 
ulkotila puutarhan puolella muodostuu välittömästi talon eteen. Se on sisäänveto talomassassa, 
joka muodostaa noin 1.20 metrin kapean katetun terassin, joka sijaitsee hieman korkeammalla 
kuin pihan taso. BIGyard kohteessa on huomattu yhteisen pihan tuovan omiin pieniin rajattuihin 
pihoihin verrattuna kaikille lisäarvoa. Kohteessa asuu 45 perhettä, jotka kaikki jakavat yhteisen 
pihan. Pihapiirissä asuu noin 60 lasta. Välttääkseen heidän kerääntymistä yhden yksityisen pihan 
eteen, haluttiin luoda yhteisellä pihalla eriluonteisia leikkipaikkoja. Kohteen suunnittelussa on 
otettu huomioon asukaskunnan ikääntyminen ja lasten isoksi kasvaminen. Esimerkiksi leikkiväli-
neet on suunniteltu kevyiksi, jotta niitä voi tarpeen tullen purkaa helposti.346

Yksi modernin arkkitehtuurin saavutuksia oli taloja ympäröivät, väljät viheralueet, joiden ensisijai-
nen tehtävä oli mahdollistaa hyvän valaistuksen sekä asuinalueiden toimivan ilmanvaihdon. Yhtä 
tärkeätä olivat virkistyskäytön kannalta vehreys ja mahdollisuus kohdata muita asukkaita. Vaikka 
townhouse-talo merkitsee monessa mielessä idealistista paluuta aikaan ennen modernismia, olisi 
vahingollista unohtaa yhteiset alueet suunnittelun yhteydessä. Edellä mainittu BIGyard-hanke on 
esimerkki siitä, miten tilanne voidaan ratkaista alueella, jolla yhteiset ulko- ja viheralueet puuttu-
vat. Hankkeen ratkaisu on kuitenkin harvinainen. Kaikissa muissa referenssikohteissa oli yhteisen 
pihan sijaan toteutettu yksityisiä pihoja.

Urbaanissa ympäristössä yksityisen ja julkisen tilan rajanvedon merkitys ja toteutustavat koros-
tuvat. Joidenkin mielipiteiden mukaan Saksassa suositut kattoterassit ja niiden ilmestyminen 
kaupunkikuvaan voidaan pitää merkkinä siitä347. Tämä asettaa kaavoitukselle uusia haasteita. 
Puolijulkisen ja julkisen tilan asema joudutaan määrittelemään hankkeissa uudestaan. 

336. Hasu 2010, 158.   I   337. Arkk 1.   I   338. Asukas 1.   I   339. Prenzlauer Gärten website.   I   340. Arkk 9.   I   341. Brenner + Geissert 2004, 33.

342. Asukas 1.   I   343. Arkk 9.   I   344. Vrt. BIGyard 2013.

345. Jalkanen et.al 2012, 21.   I   346. BIGyard 2013.   I    347. Krämer & Kuhn 2009, 2.
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5 
TOWNHOUSETALON 
SUUNNITTELU JA 
OHJEISTUS SAKSASSA 
PEILATTUNA SUOMEN 
RAKENTAMISEN 
KÄYTÄNTÖÖN 

Saksassa jokainen osavaltio vastaa omien rakennusmääräyksiensä julkaisemises-

ta ja valvonnasta. Rakentamista ohjataan osavaltion rakennusjärjestyksen (saks. 

Bauordnung BauO des Landes, Landesbauordnung LBO) avulla. Kaikille osaval-

tiolle toimii ohjaavana mallina MBO (Musterbauordnung), jonka avulla yritetään 

yhtenäistää eri osavaltioiden rakennuslakija. MBO:ta työstää ja päivittää vuosittain 

rakennusministerien konferenssi, johon kuuluvat kaikkien 16 osavaltion rakennus-

ministerit. Rakennusmääräysten osavaltioiden väliset eroavaisuudet ovat pieniä. 

Määräysten lisäksi kaupunkien rakennusvalvonnat julkaisevat omia tulkintojaan 

epäselvistä tai tulkinnanvaraisista kohdista.            
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5.1 ESTEETTÖMYYS 

Townhouse-talon suunnittelija kohtaa Suomessa esteettömyyden kannalta talotyypille omi-
naisia haasteita. Vaatimus suorasta yhteydestä kadulta taloon ilman korkeuseroja tasoittavaa 
etupihaa asettaa omat ongelmansa. Merkittävästi kustannuksiin vaikuttava tekijä on hissi, 
joka takaisi talon toimivuuden pitkällä aikatähtäimellä. Tässä osiossa tarkastelen miten sak-
salainen lainsäädäntö ratkaisee talotyypille ominaiset ongelmat ja vertailen Suomen ja Saksan 
nykypäivän tilannetta. Tekijä, joka vaikuttaa suuresti molempien maiden asuntosuunnittelua 
ohjaaviin määräyksiin, on ikääntyvien ihmisten ryhmän nopea kasvu.

Tasa-arvoisuus heijastuu molempien maiden esteettömyysmääräyksissä koskien työtiloja sekä 
asuntoja. Vuoden 2006 YK:n vammaisten oikeuksien sopimus vaatii sen hyväksyneitä jäsenmai-
ta ”kieltämään vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän, taistelemaan ennakkoluuloja 
ja stereotypioita vastaan sekä edistämään tietoisuutta vammaisten ihmisten kyvyistä ja yhden-
vertaisista mahdollisuuksista”.348 Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö ei vastaa tällä hetkellä 
kaikilta osin Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksen edellyttämiä vaatimuksia vammaisten yh-
denvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä sopimusta ei ole Suomessa vielä ratifi oi-
tu349. Suomessa halutaan Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalla350    
sekä Suomen vammaispoliittisen ohjelman351 avulla taata ikääntyvien ja vammaisten ihmisten 
tasavertaisen asemaa yhteiskunnassa352.

Saksa asetti jo vuonna 2002 lain vammaisten tasa-arvosta (saks. Behindertengleichstellungsgesetz). 
Tämä laki vaikutti taas suoraan osavaltio-tasolla oleviin rakennusmääräyksiin353.

Suomen uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vuodelta 2003354 ja maankäyttö- ja rakennusasetus 
vuodelta 1999355  sisälsivät esteettömyyttä koskevia uusia määräyksiä, joiden perusteella ympäris-
töministeriö julkaisi vuonna 2005 uudistetut rakennusmääräyskokoelman säädökset F1 Esteetön 
rakennus ja G1 Asuntosuunnittelu.356 Myös F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus-rakennusmääräys 
vuodelta 2001357 antaa esteettömyyttä ja esimerkiksi näkövammaisuutta koskevia ohjeita. Koska 
näissä säädöksissä esitetyt ohjeet eivät ole yksiselitteisiä, määräyksiä tukevat vielä eri kuntien ra-
kennusvalvonnan tulkintaohjeet. Käytännössä lupakäsittelijä ottaa pääpiirustusvaiheessa kantaa 
siihen, onko suunnitelmissa esteettömyysmääräysten näkökulmasta puutteita.

Saksalaiset määräykset asunnoille erottavat esteettömät asunnot (saks. barrierefrei) sekä pyörä-
tuolille soveltuvat asunnot (saks. rollstuhlgerecht), joille on tiukemmat vaatimukset. DIN 18040-2 
ottaa kantaa esteettömiin asuntoihin ja DIN 18040-2 R pyörätuolille soveltuviin. Näiden kahden 
tyypin erot ovat seuraavanlaisia: kun esteettömässä asunnossa vain asunnon ulko-oven tai kerros-

taso-oven vapaan aukon tulee olla > 900 mm ja muiden ovien vapaat aukot > 800 mm, ovat pyö-
rätuolille soveltuvassa asunnossa kaikkien ovien vapaat aukot > 900 mm. Esteettömän asunnon 
kääntöympyrän katsotaan olevan riittävä 1200 mm halkaisijalla, kun taas pyörätuoli-asunnossa 
kääntöympyrän tulee määräysten mukaan olla 1500 mm. Suomessa RakMk G1 säätää asuinraken-
nuksien ovien ja kulkuaukkojen vapaaksi leveydeksi vähintään 800 mm. Sisäänkäyntien ja esteet-
tömien peseytymistilojen ovien vapaa leveys tulee olla RakMk F1 ohjeistuksen mukaan  850 mm. 
Asuinhuoneiston WC-ja peseytymistiloissa vaaditaan 1500 mm pyörähdysympyrän tila ja muuten 
vähimmäismitta on 1300 mm. 

Saksassa pyörätuolille vaaditaan myös asunnon sisäinen tai asunnon ulkopuolella oleva säily-
tystila, jonka koko tulee olla vähintään 1800 x 1500 mm. Tämä paikka toimii säilytystilana, jossa 
vaihdetaan ulkokäytössä oleva pyörätuoli sisäkäyttöön soveltuvaan. Esteettömässä ja pyörätuoli 
asunnossa täytyy istuma-asennossa nähdä ulos. Pyörätuolilla käyttöön soveltuvassa asunnos-
sa myös ikkunakahvojen korkeus on määritelty. Myös vapaa tila kalusteiden edessä on asetettu 
ja kääntöympyrän mitoitus vaihtelee esteettömän ja pyörätuoli asunnon välissä.358 Tästä seu-
raa pyörätuoli asunnon suurempi koko, mikä otetaan esimerkiksi tuetussa asumisessa huomi-
oon359. Lupaprosessin aikana viranomainen tarkistaa täyttääkö asunto sille asetetut vaatimukset. 
Suomalaiset asuntosuunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eivät erota samalla tavalla eri es-
teettömyyden asteita. Suomessa voi asuntoa suunnitellessa saada lausunnon kuntien esteettö-
myysasiamieheltä tai vammaisneuvostolta, mutta tätä mahdollisuutta käytetään lähinnä julkisten 
rakennusten kohdalla.360  

Saksan ja Suomen välillä on suuri ero esteettömien asuntojen vaaditussa määrässä. Tämä tekijä 
vaikuttaa rakentamisen ratkaisuihin ja erilaisten asuntotyyppien syntymiseen. Suomessa town-
house, jossa sijaitsee päällekkäisiä asuntoja, katsotaan kerrostaloksi. Suomen RakMk G1 kohdan 
4.2.1. mukaan ”Kerrostalossa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon kerrostaso mukaan 
lukien kolmannessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, porrasyhteys asuinhuoneistoihin on varus-
tettava pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuvalla hissillä.”  RakMk G1 3.2.3 
mukaan asunnot on silloin suunniteltava pyörätuolikäyttöön soveltuvaksi.  Saksassa vain osa ta-
lon asunnoista tulee suunnitella esteettömiksi. Uusien kohteiden esteettömien ja pyörätuolille so-
veltuvien asuntojen lukuun otetaan kantaa LBO-määräyksissä. Luku määräytyy rakennuksen kor-
keuden sekä talossa olevien asuntojen luvun mukaan. Asetus määrää sen minimiasuntomäärän, 
jonka ylittyessä yhden kerroksen asuntojen on oltava pyörätuolille soveltuvia. Minimiasuntomäärä 
vaihtelee osavaltiokohtaisesti kahdesta kuuteen asuntoon. Esimerkiksi LBO Baden-Württemberg § 
35 sanoo ”In Wohngebäuden mit mehr als vier Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses 
barrierefrei erreichbar sei” eli ”asuinkerrostaloissa, joissa on enemmän kuin neljä asuntoa, yhden 
kerroksen asunnot tulevat olla pyörätuolilla saavutettavia ja käytettäviä”.361  
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357. Ympäristöministeriö 2001.   I   358. Rau 2011, 272.   I   359. Rau 2011, 271. Wohnfl ächenmehrbedarf, Angemessenheit Unterkunft sgrössen BMWA und 

Förderrichlinien NRW.   I   360. Sivén & Takala 2008, 13.   I   361. LBO Baden-Württemberg.

 348. Helsingin kaupungin vammaisneuvoston nettisivut.   I   349. YK-liitto 2012, 4.   I   350. Ympäristöministeriö 2013.   I   351. VAMPO.

352. YM   I   353. Meuser 2012, 8.   I   354. Ympäristöministeriö 2000.    I   355. Ympäristöministeriö 1999.    I   356. Ympäristöministeriö 2005.
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Suomessa townhouse liikkuu lainsäädännön tulkintojen mukaan pientalon ja kerrostalon välimuo-
dossa. Se on pientalon ja kerrostalon hybridimuoto, jonka määrittely on kuntakohtainen ja liittyy 
myös kaavaan merkittyyn talotyyppiin362. Joidenkin selvitysten mukaan townhouse käsitellään 
pientalona, jolle pätee pientaloille asetetut pientalosuunnittelun esteettömyysvaatimukset363. 
Lain mukaan pientalossa ei yleensä ole kahden eri asunnon tiloja päällekkäin. Townhouse-talossa 
voi olla jopa kolme päällekkäistä erillistä asuntoa. Helsingin rakentamisjärjestys sallii pientalo-
tontille korkeintaan yhden kolmiasuntoisen rivitalon rakentamisen. Hissi vaaditaan Suomessa 
kolme- tai useampikerroksiseen rakennukseen Ympäristöministeriö 2005. Jos townhouse-talo 
mahdollistaa kerrosten jakamisen vaikkapa kolmeen eri asuntoon, pystyhissille tai pyörätuolipor-
rashissille on suunnitelmissa osoitettava varaus. Jos jako tehdään alussa, on hissi rakennettava 
heti alkuun. Saksassa LBO-määräysten mukaan kerrostalokohteet tulee varustaa hissillä, jos asun-
tojen luku ylittää vaaditun määrän. Jos asuntojen lukumäärä alittuu, hissiä ei tarvitse toteuttaa364. 
Esimerkiksi Berliinin ja Baden-Württembergin osavaltioiden LBO-määräykset vaativat yhden ker-
roksen asunnot pyörätuolille soveltuviksi, jos talossa on neljä tai enemmän asuntoa. Townhouse-
taloa, joka on mahdollista jakaa kolmeen asuntoon, ei siis näissä osavaltiossa tarvitse varustaa 
pyörätuolille soveltuvalla asunnolla. Silloin on myös mahdollista toteuttaa ratkaisuja, joissa ala-
kerrassa on muu kuin asumiseen tarkoitettu tila. Suomessa townhouse-talon pohjakerros on his-
sittömässä talossa suunniteltava eri kuntien ohjeiden mukaan niin sanotuksi selviytymiskerrok-
seksi, joka täyttää asumisen vaatimukset.

Saksassa on yllä mainituista säädöksistä johtuen myös helpompi toteuttaa split-level-tyyppisiä 
asuntoja. Suomessa tämä ei ole kerrostalokohteissa mahdollista, elleivät kaikki asumiseen välttä-
mättömät tilat ole esteettömästi saavutettavia. Tämä on syy miksi Suomessa ei näe paljon split-le-
vel ratkaisuja. Ratkaisu kasvattaisi asuntojen kokoa ja samalla kasvaisi hinta. Townhouse-talossa 
voi kyllä toteuttaa split-level ratkaisun, jos samalla asunnolla on pohjakerroksessa selviytymis-
kerros tai kaikki asumiseen välttämättömät tilat ovat esteettömästi saavutettavia. Tasonostin tai 
ramppi on silloin sopiva ratkaisu. Townhouse-talossa voi asuintilojen lisäksi sijaita työ- ja liiketi-
loja. Näille pätevät määräykset vaativat molemmissa maissa työntekijöiden tasa-arvon nimessä 
esteettömät tilat365 .

Rakennuksen suhde katuun ja pihaan asettaa suunnittelijalle omat haasteensa. Townhouse-
talolle ominainen piirre on suora yhteys katutilaan ja urbaanissa ympäristössä talo on usein raken-
nettu suoraan katutilaan kiinni. Tällä tavalla syntyy eheä kaupunkimainen katutila, jota rakennuk-
set kehystävät. Nykyään pohjakerros pyritään nostamaan vettä johtavaa pintaa korkeammaksi ja 
suunnittelija saattaa haluta nostaa sitä, jotta kadulta ei näkisi suoraan asuntoon366. Saksan histo-
riallisissa kaupungeissa tasoero talon ja kadun välissä on usein ratkaistu pienellä portaalla, joka 
samalla luo hienovaraisesti välittävän puolijulkisen tilan. Porras on rakennettu joko talon ulko-
puolelle katutilaan tai se on sijoitettu pieneen sisäänvetoon. Nykypäivän esteetön ratkaisu taso-

eron välittämiseksi on luiska. Molemmissa maissa tasoero on hoidettava omasta tontin rajasta 
sisäänkäyntiin asti. Puuttuva tai pieni etupiha vaikeuttaa asiaa. Saksan DIN 18070 mukaan luiskan 
kaltevuuden tulee olla pituussuunnassa > 3 % ja < 6 % ja 6 metrin välein tulee suunnitella minimis-
sään 1.5 metriä leveä lepotaso. Suomen RakMk F1 kohdan 2.2.3 mukaan luiskan enimmäiskalte-
vuus on 8 % ja välitaso on rakennettava kuten Saksassa 6 metrin välein, mutta 2 metriä pitkäksi. 
Saksalaisten LBO-määräysten § 35 mukaan vaativissa maasto-olosuhteissa rakennettujen talojen 
sisäänkäyntien ei tarvitse olla esteettömiä. Myös suomalaisen RakMk G 1 kohdasta 4.2.1 löytyy 
vastaavanlainen lause. Pihan puoli on townhouse-taloissa yleensä pidempi ja luiska sillä puolella 
helpommin ratkaistavissa. Suomessa melkein kaikki kunnat hyväksyvät esteettömän sisäänkäyn-
nin sijoittamisen pihan puolelle 367. Myös Saksassa hyväksytään tällainen ratkaisu 368.

Esteettömyysvaatimukset koskevat myös pysäköintiä. Jos autopaikka sijaitsee talon ulkopuolella, 
on tällöin järjestettävä esteetön yhteys pysäköintipaikalta talolle. Tälle yhteydelle pätevät molem-
missa maissa yllä mainitut luiskan kaltevuudet369.

Mitä esteettömyys siis merkitsee townhouse-talon kehitykselle? Townhouse-talon typologia 
tuo kieltämättä omia, ennen näkemättömiä ongelmia mukanaan. Yksi suuri päätös townhouse-
talon rakentajalle on kysymys: rakentaako hissi vai ei?  Kerrostalokohteissa hissien rakentaminen 
jyvitettynä asuntojen hintaan on kohtuullinen kustannus. Kahden perheen townhouse-talossa 
hissi muodostaa suhteessa paljon suuremman taloudellisen tekijän. Rakentajilla on oletettavasti 
tiukka budjetti ja hissi voisi olla jopa hanketta kaatava tekijä. Juuri kohtuullisen hinnanhan toi-
votaan nousevan townhouse-talon yhdeksi valtiksi, kiinnostavien tilallisten ratkaisujen, moni-
muotoisuuden ja yksilöllisyyden lisäksi. Mutta hissiä ei tarvitse toteuttaa saman tien, vaan riittää, 
kun sille osoitetaan varaus. Tämä tuo tilallisia haasteita suunnittelijalle, mutta on ratkaistavissa. 
Hissivarauksen paikalle voi sijoittaa esimerkiksi säilytystilaa, vaatehuoneen tai jopa erillisen WC:n, 
jonka voi tarpeen tullen purkaa. Eikä ajatusta split-level tyyppisestä ratkaisusta tarvitse hylätä. Jos 
se tuo tilallisia etuja, voi korkeuseron ratkaista tarpeen tullen tasonostimella tai luiskalla. Tässä 
tarvitaan suunnittelijoiden luovuutta ja viranomaisten joustavuutta. Yksi vaihtoehto hissipulman 
ratkaisemiseen voisi olla Kööpenhaminan Slusselholmenista lainattu ratkaisu, jossa taloilla on 
yksi yhteinen hissi ja porras, jotka johtavat luhtikäytävälle. Luhtikäytävän kautta pääsee ylem-
mässä kerroksessa sijaitsevaan asuntoon.370  Tämä ratkaisu toimii parhaiten townhouse-taloissa, 
joissa on enemmän kuin yksi asunto.

Haastatteluissa hissittömyyden aihe nousi asukkaiden parissa esille. Referenssikohteessa 
Karlsruhessa, Baden-Württembergin osavaltiossa, oli yksi talo jaettu kolmeen asuntoon. 
Ensimmäinen asunto sijaitsi 1. kerroksessa, toinen 2.–3. kerroksessa ja ylin asunto 4.–5. kerrok-
sessa. Osavaltion määräysten mukaan kolmesta asunnosta yhdenkään ei tarvitse olla suunni-
teltu esteettömäksi tai pyörätuolille soveltuvaksi. Suunnitteluvaiheessa esteettömyyttä ei otet-
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367. Sivén & Takala 2008, 21.   I   368. Fachgemeinschaft  barrierefreies Wohnen.   I    369. Suomi: RakMk F1 2.1.1 ja G1 4.2.1; Saksa: DIN 18040-1.   

370. Vrt. Jalkanen et. al 2012, 33.

 362. Sivén & Takala 2008, 20.   I   363. Manninen & Holopainen 2006, 34.   I   364. DIN 18040-2.   I   365. Suomessa: RakMk F1, Saksassa: osavaltioiden LBO:t.

366. Sivén & Takala 2008, 21.   



94 95

tu huomioon.  Heti suunnittelun alusta mukana ollut asukas, joka asui 4.–5. kerroksessa, kertoi 
että ehdottomasti suunnittelisi hissivarauksen, jos hän ryhtyisi uudestaan hankkeeseen. Asukas 
oli rakennusvaiheessa vielä alle 40-vuotias. Nyt, yli neljäkymppisenä, hän kertoi miettivänsä 
mitä hän tekisi, jos ei enää pääsisi portaita ylös371. Vastaavanlainen havainto on tehty Leipzigissa. 
Rakentajat ovat usein nuoria perheitä, jotka eivät vielä ajattele ikääntymistään tai eivät osaa tai 
halua varautua tulevaisuuteen. Leipzigin kaupungin selvityksen mukaan perheet suunnittelevat 
ratkaisevansa ongelman myymällä kiinteistön, kun esteettömyyden aihe tulee ajankohtaisek-
si.372 Tämä ongelma on pienempi taloissa, joissa asukkaan asuntoon sisältyy pohjakerros. Silloin 
asunto on mahdollista ottaa tarpeen tullen esteettömänä tilana käyttöön373. Konseptivaiheessa 
tämä tulisi ottaa huomioon. Talon ratkaisut voisivat mahdollistaa ylempien kerrosten erottamisen 
pohjakerroksesta. Silloin ylempiä asuntoja voi vuokrata tai myydä. Vastaavanlaisen ratkaisun esit-
tävät Helsingin rakennusvalvonnan ohjeet vaatimalla selviytymiskerroksen, jonka tulee täyttää 
esteettömän asumisen vaatimukset. Tämä vaatimus todetaan eri julkaisuissa hieman ongelmal-
liseksi. ”Selviytymiskerros johtaa käytännössä siihen, että oleskelutilat keittiö ja olohuone sijoi-
tetaan aina ensimmäiseen kerrokseen”374. Koska selviytymiskerroksen tulisi sisältää peseytymis-, 
ruoanlaitto- ja nukkumismahdollisuuden, tehdään tulkinta, jonka näkemyksen mukaan kaikki 
asumisen päätilat ovat pakotettuja alakertaan, vaikka yläkerta soveltuisi näille paljon paremmin. 
Tai voisiko ratkaisu tähän olla hieman avarakatseisempi lähestyminen asiaan? Townhouse-talon 
tilalliset ratkaisut eivät muutenkaan ole perinteiseen tapaan toteutettavissa ja juuri siinä piilee 
yksi talotyypin kiinnostavimmista piirteistä. Peseytymistila voi olla esteettömästi suunniteltu WC/ 
suihkutila, joka on toimiva ratkaisu myös työhuoneissa, toimisto- tai liiketilassa. Itse asiassa sitä 
vaaditan myös siellä375 ja sen tulee täyttää tasa-arvon näkökulmasta esteettömyysvaatimukset376. 
Ruuanlaittoon soveltuva tila voidaan ratkaista pelkillä varauksilla seinässä, joita voi tarpeen tul-
len ottaa käyttöön. Ohjeissa ei vaadita keittiötä, vaan keittomahdollisuus. Esteetön keittiö on 
parhaassa tapauksessa muutenkin käyttäjänsä tarpeiden mukaan räätälöity ratkaisu. Oleskelu ja 
nukkuminen voidaan toimintoina sulauttaa myös samaan tilaan, kuten esimerkiksi yksiöissä tai 
loft -asumisessa tehdään. Selviytymiskerroksen toteutus mahdollistaa siis pohjakerroksen käyt-
tötarkoituksen joustavuuden, mikä on talon elinkaaren kannalta hyvä asia. Helsingin päättäjien 
mielipiteet ovat vuoden 2014 alussa silti kallistumassa siihen suuntaan, ettei selviytymiskerrosta 
tulevaisuudessa tarvitsisi townhouse-taloissa toteuttaa377. 

Vaikka townhouse-talo ei ole esteettömyyden kannalta ihanteellinen, sen tilalliset mahdollisuu-
det tarjoavat toimivat lähtökohdat esteettömälle asumiselle. Avoimet pohjaratkaisut ilman häirit-
seviä ovia toimivat hyvin pyörätuolissa liikkuvalle henkilölle. Parvekkeet ja terassit voidaan toteut-
taa kynnyksettöminä ja suunnittelun aikana tehty hissivaraus mahdollistaa talon varustamisen 
hissillä. Asuminen kolmessa kerroksessa ei tunnu enää houkuttelevalta vaihtoehdolta, jos liikku-
minen kerrosten välissä tapahtuu hissillä. Silti kaukokatseisuus on kestävyyden kannalta suun-
nitteluvaiheessa eduksi. Suunnittelijan ja asukkaan on yhdessä kehitettävä talolle tulevan käytön 

konsepti. Sillä vältetään turhia muuttoja ja ikääntyvät asukkaat eivät ole pakotettuja siirtymään 
uuteen asuinympäristöön. Mahdollisessa kerroksien erottamisessa on tärkeää huomioida portaan 
paikka sekä välipohjarakenteet. Porras pitää olla sisääntulokerroksessa kaikkien saavutettavissa 
ja se pitää pystyä erottamaan kerrosten muista tiloista omaksi palo-osastoksi. 

Tekemieni haastatteluiden mukaan Saksan lainsäädäntö, joka ei vaadi esteettömiä ratkaisuja 
townhouse-taloille, vaikuttaa suoraan siihen, ettei taloja suunnitella esteettömiksi378. Silti hisseis-
tä keskusteltiin suunnitteluvaiheessa paljon379. Yksi argumentti hissejä vastaan oli hissien korkeat 
kustannukset, jotka aiheuttavat yhden haastateltavan arvion mukaan 3-4 kerroksisessa omakoti-
talossa 20 % lisää rakennuskustannuksia380. Toinen hissiä vastaan esitetty argumentti oli mahdol-
lisuus vaihtaa asunto 20 vuoden päästä381. Kolme haastateltavista vastasi suoraan, ettei talotyyppi 
sopisi kerrosmäärän ja kapean tontin ja muiden ratkaisuiden vuoksi esteettömälle asumiselle382  . 
Haastateltavien kohteissa oli vain yhdessä 24 hissi383. Yhden haastateltavan mukaan ei myöskään 
hissillinen townhouse-talo sovellu vammaisille tai ikääntyville384. Mahdollisuus asunnon vaihtami-
sesta nähtiin myös Leipzigissa ratkaisuna oman asunnon esteettömyyden parantamiseen385.

Esteettömyysmääräyksiä pohtiessa kohtaa ydinkysymyksen asumisen ja asuntojen elinkaares-
ta. Toivotaanko ja halutaanko rakentamista ohjata tavalla, joka mahdollistaa asukkaille asumi-
sen omassa talossaan eri elämäntilanteissa mahdollisimman pitkään? Saksan lainsäädäntö on 
ollut tähän mennessä hieman löysempi kuin Suomen. Ihminen voi joutua Saksassa vaihtamaan 
asuntoaan elämäntilanteen muuttuessa. Suomessa rakennusmääräysten lähtökohtaisena tavoit-
teena on tähän mennessä ollut asukkaan mahdollisuus jäädä asumaan omassa asuinhuoneis-
toonsa mahdollisimman pitkään. Myös silloin, kun asukas loukkaantuu ja joutuu väliaikaisesti 
pyörätuoliin, hän pystyy jäämään asumaan omaan asuntoonsa. Suomessa esteettömän asunnon 
puolestapuhujat käyttävät tasa-arvoisuuden argumentteja, joka pohjautuvat YK:n vuoden 2006 
Vammaisten oikeuksien sopimukseen.386  
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Saman aikaan kun kirjoitan tätä työtä, työstetään Suomessa normitalkoiden yhteydessä uusia 
esteettömyysmääräyksiä. Helsingin vammaisneuvosto ja muut esteettömiä edustavat tahot ovat 
huolissaan uudistuksista, joiden kehitys menee Saksan käytännön suuntaan. Ympäristöministeriön 
mukaan uusien kerrostalojen esteettömyysmääräysten osalta on suunnitteilla vuoden 2015 lop-
puun saakka kestävä määräaikainen kokeilu, jossa puretaan esteettömyysmääräyksiä muiden 
kuin ensimmäisen ja toisen kerroksen asuntojen ja porrashuoneiden osalta387. 

Suhtautuminen esteettömyysmääräyksiin on kulttuurisidonnaista ja se heijastuu maiden esteet-
tömyysmääräysten välisissä eroissa. Rakennettu ympäristö ja yhteiskunnan arvot vaikuttavat tul-
kintoihin ja päätöksiin.

Ihmisten sitoutuminen asuntoonsa tai taloonsa on hyvin yksilöllinen asia. Joillekin ryhmille on 
helppoa tai jopa toivottavaa vaihtaa asuntoa elämäntilanteen muuttuessa. Toisille muuttopää-
tös on vaikea tai jopa kynnyskysymys. Taloon, joka on rakennettu omin käsin ja johon on sijoi-
tettu rahan lisäksi aikaa ja energiaa, liittyy paljon muistoja ja tuttu ympäristö luo turvallisuutta. 
Parhaassa tapauksessa päättäjät eivät tee valintoja ihmisten puolesta vaan luovat edellytykset 
talon toimivaan elinkaareen. Tässä Suomen lainsäädäntö on, ainakin toistaiseksi, Saksaa edellä.

5.2 PALOMÄÄRÄYKSET JA TOWNHOUSE-
KOHTAISET HAASTEET

Palomääräyksiä koskevat kysymykset, joihin törmää townhouse-taloa suunnitellessa, liit-
tyvät palon leviämisen estämiseen naapuritaloihin, hätäpoistumiseen ja sen järjestämiseen, 
sisäänvetojen palosuojaukseen sekä kerrosten väliseen osastointiin. Suomessa townhouse-
talolle asetetut palotekniset vaatimukset esitetään rakentamismääräyskokoelman RakMk E1 
Rakennusten paloturvallisuus osassa. Täydentävänä ja tarkentavana ohjeistuksena kaupungit 
ja kunnat esittävät omia tulkintojaan palomääräyksistä ja paikkakunnan paloviranomainen 
kommentoi ja valvoo kohdetta rakennuslupahakemuksen prosessin yhteydessä. Saksassa 
palosuojausta käsitteleviä osioita löytyy osavaltiokohtaisen LBO:n määräyksistä ja MBO:sta. 
Kaupunkien rakennusjärjestyksissä otetaan kantaa kaikkiin rakentamiseen ja saneeraukseen 
liittyviin kysymyksiin. Näissä rakennusjärjestyksissä määritellään myös palosuojaukselle ase-
tetut vaatimukset. Paikalliset viranomaiset myöntävät rakennusluvat ja valvovat rakentamisen 
prosessia ja oikeudenmukaisuutta. Saksassa rakennukset luokitellaan osavaltiokohtaisten LBO-
määräysten mukaan luokkiin 1–5. Luokan 4 määritelmä on MBO:ssa seuraava: ”Rakennukset, 
joiden korkeus on suurempi kuin 7 metriä mutta alle 13 metriä ja joiden käyttöyksiköt eivät 
ylitä 400 m2.” Townhouse- talot luokitellaan tähän ryhmään. 

Tässä työssä ei käydä läpi kaikkia townhouse-talon kohdalla paloteknisesti relevantteja kysymyk-
siä, vaan mukaan on poimittu haastatteluissa esille tulleita ongelmia, joita peilataan Suomen ra-
kentamisen käytäntöön.

Berliinissä arkkitehtien haastatteluissa nousi keskusteluaiheena esiin townhouse-talojen nykyi-
set porrashuoneita koskevat palomääräykset ja niiden asettamat vaatimukset. Haastatteluja kos-
kevat kohteet olivat rakennettu ennen vuoden 2012 palomääräysten lakimuutosta. Määräysten 
vaatimukset olivat haastateltavien mukaan silloin vähäisiä. Vanha laki salli avoimia porrasrat-
kaisuja eri kerrosten välissä.  Uusien saksalaisten, vuoden 2012 määräysten mukaan vaaditaan 
myös townhouse-taloihin osastoituja porrashuoneita. Osastoinnilla tarkoitetaan rakennusosal-
la erottamista, mikä estää palon leviämisen tilasta toiseen. Erottava rakennusosa täyttää sille 
asetetun paloluokan. Paloluokka ilmoitetaan aikana, jonka kyseinen rakennusosa tulee kestää 
sytyttyään palamaan388. Kun porrashuone on osastoitu, on se oma palo-osasto ja sen kautta voi 
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poistua määrätyn ajan turvallisesti viereisen palo-osaston palaessa. Saksan MBO:n vuoden 2012 
uudistetun version mukaan erikseen osastoitua porrashuonetta ei tarvita alle 200 m2 asunnos-
sa, joka on enintään kahdessa kerroksessa ja jonka molemmasta kerroksesta on järjestettävis-
sä poistuminen muualta kuin portaan kautta. Esimerkiksi Berliinin rakennusvalvonta on laatinut 
townhouse-taloja koskevat tulkintaohjeet, joissa otetaan kantaa porrashuoneisiin ja uloskäyntei-
hin. Tulkintaohjeet löytyvät Berliinin rakennusjärjestyksen § 35 ”Townhouses ” alla. Siinä todetaan 
seuraavasti: ”Townhouse-talot ovat korkeutensa vuoksi luokiteltava 4-luokkaan. Erillistä porras-
huonetta ei vaadita, jos talon käyttötarkoitus on omakotitalo, eli sisältää vain yhden asunnon. 
Talo pitää olla varustettu sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Kaikkiin kerrostasoihin on 
päästävät käsiksi tikasautolla ja tikasautolle on ulkona järjestettävä pysäköintialue. Tikasautoa 
vaaditaan, koska tässä talotyypissä katsotaan palon sammuttaminen irtotikkaiden avulla mah-
dottomaksi ”389.Tässä siis kevennetään uusia palomääräyksiä ja edesautetaan korkeamman kuin 
kahden kerroksen townhouse-talon suunnittelua yhtenä asuntona. 

Kun townhouse-talo katsotaan suunnitteluvaiheessa pelkäksi omakotitaloksi ja suunnittelu 
ja välipohjien mitoitus tehdään sen mukaan, on myöhemmin vaikeata jakaa asunto erillisiksi 
asunnoiksi. Tämä ei tue elinkaariajattelua ja sulkee pois mahdollisuuden vuokrata osaa talosta. 
Palomääräysten lisäksi suunnittelija kohtaa ääneneristävyyden vaatimukset. Kun kyse on pääl-
lekkäisistä asunnoista, tulisivat ääneneristävyys ja askeläänieristys oltava parempia kuin oma-
kotitalossa. Suomessa townhouse-talo, jossa on enemmän kuin yksi asunto päällekkäin, on tällä 
hetkellä tulkittava, kuten edellisessä osuudessa perustelin, kerrostaloksi. Suomessa ja Saksassa 
on siis asetettu porrashuoneen osastoinnin suhteen vastaavanlaiset vaatimukset. Kun asuntoja 
on päällekkäin, on porrashuoneen oltava oma palo-osasto. Kuten seuraava esimerkkini osoittaa, 
on mahdollista suunnitella talo ottaen huomioon tulevat muutokset. Ensimmäisessä vaiheessa 
kaikki kerrokset kuuluvat samaan asuntoon. Porrashuone on pohjakerroksesta kolmanteen ker-
rokseen auki. Kun kerrokset halutaan erottaa eri asunnoiksi, voidaan porrashuoneisiin asentaa 
osastoitu seinä. Suunnitelmassa oli alun perin käytetty kerrostalon vaatimuksia täyttävää välipoh-
jaa. Koska tämä vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin, on alun perin tehtävä linjaveto: halutaan-
ko talo jakaa myöhemmin eri asunnoiksi vai ei?

Toinen vaihtoehto on asentaa taloon sprinklerijärjestelmä. Silloin palomääräykset ke-
venevät. Suomessa standardi SFS 5980 määrittelee järjestelmälle asetetut vaatimukset. 
Sprinklerijärjestelmä on rakennuskustannuksiin vaikuttava tekijä ja sitä yritetään siitä syystä usein 
välttää pientalorakentamisessa.

Yksi Karlsruhen kohteen haastateltavista kertoi saksalaisten poistumistiemääräysten aiheuttavan 
sen, ettei takapihoja voitu aidata kaikin osin390. Talojen pihojen taakse oli suunniteltu korkea be-
toninen muuri. Muuriin oli joidenkin tonttien kohdalla sijoitettava poistumisovi ja tonttien kesken 

järjestettävä kulkuyhteys. Arkkitehdin mukaan yhteisö hyötyi tästä pakon sanelemasta ratkaisus-
ta. Sama tilanne syntyisi Suomessa, koska RakMk E1 vaati poistumismahdollisuuden.

5.3 KESTÄVYYS, EKOLOGISUUS 
JA ENERGIATEHOKKUUS 
TOWNHOUSE-TALOSSA 
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kansainvälinen tavoite, johon liittyvät päästöjen ja ener-
giakulutuksen vähentäminen391. Asuintalojen energiakulutuksen osuus Euroopan hiilidiok-
siidipäästöistä oli vuonna 2010 noin 40 %392. Saksaa pidetään energiateknisten ratkaisujen 
mallimaana. Miten Saksassa suhtaudutaan townhouse-taloon ja minkälaisia kokemuksia ta-
lotyypillä on kerätty? Miksi Dortmundin yliopistossa menneillään olevassa hankkeessa, jossa 
tutkitaan energiatehokasta rakentamista pitkän ajan perspektiivillä on valittu juuri kytketty 
kaupunkipientalo tutkimuskohteeksi?

Arkkitehti pystyy vaikuttamaan omilla suunnittelun ratkaisuillaan townhouse-talon energiate-
hokkuuteen sekä arkkitehtonisesti ja sosiaalisesti kestäviin tai ekologisiin ratkaisuihin. Hän luo 
valinnoillaan myös pohjan teknisten järjestelmien valinnoille ja sisällölle393. Suuret päätökset 
tehdään aikaisemmin, maankäyttöä suunnitellessa. Kytketyllä kaupunkipientalolla on yritetty 
Saksassa 1970-luvusta lähtien ohjata tiivistä kaupunkirakennetta sen hajoamisen estämiseksi. 
Energiatekninen tehokkuus on helpompi saavuttaa rakennusten kytketyssä ryhmässä kuin va-
paasti seisovassa talossa394, ja kytketyn kaupunkipientalon pieni tonttikoko mahdollistaa tehok-
kaan maankäytön395.

Sosiaalisen kestävyyden kannalta townhouse-talo tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia. 
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa eri väestöryhmien elämänlaatua, onnellisuutta ja hyvinvoin-
tia tukevaa ympäristöä396. Tuomalla sosiaalista sekoittumista eri asuinalueille tai synnyttämällä 
uudenlaisia alueita, joissa asuminen ja työskentely sekoittuvat, voi townhouse antaa positiivisia 
impulsseja koko alueelle397, 398 ja täyttää uudenlaisia asumiseen liittyviä toiveita. Kestävällä estetii-
kalla ja urbaanilla kestävyydellä, mikä tarkoittaa townhouse-talon muunneltavuutta, laajaa käyt-
tömahdollisuutta ja sopeutumista alueelliseen ilmastoon, on saksalaisten tutkijoiden mukaan 
vaikutusta rakennuksen pitkään elinikään399. 

Talon ilmansuunnalla on suuri merkitys sekä auringon säteilyn passiiviseen hyödyntämiseen, että 
valaistukseen kannalta400. Laadittaessa townhouse-talon asemakaavoja Suomen oloihin, ei voi 
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kopioida ulkomailla hyväksi todettua mitoitusta, vaan on otettava huomioon paikalliset olosuh-
teet. Kun vertailemme Saksan ja Suomen asemakaavoja, on esimerkiksi otettava huomioon mais-
sa vallitsevat valaistuksen olosuhteet ja niiden erot. Suomessa auringon vapaa paistekulma eroaa 
saksalaisesta.

Lähtökohdat talojen ilmansuunnalle luodaan kaavoitusvaiheessa. Suurin osa Saksassa toteutu-
neista townhouse-taloista sulkeutuu julkiselle kadun puolelle ja avautuu takapihalle tai puutar-
haan päin. Ratkaisut, joissa talorivit sijoitetaan kaavassa etelä-pohjoissuuntaan, voivat tästä syys-
tä koitua ongelmalliseksi. Näissä tapauksissa eri puolella katua sijaitsevien talojen lähtökohdat 
ovat erilaisia. Tällainen kaavaratkaisu suorastaan pakottaa yhden rivin avautumaan katua päin, 
jotta se hyötyisi auringon lämmittävästä energiasta ja paremmista valo-olosuhteita. Ratkaisuna 
voi toimia townhouse-alueen sisäinen pihamainen katu, johon yhden rivin puutarhat voivat avau-
tua (ks. Bernauer-Strasse).

YHTEISET TILAT JA ALUEVARAUKSET
Saksassa on syntynyt townhouse-kohteiden yhteydessä keskustelu talojen yhteisestä lämmitys-
järjestelmästä, joka voisi olla esimerkiksi yhteinen lämpökeskus. Trierin Petrisberg-alueen kyt-
kettyjä kaupunkipientaloja kritisoitiin valmistumisen jälkeen yhteisen energiakonseptin puut-
tumisesta. Alueen jatkokehityksessä yhteisiä vaihtoehtoja otettiin huomioon, koska yhtenäinen 
energiakonsepti katsottiin tehokkaammaksi ratkaisuksi. Alueen suuren passiivitalomäärän vuoksi 
ponnistukset tähän suuntaan kuitenkin epäonnistuivat.401 Herää kysymys, sotiiko tällainen yhte-
näinen konsepti vastaan koko individualistista townhouse-ajatusta? Ja miten lämpökeskukselle 
varataan rakennusoikeutta ja kenen tontille se rakennetaan? Voiko sille Suomessa varata jo kaa-
voitusvaiheessa oman tontin ja voiko kaavan avulla edes ohjata yhteisen lämmitysjärjestelmän 
toteuttamista? 

Suunnittelija ja tilaaja voivat vaikuttaa valitsemalla rakennuksen kokonaisvolyymin sekä raken-
nusmassan porrastukset, ulokkeet ja sisäänvedot. Kiinnittämällä huomiota rakennusmateriaalien 
alkuperään, niiden hiilijalanjälkeen ja kierrätettävyyteen voi vaikuttaa townhouse-talon kestävyy-
teen.402 Toinen tekijä, johon arkkitehti vaikutta, ovat tilalliset ratkaisut. Talotyypissä on tärkeätä 
tähdätä lopputuloksiin, joilla vältetään hukkatilojen syntymistä. Koska townhouse-talossa asuin-
tilat sijaitsevat monessa kerroksessa, on liikenneväylien, kuten portaiden osuus townhouse-ta-
lossa suhteessa asuinneliöihin suuri403. Yhden perheen townhouse-talossa portaan voi sijoittaa 
tehokkaasti tuhlaamatta paljon asuintilaa. Tilan hyötysuhde huononee, mitä enemmän asuntoja 
yhdessä talossa sijaitsee. Silloin portaan ympärille muodostuu liikkumisväylä ja porrashuone on 
osastoitava asunnoista. Myös tästä syystä on ääneneristävyyden ja paloteknisten näkökulmien li-
säksi suunnitteluvaiheessa harkittava tarkkaan, halutaanko luoda mahdollisuus jakaa talo myö-
hemmässä vaiheessa eri asuntoihin vai ei.

Teknisillä ratkaisuilla kuten huoneilman lämmityksellä, veden lämmitysmuodolla ja veden ku-
lutuksella on merkitystä townhouse-talon energian kulutuksen kannalta. Leipzigin kaupunki ke-
räsi kokemuksia townhouse-talojen lämmitysmuodoista. Taloja lämmitettiin Leipzigissä eniten 
maalämmöllä. Aurinkoenergiaa hyödynnettiin lähinnä veden lämmitykseen. Toinen suosittu läm-
mityksen vaihtoehto oli ilmalämpöpumpun ja kaasulämmityksen yhdistelmä. Myös uusiutuvia 
energialähteitä, kuten esimerkiksi pellettilämmittimiä oli käytössä. Aurinkopaneelien käyttö oli 
Leipzigin kaupungissa harvinaista.404 Hampurin Finkenau-kohteessa tutkittiin, miten uuden town-
house-alueen lämmitys saataisiin toteutettua hiilineutraalina ratkaisuna. Tutkimuksen tulosten 
mukaan tavoite saavutettaisiin saksalaisella passiivi-talo standardilla ja maalämmöllä, jonka 
energiantarve syötetään aurinkopaneeleiden avulla tuotetulla energialla.405   

HULEVEDET
Ekologisesta näkökulmasta hulevesien käsittely on townhouse-talojen tonteilla ajankohtai-
nen aihe. Sekä Suomen että Saksan lait ja määräykset perustuvat tässä monelta osin Euroopan 
unionin ympäristönlainsäädäntöön. Vuodesta 2010 lähtien tulee Saksassa liittotasavallan 
”Wasserhaushaltsgesetz (WHG)”- asetuksen mukaan käsitellä uusien talojen hulevedet omalla 
tontilla. Varsinkin urbaanissa ratkaisuissa, jossa talon ja kadun väliin ei jää kaistaa, jota voisi käsi-
tellä vettä läpäisevällä pinnalla, on veden johtaminen omalle tontille vaikea tehtävä. Saksassa on 
yleistynyt tapa, jossa hulevedet kerätään puutarhan puolella tontilla sijaitsevaan säiliöön, josta 
osa käytetään puutarhan hoitoon tai talon sisällä, ja osa siivilöityy omalla tontilla.406

OHJAUS JA TUKI
Saksassa rakennusten energiatehokkuutta ohjataan liittotasavallan tasolla vuodesta 2002 lähtein 
ENEV-asetuksen avulla. Tämä määräys on voimassa uudis- ja saneerauskohteissa. ENEV asettaa 
esimerkiksi ikkunoiden U-arvot. ENEVIN määräysten noudattamista tarkistetaan pistokokeissa, 
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mutta niitä ei valvota ohjatusti, kuten esimerkiksi rakentamismääräysten noudattamista.406   

Yksi energiatehokuutta tukeva taho on KFW-luottolaitos jälleenrakentamiselle (saks. Kreditanstalt 
für Wiederaufbau). KFW on valtio-omisteinen kehityspankki. Laitoksen nimi on harhaanjohtava, 
koska luottoa myönnetään myös uudisrakennuksille. KFW-lainan saa rakentaja, joka noudattaa 
ENEV-määräyksiä tiukempia standardeja. Saadakseen tämän edullisen lainan suunnitelmien on 
käytävä läpi tarkistus. schelling Uusiutuvien energialähteiden käyttöön vaikuttaa Saksassa vuon-
na 2000 asetettu laki uusiutuvista energialähteistä (saks. Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien, lyhyesti Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG.) Sen lisäksi on vielä osavaltiokohtaisia ase-
tuksia, jotka ottavat kantaa siihen, kuinka suuri osa rakennusten energiasta tulee olla uusiutuvista 
lähteistä.406

DORTMUNDIN KAUPUNKIPIENTALO TUTKIMUSHANKE
Dortmundin yliopiston kaupunkisuunnittelun osasto aloitti vuoden 2008 lopussa tutkimuspro-
jektin ”Dortmunder Stadthäuser – energiesparendes Bauen in der Langzeitperspektive“ (suom. 
”Dortmundin kaupunkitalot – energiatehokasta rakentamista pitkän ajan perspektiivissä”). 
Projektin lähtökohta oli kestävä rakentaminen, jossa rakennuksen käyttöajan ja kestävyyden ta-
voitteeksi asetettiin 150 vuotta. Tutkimuksen yhteydessä rakennettiin vuonna 2011 kolme kytket-
tyä kaupunkipientaloa, joissa kaikkien talojen seinä- ja välipohjamateriaalit sekä kattorakenteet 
erosivat toisistaan. Taiteellisena johtajana toimii professori Cristoph Mäckler. Rakennuttaja oli 
DOGEWO, joka oli yliopiston perustama yhtiö. Kohde toteutettiin yhteistyössä yliopiston muiden 
teknisten osastojen kanssa. Rakennuslupaprosessia ja rakennusvalvontaa varten oli palkattava 
ulkopuolinen tekijä, koska yliopisto ei voinut toimia tässä roolissa. Rahoitus tapahtui sekä tut-
kimusrahoilla että rakennusalan sponsoreiden avulla. Koko rakentamisen prosessi dokumentoi-
tiin yhteistyössä fi lmiyhtiön kanssa. Talot vuokrattiin ja niitä seurataan nyt erilaisten teknisten 
menetelmien avulla. Ensimmäinen tutkimusvaihe kesti kolme vuotta, vuoden 2014 alkuun saak-
ka. Projektin on tarkoitus jatkua vuoteen 2016 asti. Tutkimusryhmälle on tärkeätä saada tuloksia 
enemmän kuin yhden lämmityskauden ajalta. Tarkoitus on saada sekä rakennusvaiheen että käyt-
tövaiheen ajalta lisää tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta. Hankkeen tarkastelun kohteena 
oli suunnitteluvaiheessa talojen energiateknisen kestävyyden lisäksi arkkitehtuurin kestävyys. 
Erityisenä tutkimuksen kohteena oli kaupunkitalon typologian syntyminen esikaupunkialueille. 
Urbaanin kestävyyden vaatimuksiin vastattiin esimerkiksi tilallisilla ratkaisuilla, joiden käyttö-
tarkoitus on hyvin vapaa. Vertailukohteena ovat olleet Saksassa suositut Gründerzeit-asunnot. 
Suunnittelussa päädyttiin energiateknisistä syistä kytkettyjen talojen malliin. Innovatiivisia tekni-
siä lämmitysratkaisuja tutkitaan projektin loppuun saakka. Talon seinien U-arvon lisäksi tutkitaan 
seinien lämmöntalteenottoa ja niiden erilaista vaikutusta asumisen ympäristöön. Sen lisäksi kes-
kitytään kestäviin perustuksiin sekä kattorakenteisiin ja niiden detaljikkaan. Projektin rakentami-
sen tekniikoita valittaessa yritettiin välttää menetelmiä tai systeemejä, jotka ovat liian riippuvaisia 

rakennusteollisuuden suhdanteista. Rakennustapojen tuli mahdollistaa rakennusten helpon kor-
jattavuuden ja toteutettavuuden, paikallisia rakentajia hyödyntäen.407

5.4 PYSÄKÖINNIN RATKAISUT
Katutilaan rajoittuvat suunnitteluratkaisut korostuvat townhouse-talo kohteissa, koska katu-
tilalla on suuri merkitys erilaisia taloratkaisuja kokoavana elementtinä. Pysäköintiratkaisut ja 
jätteen säilytys vaikuttavat katutilaan. Ratkaisut eivät ole aina esteettisestä näkökulmasta tyy-
dyttäviä, eivätkä aina tuota toivottua kaupunkimaisuutta. Hans Stimmann pitää esimerkiksi 
Eldenauer Höfe kohteen ongelmana sen rivitalomaisuutta, joka syntyy sisäänkäyntien, pysä-
köintialueiden ja jätteen säilyttämisen ratkaisuista.408  

Townhouse-talon tontti on saksalaisissa kaupungeissa yleensä 7 metriä tai kapeampi ja talo ra-
joittuu usein suoraan katutilaan. Talon yhteydessä toteutettu auton pysäköinti vie silloin suuren 
osan talon pohjakerroksesta. Kaupunkiympäristössä pysäköintiin liittyy ongelmia. Ensinnäkin 
autopaikan kohdalle täytyy jokaisen talon kohdalle varata tilaa sisäänajolle. Kadunvarsipaikoille 
jää silloin vähän tilaa. Pulma suurenee, jos oma autopaikka ei sijaitse samalla puolella kuin naa-
puritalossa. Silloin talojen väliin ei välttämättä jää edes tarpeeksi tilaa yhdelle kadunsuuntaiselle 
kadunvarsipaikalle. 90 asteen kulman pysäköinti paisuttaisi taas katutilaa suhteettomasti. Taloon 
ajetaan auton keula edellä, joten ulos ajaessa on peruutettava kadulle. Leipzigissa tämä ratkaisu 
sallitaan tästä syystä vain vähemmän vilkkaiden teiden varrella409. Pohjakerrosten autotallien ovet 
voivat olla myös arkkitehtonisesti huono ratkaisu, koska ne voivat muodostaa luotaan työntävän 
vaikutelman katukuvassa. Sisäänvedot muodostavat taas energiatehokkaissa taloissa rakenteel-
lisen haasteen, joka vaikuttaa myös rakennuksen kustannuksiin. Maanalainen pysäköinti olisi 
kaupunkikuvallisesti tyydyttävin ratkaisu, mutta se on usein taloudellisista syistä pois suljettu. 
Konsepti sotii myös omatonttisen rakentamisen ideaa vastaan. Leipzigin kaupungissa kerättyjen 
kokemusten mukaan maanalainen pysäköinti kaatuu usein myös naapureiden puuttuvan yhteis-
työhaluun409. Näitä edellä mainittuja seikkoja on otettava huomioon jo kaavoitusvaiheessa. 

 TOWNHOUSE-TALON SUUNNITTELU JA OHJEISTUSTOWNHOUSE-TALON SUUNNITTELU JA OHJEISTUS

K41 Karlsruhe Dörfl e, autotallin 

ovi kadun varrella

408. Stimmann 2011 ,121.   I   409. Kunz 2011, 45.  407. Mäckler & Cors 2010.
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ranomaistahot tutustuivat jo varhaisessa luonnosvaiheessa työpajoissa arkkitehtien suunnitel-
miin. Viraston edustajat kommentoivat suunnitelmissa ilmeneviä rakennusmääräyksiin liittyviä 
ongelmia ja he ottivat myös kantaa siihen, mitä suunnitelmia kannatti viraston näkökulmasta 
jatkaa, mitä ei. Menetelmä osoittautui liikaa aikaa vieväksi. Jatkossa kaupunkisuunnitteluvirasto 
ja museovirasto käsittelivät kahden viikon välein valittuja projekteja, joiden kohdalla muut viras-
tot eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen. Tämä työryhmä antoi suuntaa antavaa palautetta, 
jonka pohjalta rakennuslupa valmisteltiin. Tällä tavalla vältyttiin väärään suuntaan kehittyvistä 
kohteista, joiden ongelmat ilmentyisivät vasta lupakäsittelyn yhteydessä. Museovirasto ja kau-
punkisuunnitteluvirasto tekivät siis tiivistä yhteistyötä, mikä taas nopeutti päätösprosessia ja teki 
siitä mutkattoman. Suunnitelmissa ilmeni eniten ongelmia rakennuksen kaupunkikuvallisessa so-
vittamisessa olemassa olevan rakennuskannan linjoihin ja korkeuksiin. Leipzigin kaupungin mu-
seoviraston näkökulmasta suuri periaatekysymys oli, voiko 4–5 kerroksiseen korttelirakenteeseen 
hyväksyä matalampia rakennuksia. Korkeammassa rakennuksessa talon neliömäärää paisui, eikä 
se ollut siitä syystä Leipzigissa omakotirakentajien parissa suosiossa.412  

 

5.5 SUUNNITTELUPROSESSIN VALVONNAN 
KEINOJA 

Kysymykseen ”Mikä oli rakennusvalvonnan rooli rakennusprosessin aikana?” yksi haastatel-
tavista vastasi: Se, että heitti kapuloita rattaisiin. Kuvaako tämä lausahdus suunnittelijan ja 
viranomaisen suhdetta townhouse-hankkeen rakennuslupaprosessin aikana? Leipzigissa vi-
ranomaiset ottivat erilaisen kannan ja yrittivät parantaa palvelutasoa ottamalla kaupunkipien-
talohankkeissa välittävän roolin. 

Kuten Leipzigissä kerätyt kokemukset osoittivat, voivat talojen turvaetäisyyksiin liittyvät määräyk-
set ja muu palotekniikka sekä pysäköinnin järjestely herättää lupaprosessin aikana vaikeita kysy-
myksiä. Leipzigissa muodostuivat ongelmallisiksi kohteet, jotka sijaitsivat eri omistajien tonteilla, 
mutta joille yksi arkkitehti oli tehnyt yhtenäisen suunnitelman koko riville. Jokaiselle tontille oli 
haettava oma rakennuslupa. Kaikki tontin omistajat eivät kuitenkaan vieneet yhtenäistä suunni-
telmaa loppuun asti läpi. He vaihtoivat esimerkiksi arkkitehtia kesken prosessin. Talojen välille 
syntyi suuria kontrasteja, joita Leipzigin viranomaiset eivät aina pidä onnistuneina. Leipzigin enti-
nen museoviraston johtaja ehdotti näiden kokemusten pohjalta yhtä lupahakemusta koko riville. 
Tällä tavoin pystyttäisiin valvomaan paremmin kaupunkikuvallista ilmettä, arkkitehtuurin yhte-
näisyyttä ja yhteen sovittamista.410   

Berliinissä sidottiin townhouse-tonttien luovuttamisen yhteyteen viranomaisten puolelta ehtoja. 
Friedrichswerderin kohteen rakentaja ei saa myydä taloaan 10 vuoteen ja rakentajan on asuttava 
itse talossa. Lupa oli haettava 6 kuukautta tontin ostamisen jälkeen ja rakennus tuli valmistua 18 
kuukaudessa myönnetyn luvan saamisesta.411 Asukasvetoisuus ja rakentajien pitkäaikainen sitou-
tuminen taloon olivat tässä kohteessa keino välttää keinottelua kaupunkipientonteilla.

Uusia townhouse-taloja suunnitellaan Saksassa paljon historialliseen kaupunkiympäristöön. Talot 
toimivat kolontäyttäjinä tai ne täydentävät ryhmänä korttelirakennetta. Ne voivat myös sijaita en-
tisissä teollisuusrakennuksissa, kuten Hampurin Falkenriedin esimerkissä, jossa townhouse-talot 
sijaitsevat vanhassa junavarikossa. Historialliseen kontekstiin rakentaminen edellyttää suunnitte-
lijoilta usein yhteistyötä museovirasto kanssa.

Leipzigin kaupunki asetti Stadtumbau-Ost ohjelman yhteydessä tavoitteeksi kannustaa oma-
kotirakentamiseen keskustassa keventämällä rakennuslupaprosessin byrokratiaa. Pitkä raken-
nusluvan jättämisen jälkeinen kierros kaikissa rakennuslupaprosessiin liittyvillä virastoissa olisi 
hidastanut prosesseja. Näistä syistä paikallinen museovirasto kehitti menetelmän, jossa eri vi-

412. Kunz 2011, 19; 36.     410. Kunz 2011, 19.   I   411. Bergius 2006.  

K42 Berliini, Lützowstrasse. Huolella suunniteltu katualue.
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6 
LISÄARVOA RYHMÄ-         
RAKENTAMISEN KAUTTA

Ryhmärakentaminen on saavuttanut Saksassa suuren suosion. Kaupungit kuten 

Freiburg, Tübingen, Hamburg ja Leipzig ovat ryhmärakentamisen edelläkävijöitä 

Saksassa.413 Vuonna 2011 toteutettiin Berliinissä 10 % uudisrakennuksista ryhmära-

kentamisprojekteina. Ja tendenssi on kasvava414. Ilmiöön liittyvät saksalaisten asu-

mispreferenssien muuttuminen ja kaupunkiasumisen renessanssi. Rakennusryhmät 

olivatkin 1990-luvun loppupuolella suuri moottori urbanisaation kehityksessä. Ja 

ne olivat yksittäisten rakentajien ja ennakkoluulottomien rakennusliikkeiden ohella 

se taho, joka löysi itselleen 1980-luvun unohdetun omatonttisen kytketyn kaupun-

kipientalon uutena kaupunkiasumisen muotona415. 

Perheet ja kasvavat ikääntyvien ihmisten luokat ovat Saksassa löytäneet ryhmä-

rakentamisen keinona vaikuttaa omaan asumisen ympäristöönsä. Päättäjät ovat 

ymmärtäneet, ei voittoa tavoittelevien ryhmärakentamishankkeiden positiivisen 

vaikutuksen kaupunkien kehitykseen. Rakennusryhmien arkkitehtoniset ratkaisut 

toimivat esimerkillisinä ja inspiroivina malleina muille rakentajille kaupungeissa416  . 

Mutta miten ryhmärakentaminen sopii townhouse-talolle ja minkälaisia yhtiömuo-

toja on Saksassa mahdollista toteuttaa? Ja miten palkittu townhouse-ryhmära-

kentamisprojekti Karlsruhessa on saanut alkunsa ja minkälainen prosessi on ollut 

käytännössä? 
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“ Rasittava, opettavainen ja antoisa.“ (Arkk 7)

“ Se oli demokraattisin prosessi, jota olen ikinä kokenut. Kaikkineen mitä siihen liittyi. Lopputulos 
oli hyvä. Sitä emme olisi voineet tehdä yksin.”  (Arkk 1).

Ryhmärakentaminen on saavuttanut Saksassa suuren suosion. Kaupungit kuten Freiburg, 
Tübingen, Hamburg ja Leipzig ovat ryhmärakentamisen edelläkävijöitä Saksassa.413 Vuonna 2011 
toteutettiin Berliinissä 10 % uudisrakennuksista ryhmärakentamisprojekteina. Ja tendenssi on 
kasvava 414. Ilmiöön liittyvät saksalaisten asumispreferenssien muuttuminen ja kaupunkiasumi-
sen renessanssi. Rakennusryhmät olivatkin 1990-luvun loppupuolella suuri moottori urbanisaati-
on kehityksessä. Ja ne olivat yksittäisten rakentajien ja ennakkoluulottomien rakennusliikkeiden 
ohella se taho, joka löysi itselleen 1980-luvun unohdetun omatonttisen kytketyn kaupunkipienta-
lon uutena kaupunkiasumisen muotona 415. 

Perheet ja kasvavat ikääntyvien ihmisten luokat ovat Saksassa löytäneet ryhmärakentamisen 
keinona vaikuttaa omaan asumisen ympäristöönsä. Päättäjät ovat ymmärtäneet, ei voittoa ta-
voittelevien ryhmärakentamishankkeiden positiivisen vaikutuksen kaupunkien kehitykseen. 
Rakennusryhmien arkkitehtoniset ratkaisut toimivat esimerkillisinä ja inspiroivina malleina muille 
rakentajille kaupungeissa 416. 

Mutta miten ryhmärakentaminen sopii townhouse-talolle ja minkälaisia yhtiömuotoja on 
Saksassa mahdollista toteuttaa? Ja miten palkittu townhouse-ryhmärakentamisprojekti 
Karlsruhessa on saanut alkunsa ja minkälainen prosessi on ollut käytännössä? 

Saksalaisten kuntien ja kaupunkien rooli kaupunkien kehittämisessä on muuttunut. Sen sijaan, 
että ne vaikuttaisivat hallinnollisella tasolla kehitykseen ylhäältä päin, niiden rooli on nykyään 
enemmän prosesseja välittävä. Kansalaisten osallistaminen on muuttanut kaupunkisuunnittelua 
demokraattisemmaksi prosessiksi. Rakennusryhmät muodostavat kaupunkien kehityksen kan-
nalta tärkeän elimen. Siellä, missä rakennuttajat eivät enää ota riskejä, ovat rakennusryhmät roh-
keampia. Edellytyksenä on, että he saavat apua kunnan tai kaupungin puolelta. Ryhmien motiivei-
na toimivat vaikutusmahdollisuus varhaisessa rakentamiseen vaiheessa ja sitä kautta saavutettu 
lisäarvo.417 Kuntien ja kaupunkien kannalta toiminnallinen muutos mahdollistaa kilpailukyvyn 
parantamisen lisäksi mahdollisuuden kehittää organisaatioita asukasläheisemmiksi sekä tarkas-
tella niiden rakenteita418. Ryhmärakentamisprojektien kehittymisen edellytyksiin kuuluu samais-
tuminen omaan asuinalueeseen ja ihmisten tunne pystymisestä vaikuttaa itse tulevaisuuteen ja 
omaan asuinympäristöönsä. Valmius ryhtyä ryhmärakentamishankkeeseen syntyy, kun ihmiset 
kokevat saavansa niiden kautta lisäarvoa 419.

6.1 RYHMÄRAKENTAMISEN ERI MUODOT 
SAKSASSA 

Ryhmärakentamishankkeissa joukko ihmisiä rakennuttaa omilla ehdoillaan ryhmän valitseman 
asumisen muodon. Saksalaisista ryhmärakentamisprojekteista löytyy eroavaisuuksia organisaa-
tion muodossa, rahoituksessa, projektien valvonnassa sekä niiden läpiviennissä. Kaikille pro-
jekteille yhteistä on tavoite rakentaa kustannustehokkaasti sekä löytää yksilöllinen ratkaisu420. 
Alkuvaiheessa ryhmän on päätettävä, tekeekö se yhteistyötä olemassa olevan yhtiön kanssa vai 
muodostaako se itse yhtiön, jolloin se valitsee ryhmälle sopivan yhtiömuodon421. Saksassa erote-
taan vapaat yksityiset rakennusryhmät (freie private Baugemeinschaft ) ja valvotut yksityiset ra-
kennusryhmät (betreute private Baugemeinschaft ). Ensimmäisessä, vapaassa muodossa, ryhmän 
jäsenet itse järjestäytyvät ja ryhtyvät hankkeeseen. Valvotussa muodossa ulkopuolinen taho toi-
mii projektin moottorina. Se etsii tontin, hankkii projektista kiinnostuneita ja koordinoi ryhmän.422   

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ryhmät muodostavat yleensä henkilöstöyrityksen (saks. 
GbR, Gesellschaft  bürgerlichen Rechtes), jossa jäsenet sitoutuvat yhteisessä sopimuksessa tu-
kemaan yhteisten  päämäärien saavuttamista. Tässä vaiheessa koko ryhmä vastaa hakkeesta 
kokonaisuudessaan.421,422. 

Osuuskunta (saks. Genossenschaft , Genossenschaft smodell) on toinen mahdollinen ryhmära-
kentamisen toteutusmuoto, jossa jokaisella ryhmän jäsenellä on sama äänioikeus omistamistaan 
osuuksista riippumatta421 Esimerkiksi Berliinissä on vahva osuuskuntaperinne ja kaupungissa on 
yhteensä yli 190.000 osuuskunta-asuntoa 423. 

Kolmas mahdollinen ryhmärakentamisen muoto Saksassa on yhdistys (Eingetragener Verein e.V. ), 
jolla on yhteinen ideologinen päämäärä, kuten esimerkiksi ekologinen rakentaminen (Schambach 
2012, 85). Suljetut sijoitusrahastot (geschlossen Fonds) ja asunto-osakeyhtiöt ovat Saksassa harvi-
naisempia yhtiömuotoja ryhmärakentamisessa. 

Ryhmärakentamisprojektien valmistuessa omistusmuoto muutetaan kaikissa, paitsi osuuskun-
nissa, WEG-muotoon (Wohnungseigentümergesellschaft )422. WEG-muodossa jokainen vastaa vain 
omasta ja ryhmän yhteisessä omistuksessa olevasta omaisuudesta. Omaa osuutta voi hallita va-
paasti. Sitä saa vuokrata, myydä tai testamentata421. WEG-muodon etu on projektin siirtyminen 
Saksan yleisen omistuslain piiriin422. 
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420. Feketics 2005, 12.   I   421. Schambach 2012, 83–88   I   422. Feketics 2005, 13–16.   I   423. Ring 2013, 3.413. Krämer & Kuhn 2009, 47; 60; 62.   I   414. Schambach 2012, 6.   I   415. Stimmann 2011, 37.   I   416. Vrt. Krämer & Kuhn 2009.   I   417. Vrt. Ring 2013.

418. Krämer & Kuhn 2009, 24.   I   419. Vrt. Krämer & Kuhn 2009, 19.
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6.2 SAKSALAINEN TOWNHOUSE 
RYHMÄRAKENTAMISEN KOHTEENA

MOTIIVIT
Taloudellisten ja sosiaalisten etujen lisäksi kiinnostus ekologiseen rakentamiseen voivat olla 
motiiveja ryhtyä ryhmärakentamishankkeeseen. Näistä tavoitteista seuraa, kuten berliiniläinen 
Kristien Ring kirjassaan Self Made City toteaa, usein hyvä rakennettu ympäristö ja laadukas ark-
kitehtuuri. Ryhmät ovat sitoutuneita projekteihinsa ja kohteet syntyvät paikan hengen mukaan. 
Monimuotoiset ja ennakkoluulottomat kohteet näyttävät mallia siitä, miltä tulevaisuuden asu-
minen voisi näyttää ja miten asumisen tarpeet ja vaatimukset ovat Saksassa muuttuneet. Näistä 
edellä mainituista syistä ryhmärakentamiskohteet ovat kaupunkisuunnittelun kannalta tärkeitä.424  

Ryhmärakentaminen on osoittautunut Saksassa toimivaksi townhouse-talon toteutusmuodok-
si. Saksassa on tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen mukaan kahdenlaisia townhouse-talon 
ryhmärakentamisen malleja. 

ENSIMMÄINEN MALLI: YKSILÖLLISET TALOT
Ensimmäinen ryhmä muodostuu yksilöllisistä, toisistaan poikkeavista kytketyistä kaupunkipi-
entaloista. Projektin alkuvaiheessa muodostuu intressiryhmä ja etsitään hankkeeseen sopivia 
ihmisiä ja tontti. Ryhmä perustaa yhtiön ja jakaa lunastamansa tontin keskenään. Kaupungit tai 
kunnat saattavat tarjota ryhmille sopivia tontteja. Jokaisella ryhmän jäsenellä on suunnittelun 
aikana paljon vapauksia. Ryhmä saattaa laatia suunnitteluohjeita, jotka ovat kaikille osapuolille 
sitovia. Nämä ohjeet täydentävät rakennustapaohjeiden asettamia ehtoja. Taloilla voi kaikilla olla 
eri arkkitehti ja jokainen pystyy toteuttamaan sääntöjen puitteissa yksilöllisen talon oman asumi-
sen fi losofi ansa mukaan. Ryhmä hankkii suunnittelijat ja kilpailuttaa yhteiset rakennustyöt. Kyse 
voi olla vain runkotöistä tai kaikista rakentamisen vaiheista. Tässä mallissa on myös mahdollista 
käyttää projektikoordinaattoria, joka toimii välittäjänä eri arkkitehtien ja asukkaiden kesken. 

Malli vaatii asukkaiden sitoutumista suunnitteluprosessiin ja on aikaa vievä projekti. Yhtenä sy-
nergiaetuna on mahdollisuus saada tontti toivotussa ympäristössä, johon ei olisi muuten päässyt 
rakentamaan. Muut edut ovat ryhmäalennus rakentamisen aikana ja tutustuminen naapureihin 
varhaisessa vaiheessa.425, 426 

TOINEN MALLI: YHTEINEN SUUNNITELMA
Ryhmät osaavat nykyään hyödyntää ryhmärakentamisen ammattilaisten kokemusta ja tekevät 
heidän kanssaan yhteistyötä. Esimerkiksi Berliinissä onkin ryhmien havaittu hakevan yhä enem-

män ammattimaista apua rakentamisessa. Ryhmien palkkaamien projektikoordinaattoreiden 
tehtäviin kuulu selvittää suunnittelijoiden tarve ja valvoa rakentamista. He ovat usein erikoistu-
neet koordinoimaan ryhmän prosessia ja hoitamaan sopimusasioita427. Kyse on ryhmärakentamis-
projekteista, joissa talot eivät ole yksilöllisiä, vaan niiden pohjana on yhteinen suunnitelma. 

Näissä hankkeissa asukkaat löytävät toisensa samalla tavalla kuin ensimmäisessä mallissa ja pe-
rustavat yhtiön. Sen jälkeen ryhmä lunastaa tontin ja palkkaa projektikoordinaattorin sekä suun-
nittelijan. Arkkitehti laatii kaikille osapulille yhteisen suunnitelman. Rakennus voidaan kilpailut-
taa ja toteuttaa kokonaisuudessaan. Etuja ovat vähemmän sitovan suunnitteluprosessin lisäksi 
rakentamisen ammattilaisilta saatu tuki sekä ryhmäalennus kaikissa rakennusvaiheissa.426 Talojen 
hinnat muodostuvat siis rakentamisen todellisista kustannuksista sekä suunnittelijoiden ja projek-
tikoordinaattorin palkasta, mutta ryhmä ei joudu maksamaan summaa, jota perinteinen rakenta-
ja pitää vastaavanlaisissa kohteissa palkkiona ottamastaan riskistä. Etuna on myös mahdollisuus 
suorittaa osa rakennustöistä itse, vaikkapa talkoovoimin ja siten säästää rakennuskustannuksissa. 
Tässä mallissa asukkailla on myös mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa tuleviin naapureihinsa en-
nen hankkeeseen ryhtymistä426. Suurin ero ensimmäiseen malliin on siis suunnitteluprosessissa. 
Ryhmän jäsenet luopuvat ajatuksesta rakentaa ulkonäöltään yksilöllinen talo ja säästyvät usein 
rasittavaksi koetulta prosessilta.

Kokemusten pohjalta ryhmärakentamishankkeiden säästö rakennuskustannuksissa on Saksassa 
25–30 % kohteen kokonaiskustannuksista428, 429 ,mutta se vaatii osallisilta asukkailta 20 % enem-
män aikaa verrattuna perinteiseen rakentamisen malliin428. Tätä seikkaa vahvistivat myös haas-
tattelemani townhouse-kohteiden arkkitehdit. He kokivat yhteisen suunnitteluprosessin hermo-
ja raastavana 430, rasittavana, pitkäkestoisena ja monimutkaisena431 tai ryhmien kokoontumisen 
määrä koettiin taakkana432. Yksi haastateltavista, itse suunnittelija ja asukas, korosti, etteivät ta-
paamiset olleet tehokkaita, koska asukkaiden ja suunnittelijoiden tapaamisissa käytiin läpi samo-
ja asioita425. Pitkä suunnitteluprosessi vaikutti kahden haastateltavan mukaan myös suunnittelu-
kustannuksiin ja kohteen lopulliseen hintatasoon negatiivisesti433. Näihin kokemuksiin perustuen 
kolme haastateltavaa vastasivat kysymykseen ”Mitä tekisit nykyään eri tavalla?”, että hankkisivat 
projektiin koordinaattorin434. Kysymykseen ”Miksi kyseistä talotyyppiä ei rakenneta enemmän 
Saksassa?” vastasivat kolme haastateltua sen johtuvan suunnittelun aiheuttamasta suuremmas-
ta vaivasta435. Samassa yhteydessä viitattiin myös siihen, etteivät rakennuttajat tienaa kyseisissä 
kohteissa, eivätkä siitä syystä toteuta niitä436. Synergiaedut jäivät myös pienemmiksi, kuin ne oli-
sivat voineet olla, koska asukkaiden välinen yhteistyö ei toiminut 437 tai ainoastaan talon runko 
teetettiin yhdessä. Sisustuksessa jokainen rakentaja kilpailutti oman talonsa työt438  . 

Hyötyä tuli yhteisesti kilpailutettujen töiden lisäksi tontin verotuksessa, jossa suosittiin rakennus-
ryhmiä 439. Vaikka kokemus oli monen mielestä rasittava, oli se loppujen lopuksi mielenkiintoi-
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427. Schambach 2012, 97.   I   428. Feketics 2005, 14.   I   429. Arkk 8.   I   430. Arkk 1, 2.   I   431. Arkk 2, 4, 8.   I   432. Arkk 1.   I   433. Arkk 2, 4.   I    434. Arkk 1, 2, 4.

435. Arkk 1, 2, 8.   I   436. Arkk 5.   I   437. Arkk 2.   I    438. Arkk 4.

  

  424. Ring 2013, 45.   I    425. Ark 1.   I   426. Schambach 2012, 71–77.
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nen440 sekä palkitseva441 ja lopputuloksiin oltiin erittäin tyytyväisiä442.  Karlsruhen kohteen koordi-
nointia ryhmän arkkitehtien kautta pidettiin syynä siihen, että arkkitehtoninen laatu oli korkea443.

RYHMÄRAKENTAMISEEN KANNUSTAMINEN TONTTIPOLITIIKALLA
Hankalan kokoiset tai kaupunkikuvallisesti tärkeät tontit asettavat kaupungeille ja kunnille haas-
teita, joita he ovat onnistuneet ratkaisemaan ryhmärakentamisprojektien kautta444. Kaupungin 
tonttitarjonnalla voidaan vaikuttaa ryhmärakentamisprojektien syntyyn. Kuten esimerkit eri 
kaupungeista osoittavat, luodaan pohja ryhmävetoisille townhouse-hankkeille tarjoamalla pie-
niä tontteja tiiviissä yhdyskuntarakenteessa tai myöhemmässä vaiheessa jaettavissa olevia suu-
rempia kokonaisuuksia ja luomalla asemakaavoja ja rakentamisen ohjeita, jotka mahdollistavat 
kytketyn kaupunkipientalon rakentamisen. Jos tonttipolitiikka perustuu lyhytnäköiseen voiton 
tavoitteluun, kaupungeissa ei synny haastateltavien näkemysten mukaan ryhmärakentamisen 
hankkeita445. 

6.3 CASE: KARLSRUHEN PAUL-EHRLICH-
STRAßEN RAKENNUSRYHMÄ
Referenssikohteeksi ryhmärakentamisesta valittiin kahdeksan townhouse-talon ryhmän Karls- ru-
hessa. Yksi kohteessa suunnittelijana ja asukkaana mukana ollut arkkitehti kertoo miten projek-
ti sai alkunsa: ”Aluksi oli toinen projekti, jota olimme aikaisemmin esitelleet kaupungille. Olimme 
kaikki nuoria arkkitehteja joita häiritsi, että kaupungissa rakennetaan niin vähän innovatiivista ark-
kitehtuuria. Ensimmäinen projekti oli kortteli Karlsruhen itäisessä kaupunginosassa. Nimemme oli 
rakennusryhmä 44, koska olimme kaikki alle 44 vuotiaita. Tutkimme silloin mallin avulla miten yhtä 
kaupunkikorttelia voisi käsitellä. Huomasimme, että tärkeätä oli luoda kehys kaikille rakennuksille. 
Kehys kaupunkikuvassa, jonka puitteissa yksilöllisyys pystyy ilmaisemaan itseensä. Projekti esiteltiin 
esimerkiksi Burgerilla (huom. paikallinen sisustusliike) ja se herätti paljon kiinnostusta. Kaupunki 
kutsui meidät sitten osallistumaan tontin luovutuskilpailuun.”446 Tämän ensimmäisen projektin 
kautta muodostunut ryhmä arkkitehteja oli Karlsruhen Paul-Ehrlich Strasse-hankkeen vetävä voi-
ma. Kohde on siis arkkitehtivetoinen, mikä on hyvin tyypillistä ryhmärakentamisen hankkeissa. 

Kun Karlsruhen kaupunki, joka omisti kyseisen tontin, kehotti rakennusryhmiä tekemään ehdo-
tuksia ja hakemaan tonttia, myönnettiin se tälle ryhmälle. Perusteena oli edellinen, ei toteutunut 
kohde.  Niin sanotussa hakuvaiheessa arkkitehdit yrittivät itse aktiivisesti löytää tulevia rakentajia 
ja asukkaita447. Asukkaat pääsivät varhain mukaan suunnitteluvaiheeseen ja pystyivät vaikutta-

maan arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Sitoutuminen omaan asuntoon kasvoi tämän prosessin kautta 
vahvaksi448.

Kahdeksan talon rivin rakennukset suuntautuvat etelä-pohjoissuuntaan ja sijaitsevat 
Hildapromenade nimisen puistoalueen vieressä. Taloissa on yhteensä viisitoista eri asuntoa ja 
suurimmassa osassa taloista asuu päällekkäisissä asunnoissa kaksi perhettä. Talojen runko on 13 
metriä syvä ja tonttien syvyys 35 metriä. Tonttien leveydet jaettiin yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
Kaikki, paitsi yksi rakentaja, saivat alkuvaiheessa määrätä oman tontin leveydeksi 5–10 metriä. 
Viimeiselle tontille jäivät ”loput”, mutta jakoprosessin aikana kiinnitettiin huomiota lopputontin 
järkevään leveyteen. Talojen 240 mm paksut väliseinät sijaitsevat jokaisen talon omalla tontilla ja 
niitä erottaa kapea ilmaväli 449. Väliseinien toteuttaminen omalle tontille on ollut rakentamisen eri 
vaiheiden, perustusten sekä omistuksen kannalta selkeä ratkaisu449. Betoniharkkoseinä, jota on 
monessa talossa jätetty sisätiloissa paljaaksi pinnaksi, on toiminut äänen eristävyyden kannalta 
erittäin hyvin450.

Kaikki rakennukset ovat viisikerroksisia ja ylin kerros on kaavamääräysten mukaan sisäänvedet-
ty. Talojen sisäänkäynnit sijaitsevat pohjoispuolella. Niitä vastapäätä on suuri julkinen viheralue 
leikkipaikkoineen. Talojen puutarhat suuntautuvat etelään. Taloja kokoaa ja samalla erottaa be-
tonikivestä rakennettu palomuuri, joka juoksee läpi pohjakerroksesta kattopintaan asti ja toistuu 
materiaalina myös asuntojen sisäseinissä. Tämä muuri oli suunnittelun lähtökohta ja se oli mää-
rätty ryhmän yhteisissä suunnittelun säännöissä 450. Ylimmän kerroksen sisäänvedon lisäksi kaa-
vamääräyksiin pohjautuu talojen yhtenäinen korkeus, joka noudattaa naapurissa olevan asuin-
rakennuksen räystäskorkeutta. Kaikkien talojen pysäköintipaikat sijaitsevat pohjakerroksessa 
kaiverrettuna talojen massoihin. Etelässä on ollut mahdollisuus toteuttaa ulos työntyvä rakennus-
osa, joka vastaa autopaikan syvyyttä. Tätä mahdollisuutta eivät ole kaikki hyödyntäneet ja heille 
syntyy naapureiden ulokkeiden väliin intiimimpi sisäpiha-tyyppinen puutarha. Kohteen viehättä-
vyys syntyy omaperäisistä ratkaisuista, joita sitovat yhteen tekijät kuten yhteinen korkeus ja talo-
jen väliset betonikivimuurit. Talojen yksilöllinen suunnittelu on sääntöjen puitteissa ollut täysin 
vapaa ja esimerkiksi kerroskorkeudet vaihtelevat huomattavasti toisistaan.
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K44  Townhouse-talon tyypit  Stimmannin mukaan: 

a    yksilölliset townhouse-talot omalla tontilla

b  lähes identtiset townhouse-talot omalla tontilla

c   yksilölliset townhouse-talot vuorkatontilla

d   päällekkäisiä asuntoja (saks. maisonette)

e kolontäyttäjä

7
ESIMERKKIKOHTEET JA 
TYPOLOGIA

a b c

d e

KRONOLOGINEN LISTA 
MERKITTÄVISTÄ KYTKETYISTÄ 
KAUPUNKIPIENTALOKOHTEISTA SAKSASSA

1976  Marburg, Ritterstrasse 
1979  Karlsruhe, Dörfl e
1979–86  Marterburg, Bremen 
1981– 84  Frankfurt, Römerberg 
1984  Berliini, Stadthäuser Lützowstrasse.
1994–2006  Freiburg, Vauban. Baugruppe townhouses. 
2003   Berliini, Wasserstadt, Stadthäuser Haveleck.
2003   Köln-Bayenthal, Stadthaus.
2003  Tübingen, Townhouse Loretto-Areal.
2003  Hampuri Eppendorf, Townhouses Falkenried.
2004   Dresden, Lukasareal. 
2004   Trier, Stadthäuser Trier-Petrisberg.
2004  Berliini, Baulücke Auguststrasse. 
2005  Stadthäuser Hildapromenade, Paul-Ehrlich Strasse Karlsruhe.
2006  Berliini, Prenzlauer Gärten.
2007   Berliini -Weissensee, Stadthaus Hildebrandt & Lay Architekten.
2007   Köln, Stadthaus Schwalbengasse 32.
2006–08  Berliini, Townhouses Friedrichswerder, Caroline-von-Humboldt-Weg.
2010  Berliini, Strelitzer-Bernauer Strasse.
2010   Berliini, BIGyard, Zelterstrasse.
2011   Braunschweig, Stadthäuser St. Leonhards Garten. 
2012–13   Berliini, Viktoria Quartier.
2012   Hampuri, Hafenquartier Mitte.
2012–13   Hampuri, 360 Lokstedt. 
2013  Hampuri, Neue Hamburger Terassen
2004–13   Berliini, Rummelsburger Bucht (Berlin Terrace, Artists Village). 

Lista on tekijän laatima.
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7.1 ERI KYTKETYN TALON TYYPIT SAKSASSA

7.1.1 Kytketyt townhouse-tyypit

Saksassa on edustettu kaksi townhouse-talorivin mallia. Yksi on toisiinsa kytketyt persoonalliset 
talot, jotka tuovat esille asukkaidensa yksilöllisyyttä. Jokaisella talolla on yleensä yksi omistaja, 
joka on toteuttanut omat näkemyksensä urbaanista asumisesta. Toinen on yhtenäinen townhou-
se-rivi, jossa talot ovat lähes identtisiä kopioita toisistaan. Ryhmä muodostaa kokonaisuuden, 
jossa talojen julkisivut eivät viestitä asukkaidensa yksilöllisyyttä. Nämä kohteet voivat olla joko 
ryhmävetoisesti tai ulkopuolien tahon toimesta rakennettuja.

Kuten asumispreferenssien kyselyiden tulokset kertovat, toivovat saksalaiset kaupunki-asumi-
selta rauhallisuutta, vihreyttä ja lapsiystävällisyyttä. Saksassa ovat syntyneet vastauksena tähän 
uutena mallina sulkeutuneet townhouse-korttelit, kuten esimerkiksi Berliinin Prenzlauer Bergissä 
sijaitseva Prenzlauer Gärten-projekti tai Berliinin BIGyard. Ensimmäinen kohde on noin kuudesta-
kymmenestä melko identtisestä townhouse-talosta rakennettu kokonaisuus entisellä panimoalu-
eella. Alueen sisältä löytyy pihakatu aukioineen ja leikkipaikkoineen ja se on suojattu muureilla 
ympäröivästä naapurustosta. Toisessa kohteessa korttelin sisällä sijaitsee omien puutarhojen si-
jaan yksi iso piha-alue. Asukkaiden toive, olla lähellä elämää ja samalla elää turvallisessa ja rau-
hallisessa ympäristössä, täyttyy näissä kohteissa hyvin. 

7.1.2 Townhouse täydennysrakentamisessa - Kolontäyttäjät

Näiden edellisessä osassa mainittujen kytkettyjen kaupunkipientalojen mallien lisäksi on Saksassa 
townhouse-ratkaisuja, jossa yksi talo kytkeytyy jo olemassa olevaan rakennuskantaan ja joissa 
sijaitsee 1–2 asuntoa tai toimistotila sekä asunto. Talot sijaitsevat kasvaneessa kaupunkiympä-
ristössä, yleensä tiiviissä korttelirakenteessa, puretun tai puuttuvan talon kohdalla. Ne täyttävät 
paikalle syntynyttä koloa. Saksalaiselle sanalle ”Baulücke” ei löydy vastaavaa termiä Suomen kie-
lestä, mutta käytössä oleva sana ”kolontäyttäjä” kuvaa hyvin, mistä on kyse. Olemassa oleva inf-
rastruktuuri ja kasvanut omaleimainen ympäristö tarjoavat hyvät lähtökohdat kytketyn kaupunki-

talon rakentamiselle, vaikka tässä kytkeydytään olemassa olevaan rakennukseen. Kolontäyttäjät 
voivat synnyttää omaleimaisia ratkaisuja ja elävöittää kaupunkikuvaa. Yksi onnistunut esimerkki 
olemassa olevaan vanhaan rakennuskantaan sovitetusta townhouse-rakennuksesta on Wohnhaus 
mit Laden Berlinin Auguststrassessa. 

Saksan kaupunkien korttelit ovat suurelta osin nelikerroksisia tai korkeampia. Kolontäyttäjä on 
yleensä kaupunkikuvallisista syistä sovitettava korkeudeltaan naapuritalojen korkeuteen. Koska 
neljäkerroksinen tai korkeampi townhouse-talo on monelle rakentajalle liian suuri ja hintava, on 
neljäs kerros mahdollista toteuttaa kattoterassina. Kadun puolella korkeutta välittää usein auko-
tettu seinä. Puutarhan puolella rakennusmassa on usein porrastettu. Neljän kerroksen korkuisen 
tai vielä korkeamman townhouse-talon portaan ja liikeväylien osuus muodostuu suhteettoman 
suureksi ja paisuttaa talon hintaa. Tämä vaihtoehto sopii ydinkaupunkiin, jossa ihmiset nauttivat 
sijainnin eduista ja ovat valmiita maksamaan siitä. He säästävät paljon aikaa lyhyiden matkojen 
ansiosta ja pystyvät liikkumaan auton sijasta polkupyörällä tai julkisilla ajoneuvoilla451. Leipzigin 
kaupungin kokemusten mukaan talot, joissa sijaitsee kaksi päällekkäistä kaksikerroksista asun-
toa, eli niin sanotut maisonette-asunnot, eivät ole suosittuja. Syy siihen on asunnoille muodostu-
va hinta, joka on verrattavissa rivitaloasuntoon. Rivitalossa asukkailla on puutarha, maisonette-
asunnossa ei, tai sitten piha on yhteisessä käytössä 452.

412. Kunz 2011, 19; 36.   
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STADTHÄUSER LÜTZOWSTRASSE 
Kaupunki:  Berliini
Kohteen nimi: Lützowstraße 45–45G, 47–47G, 49–49G, 51–51G
Valmistusvuosi:  1984
Suunnittelijat:  Brandt Heiss Liepe Steigelmann, Otto Steidle, von Gerkan Marg  
 und Partner, Oefelein, Freund, Manfred Schiedhelm
Rakennuttaja: Gemeinnützige Deutsche Wohnungsbaugesellschaft  mbH   
 (Deutschbau) 
Paikoitus: Oman talon sisäinen autohalli  
Talojen lukumäärä: 39 (78 asuntoa)
Rakennuksen leveys: 6,5 m
Rakennuksen syvyys: 12,5 m 
Kerrosten määrä: ½ 3
Rakennusten etäisyys:   16 m
Puutarhan syvyys: 13 m + 2 m + 13 m
Erityispiirteitä: Edelläkävijä Berliinin uusille townhouse-kohteille.
  IBA-kohde. Syntynyt kaupunkisuunnittelukilpailun pohjalta.
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1 : 2000

Lützowstrasse, katunäkymä.
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TOWNHOUSES FALKENRIED
Kaupunki:  Hampuri, Eppendorf
Kohteen osoite: Strassenbahnstieg, 20251 Hamburg
Valmistusvuosi:  2003
Suunnittelijat:  Sprengler & Wiescholek Architekten, Hamburg
Rakennuttaja: Townhouses Falkenried GmbH
Talojen koko:  n. 150 m2 
Paikoitus: Parkkihalli
Talojen lukumäärä: 52
Rakennuksen leveys: Varikko: 5 m, uudisrakennukset 7 m
Rakennuksen syvyys:  Varikko: 15 m, uudisrakennukset 12 m
Kerrosten määrä: 3
Rakennusten etäisyys:  Varikko: 18m (3,5m + 11m + 3,5m)
 Uudiskohde: 
Puutarhan syvyys: Varikko: 10 m, uudisrakennukset 5 m
Hinta: Myyntihinta 2958–3245 € / m2

Erityispiirteitä: Historiallinen  ympäristö. Osa alueen asunnoista sijaitsee   
 vanhassa juna-varikossa, osa uudisrakennuksissa.
 Konversio-alue. Rivitalomainen.
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Falkenried, townhouse-asuntoja vanhassa varikossa.



TOWNHOUSE LORETTO AREAL 
Kaupunki:  Tübingen
Kohteen osoite: Gölzstrasse 6, 72072 Tübingen 
Valmistusvuosi:  2003
Suunnittelijat:  Krisch & Partner Arkkitehdit
Rakennuttaja: Yksityinen 
Tontin koko: 94 m2

Asuntojen koko:  200 m2 huoneistoala 
Paikoitus: Alueella
Talojen lukumäärä: 1
Rakennuksen leveys: 5,50 m
Rakennuksen syvyys: 13 m
Kerrosten määrä: 4
Puutarhan syvyys: n. 5,50 m
Erityispiirteitä: Yksittäinen townhouse uudella kerrostalo-painotteisella   
 alueella. Arkkitehtivetoinen. Konversio-alue.
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Loretto-Areal, Tübingen.



BAULÜCKE AUGUSTSTRASSE 
Kaupunki:  Berliini
Kohteen osoite: Auguststrasse 26, 10117 Berlin
Valmistusvuosi:  2004
Suunnittelijat:  Ebers Architekten
Rakennuttaja: Yksityinen
Tontin koko: -
Asuntojen koko: -  
Paikoitus: Kadunvarsipaikoitus 
Talojen lukumäärä: 1 
Rakennuksen leveys: 7,80 m
Rakennuksen syvyys: 9,50 m
Kerrosten määrä: 4
Puutarhan syvyys: -
Erityispiirteitä: Täydennysrakentaminen. Arkkitehtivetoinen.
 Kuuluu ryhmään ensimmäisiä townhouse-tyyppisiä ratkaisuja  
 Saksassa. 
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Auguststrasse, Berliini.



PAUL-EHRLICH STRASSE
Kaupunki:  Karlsruhe
Kohteen osoite: Paul-Ehrlich Strasse, 76185 Karlruhe
Valmistusvuosi:  2005
Suunnittelijat:  Architectoo, Baumann & Dürr, Ehrler, Neideck Architekten, 
 Reich & Seiler, Strolz & Weisenburger, Wacker & Fern
Rakennuttaja: Yksityiset rakentajat
Paikoitus: Talojen yhteydessä 
Talojen lukumäärä: 8 
Rakennusten leveys:  5 m
Rakennuksen syvyys:  13 m
Kerrosten määrä:  Kellari + 5 
Puutarhan syvyys: 22 m
Erityispiirteitä: Arkkitehtivetoinen rakennusryhmä. 
 Taloissa rakenteellisesti omat palomuurit.
 Konversio-alue.
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Paul-Ehrlich Strasse, Karlsruhe.



TOWNHOUSES 
FRIEDRICHSWERDER 
Kaupunki:  Berliini
Kohteen osoite: Caroline-von-Humboldt-Weg  
Valmistusvuosi:  2006 - 2008
Suunnittelijat:  Klaus Theo Brenner, Bernd Albers Gesellschaft  von Architekten,  
 Jordi & Keller Architekten, Meuser Architekten, Johanne   
 Nalbach et al. 
Rakennuttaja: Yksityiset tilaajat
Asuntojen koko: 225 -735 m2  
Paikoitus: Omalla tontilla talon edessä ja/tai talon sisällä 
Talojen lukumäärä: 18 
Rakennusten leveys: n. 6 m
Rakennusten syvyys:  10 m–25 m 
Kerrosten määrä: 6  
Puutarhan syvyys: n. 15–20 m
Erityispiirteitä: Luksus-kohde keskellä Berliinin historiallista keskustaa.
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Friedrichswerder, Berliini.



PRENZLAUER GÄRTEN 
Kaupunki:  Berliini
Kohteen osoite: Am Friedrichshain 29–32
Valmistusvuosi:  2006
Suunnittelijat:  Höhne Architekten
Maisemasuunnittelu:  WES & Partner 
Rakennuttaja: Prenzlauer Gärten Grundbesitz GmbH
Alueen koko: 15.500 m2
Asuntojen koko: 119 m2 – 283 m2  
Paikoitus: Pysäköinti oman talon yhteydessä + lisäpaikkoja 
pysäköintihallissa
Talojen lukumäärä: 60 townhouse-taloa 
Rakennuksen leveys: 5 m 
Rakennuksen syvyys:  11–12 m
Kerrosten määrä: 3–4 
Rakennusten etäisyys:   vaihtelee 14,5 m–16 m
Puutarhan syvyys: n. 6 m
Hinta: 2450 € / m2
Erityispiirteitä: Englantilaisvaikutteinen kokonaisuus. 
 Yhtenäinen arkkitehtuuri. Investori-vetoinen.

 

Prenzlauer Gärten, Berliini.
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BERNAUER STRASSE
Kaupunki:  Berliini
Kohteen osoite: Strelitzer-Bernauer Strasse 
Valmistusvuosi:  2008–2010
Suunnittelijat:  Ebers, Anne Lampen, Ludloff +Ludloff , Wolfgang Thiessen, Kai  
 Kansen, XTH-Berlin, Schöning Mosca, SDU, Monika Wurfbaum
Rakennuttaja: Yksityiset tilaajat 
Talojen koko: n. 220–280 m2  
Paikoitus: Korttelin ulkopuolinen katupysäköinti 
Talojen lukumäärä: 16 
Rakennusten leveys: 6 m (kapeampi puoli) – 8 m
Rakennusten syvyys:  n. 12 m
Kerrosten määrä: 3 ½ 
Rakennusten etäisyys:   9 m
Puutarhan syvyys: 4–5 m
Erityispiirteitä: Alakerroissa osittain toimistoja, kerrosten korkeus vaihtele    
 taloissa.
 Rakenteellisesti omat palomuurit.
 Arkkitehtivetoinen. Autoton. Vuokratontti (Erbpachtgrundstück).

 

Bernauer Strasse, Berliini.
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BIGYARD
Kaupunki:  Berliini
Kohteen nimi: Zelterstrasse 5–11 
Valmistusvuosi:  2010 
Suunnittelijat:  Zanderroth Architekten 
Maisemasuunnittelu:  Herrburg Landschaft sarchitekten
Rakennuttaja: Bauherrengemeinschaft  Zelterstraße 5 GbR 
Asuntojen koko: yhteensä 6 600 m2  
Paikoitus: Pysäköintihalli talojen alla, 57 AP
Talojen lukumäärä: 23 kpl
Rakennuksen leveys: 4 m
Rakennuksen syvyys:  12,5 m
Kerrosten määrä: 4 
Puutarhan syvyys: 13,5 m 
Hinta: n. 2280 € / m2 
Erityispiirteitä: Rakennusryhmä, kohteessa yhteistilana 4 vierasasuntoa.
 Ulkopuolelta identtiset townhouse-talot. 
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Zelterstrasse, Berliini.
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Yksi oleellinen kysymys uusien 
suomalaisten townhouse-
painotteisten asuinalueiden 
kaavoituksessa tulee olemaan, 
miten toimintojen sekoittuminen 
saadaan  onnistumaan.                     
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8.1 RISTIRIITAISET MIELIPITEET 
SAKSALAISESSA MEDIASSA

Townhouse-aiheiset kirjoitukset Saksan valtamediassa ovat kiinnostavia, koska ne tuovat esil-
le erilaisia, usein käytännönläheisempiä näkökulmia tematiikasta. Niissä uskalletaan harjoit-
taa kritiikkiä, joskin saksalaiseen tyyliin usein kyynisellä ja provosoivalla tavalla. Tässä osassa 
tarkastellaan, mitkä aiheet nousevat valtamediassa korostetusti esille.

Vuosi 2006 oli saksalaisessa lehdistössä townhouse-talojen suhteen vilkas vuosi, ja monen sä-
vyisiä kirjoituksia aiheesta ilmestyi paljon. Syy tähän olivat kohteet, kuten Berliinin Prenzlauer 
Gärten, jotka saivat silloin paljon huomiota ollessaan ensimmäisiä suurempia townhouse-alueita 
Saksassa. 

Townhouse-talotyypin esittelyssä viitataan monessa kirjoituksessa suoraan englantilaiseen453, 454, 

455, 456, 457, 458, 459, hollantilaiseen453,454,455,459 ja belgialaiseen455 townhouse-perinteeseen, mutta myös 
saksalaiseen Bremenin taloon453 ja keskiaikaiseen kaupunkiin.454,456, 460. Townhouse-taloa verrataan 
rivitaloon ja nimitystä ”townhouse” kuvataan usein pelkäksi rivitalon trendikkääksi sanaksi.454 

Toisaalta korostetaan eroja rivitalon typologiaan. Townhouse on ”rivitalo de luxe”, eli luksus-rivita-
lo tai se on ”luft ig und loft ig”456, eli ilmava ja loft -henkinen. Esikaupungeilla ja rivitaloilla sen sijaan 
on toimittajien mukaan imago-ongelma ja niitä pidetään Saksassa epätrendikkäinä ja pölyttynei-
nä. Joillekin ne ovat suorastaan painajainen.454,461,457,458,462 Townhouse-tyyppiin liittyvänä suurena 
muutoksena vallitsevaan rakentamiseen nähden pidetään pieniä kaupunkitontteja ja yksityistä 
omistajavetoisuutta.455 Townhouse-talolle ominaisena piirteenä nähdään yksilöllisyys ja riippu-
mattomuus.463 ,454 ,458 Korkeita, avoimia tiloja ja lasipintoja pidetään townhouse-talon etuina.456,461 
Puutarhaa pidetään kirjoituksissa talojen houkuttelevuuden kannalta tärkeänä tekijänä ja niiden 
hoito nähdään suuntauksena, josta ei myöskään kaupungissa haluta tinkiä.456 Mutta ”Puutarha 
on juuri sen kokoinen, ettei se aiheuta ylimääräistä työtä”.456 Positiivisena ilmiönä pidetään myös 
townhouse- talojen arkkitehteja sekä pieniä rakennusalan yrityksiä työllistävää vaikutusta.463 
Tämä ei toteudu kuitenkaan aina, koska monet ryhmät yrittävät hyötyä synergian eduista.   

Townhouse-talon huonoina puolina mainitaan suuri portaiden määrä.455,458 Koko townhouse-
konseptia kyseenalaistetaan monessa kirjoituksessa ja talotyyppiin liittyvät sisäiset ristiriidat tuo-
daan esiin. Puhutaan esikaupunkeihin kuuluvasta talotyypistä460 ja maaseudun rauhasta456, jota 
townhouse-talon avulla haetaan kaupunkeihin. Sen sijaan, että townhouse-talon asukkaat muut-
taisivat esikaupunkeihin, he tuovat toimittajien mukaan syrjäseutujen ja omakotien porvarilliset 
esikuvat kaupunkien keskustoihin. Tämä nähdään vaarana, koska nämä ”esikaupunkien saarek-

keet kaupungeissa” saattavat aiheuttaa keskustojen näivettymistä464,455 ja juuri niiden tekijöiden 
katoamista, jotka johtivat kaupunkien renessanssiin.459  Tuloksena on toimintojen sekoittumisen 
sijaan monostruktuuri.464 Ristiriitaa nähdään, koska asukkaat ovat muuttaneet juuri keskustaan, 
koska he haluavat olla lähellä  baareja, kahviloita ja kauppoja.465, 466 ,456, 460,462 Tätä faktaa koroste-
taan monessa kirjoituksessa. Ihmisten omaehtoista järjestäytymistä, pidetään seurauksena toi-
mintojen keskittymisestä ja kunnallisten palveluiden vähenemisestä.454 Townhouse-talon etuina 
nähdään kaupunkielämän ja omakotitalon yhdistyminen.455,456. Alueille syntyy uusi kaupunkipor-
varisto-luokka, jolle perhe-elämä ja kaupunki eivät ole ristiriidassa. Talot ovat siitä näkökulmasta 
”ihanteellinen kompromissi”.453, 456 

Toimittajilla on townhouse-talojen asukkaille ja heidän uusille asuinalueille jo nimikkeet valmiina. 
Taloissa asuvat ”kaupunkineurootikot”455, ”Bionade-Biedermeier”* ja heidän alueensa on jonkin 
sortin ”Bio-Bullerbü”**, johon eivät mahdu vähävaraiset tai ikääntyvät ihmiset. Vastustajat kutsu-
vat townhouse-kohteita juppi-linnakkeiksi, porhomagneeteiksi, betonoiduksi poroporvarillisuu-
deksi tai kenkälaatikkotaloiksi.466

Townhouse-talot näyttävät ”kuin olisivat vihreältä niityltä tuotuja” (saks. Import von der grünen 
Wiese)464 ,Berliinin Bernauer Strassen townhouse-aluetta nimitellään ekologiseksi mökkikyläksi 
(saks. ökologische Hüttendörfer)461 ja toisessa tekstissä ihmetellään omakotitalojen syntymistä 
Berliinin historialliseen ydinkeskustaan.460 Ristiriitaisena pidetään myös ihmisten toivetta ympä-
ristöystävällisestä asumisesta ja omasta autopaikasta talon yhteydessä.464 

Talotyypin hintataso kiinnostaa, mutta artikkeleissa annetut tiedot ovat ristiriitaisia. Taloja verra-
taan saman kokoisiin kaupunkivilloihin suosituilla keskustan asuinalueilla, joihin nähden town-
house-talot ovat edullisia.454,460 Berliinin Friedrichwerderin taloja pidetään 1500 € neliöhinnalla 
jopa edullisina461, vaikka ne ovat luksus-omakotitaloja Bergius 2006, jotka maksavat jopa miljoona 
euroa. Toisaalta townhouse-taloja kuvataan piparkakkutaloiksi, joiden neliöhinta on kohtuutto-
man korkea.467  

Townhouse talojen sosiaalinen rakenne kiinnostaa toimittajia ja gentrifi kaation vaaroista muistu-
tetaan monessa paikassa. Suuret asuntojen koot ja hinnat johtavat toimittajien näkemysten mu-
kaan elitistiseen asukaskuntaan465, 467, joka synnyttää hyvinvoinnin linnakkeita ja estää sosiaalista 
sekoittumista.454,466 Kun varakkaat perheet valtaavat kaupunkien keskustat, joutuvat vähävaraiset 
muuttamaan kaupunkien laidoille.455 Tämä asia huolestuttaa kirjoittajia. Toisaalta townhouse-ta-
lossa nähdään juuri päinvastainen potentiaali. Kun townhouse on täydennysrakentamisen kohde 
kaupungissa, voi se parantaa alueen sosiaalista sekoittumista.466,461 Asukkaat ovat artikkeleiden 
mukaan hyvin koulutettuja ihmisiä, luovalla alalla työskenteleviä taiteilijoita, arkkitehteja, valo-
kuvaajia, mainosalan ihmisiä tai juristeja, pankki- tai tietokonealan ammattilaisia.453,463,455 Yleensä 
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467. Mende 2010.   I   468. Liere 2013.   I   469. Berliner Liste

  

453. Anders 2006   I   454. Huschke 2006.   I   455. Lautenschläger 2006.   I   456. Löwer 2004.   I   457. Müller 2010.   I   458. Ochs 2007.   I   459. Rüb 2009.

460. Thinius 2013.   I   461. Mönninger 2012.   I   462. Ziegert 2005.   I   463. Bergius 2006.   I   464. Guratzsch 2005.   I   465. Höpfner 2004.    I   466. Leber 2010.
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townhouse-talon asiakaskunnaksi mainitaan lapsiperheet,456,,462 mutta joidenkin kirjoitusten mu-
kaan asukaskuntaan kuuluvat keski-ikäiset lapsettomat pariskunnat.458

Berliinin gentrifi kaation vastustajilla on kaksi vihollista – saksalaiset ja ulkomaiset sijoittajat ja 
muualta Berliiniin muuttaneet. Saksan nykyinen yleinen taloudellinen tilanne on johtanut siihen, 
että asuntojen suosio investointikohteena on noussut.466,468 Nousevat vuokrat ja muuttuva kau-
punki lietsovat vihaa, joka kohdistuu saneerattuihin rakennuksiin, uudisrakennuksiin ja niiden 
asukkaisiin.468 Mutta oikeastaan townhouse-kohteita on aivan liian vähän, jotta ne voisivat vai-
kuttaa koko alueen rakenteen muutokseen.466 Gentrifi kaation vastustajat julkaisivat kesällä 2013 
listan, jota he kutsuvat nimellä ”Berliner Liste”, eli Berliinin lista469. Listalla löytyy uudiskohteiden 
osoitteita ja rakentamisprosessiin osallistuneita tahoja, joita vasten kehotetaan ryhtymään ”luo-
viin toimenpiteisiin syrjäytymistä vastaan”. Tällainen luova toimenpide voi olla palava roskaämpä-
ri tai auto, spraymaalilla töhritty ikkuna tai talon vasta valettuihin perustuksiin valutettu vesi.466,468 
Sanat hochwertig (suom. korkeatasoinen), Townhouse ja Luxusloft  (suom. luksus-loft ) ovat tänä 
päivänä joillekin lempi- ja joillekin vihasanoja. Pelkkä sana luksus-loft  saa kuuleman mukaan 
jo kansalaisaktivistit liikkeelle468 ja sana townhouse kuulostaa joidenkin mielestä äärettömän 
snobistiselta.466

Uusien rakennusprojektien vastustajat eivät ole suinkaan kaikki niin radikaaleja, kuin Berliinin lis-
tan laatima taho. Eikä ongelma ole aina tuloeroissa, se on myös uudiskohteista välittyvässä asen-
teessa. Kohde, jota suojataan ympäristöään vastaan suojakameroilla ja aidoilla, kuten Berliinissä 
jossain hankkeissa tehtiin, ei välttämättä kieli luottamuksesta naapureita kohtaan. Tästä syntyy 
helposti ylimielinen vaikutelma, jota vastustetaan.466,461 Kiinnostavaa on, että jotkut kohteet ovat 
herättäneet ostajissa hyökkäysten jälkeen jopa enemmän kiinnostusta.468 Myös mainostajia syyte-
tään townhouse-talojen elitistisen maineen syntymisestä. Lauseet kuten ”talojen julkisivut heijas-
tavat asukkaidensa edustamaa ylpeyttä”466 eivät kerro vaatimattomuudesta.

8.2 MITÄ VOIMME SUOMESSA OPPIA 
SAKSAN TOWNHOUSE-RAKENTAMISESTA?

Saksassa toteutetut townhouse-kohteet osoittavat talotyypin rikastavan kaupunkiasumisen tar-
jontaa. Townhouse-talo antaa asukkaille hyvästä arkkitehtuurista tinkimättä paljon vapauksia. 
Talon kaupunkikuvalliset ja tilalliset potentiaalit ovat suuret. Talotyyppi on Saksassa toiminut kau-
punkien asuntomarkkinoiden rauhoittamisen ja kaupunkien tiivistämisen keinona. Kaupunkien 
välisessä kilpailussa talotyyppi on kiinnostava hyvin koulutetun työvoiman houkuttelemisen kan-
nalta, mikä taas vaikuttaa kaupunkien kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen 470. 

TOIMINTOJEN SEKOITTUMINEN
Kun Saksan townhouse-kohteet sijaitsevat kasvaneessa kaupunkiympäristössä, suuri osa 
Suomessa suunnitteilla olevista townhouse-hankkeista sijaitsee kaupunkien laidoilla, kuten esi-
merkiksi Östersundomin alueella. Yksi oleellinen kysymys uusien suomalaisten townhouse-pai-
notteisten asuinalueiden kaavoituksessa tulee olemaan, miten toimintojen sekoittuminen saa-
daan onnistumaan. Asumisen, työskentelyn ja palveluiden sekoittuminen ovat Saksassa leimaavia 
townhouse-talolle ja kaikille muille uusille asumisen typologioille. Toki Saksassakin on toteutettu 
townhouse-kohteita, joissa pelkkä asuminen korostuu, mutta ne sijaitsevat suurkaupunkien kes-
kellä, missä palvelut ovat lähellä. Näihin kaupungissa sijaitseviin saarekkeisiin kohdistuva kritiikki 
on suurempi ja niiden pelätään tuhoavan kaupunkielämää tuomalla syrjäseutujen ihanteet kau-
punkiympäristöön. Jotta uusista suomalaisista asuinalueista ei muodostu moderneja versioita ri-
vitalolähiöistä, vaaditaan osittain suuriakin muutoksia Suomen rakentamisen kulttuurissa. 

JULKISEN LIIKENTEEN TOIMIVUUS
Tärkeä aihe toimintojen sekoittumisen lisäksi on uusien asuinalueiden julkisen liikenteen toimi-
vuus. Kuten saksalaiset asumistoiveisiin liittyvät tutkimukset osoittavat, koetaan hyvillä liiken-
neyhteyksillä varustetun kaupunginosan täyttävän urbaanin kaupunkiosan keskeisyyden kritee-
rin, vaikka kaupunginosa sijaitsisi kauempana keskustasta471. Sen lisäksi hyvät julkisen liikenteen 
yhteydet tai asuinalueen keskeinen sijainti vähentävät kokemusten mukaan yksityisautoilua472 , 
mikä on ekologisesta näkökulmasta toivottavaa.

TOWNHOUSE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN KEINONA
Kaupunkien asumisen tarjonnan laajentamisen näkökulmasta ei saa Suomessa unohtaa ydinkau-
pungeissa sijaitsevia potentiaalisia tontteja. Kuten saksalaiset esimerkit osoittavat, on townhou-
se-kohde hyvä täydennysrakentamisen keino, eikä sen tarvitse muodostaa usean talon ryhmää. 
Saksassa townhouse ei ole vaan kaupunkikuvan eheyttäjä, vaan se tuo myös uuden ja omaperäi-
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  470. Vrt. Karlsruhe 2003, Kunz 2011.   I   471. Vrt. Thierstein et al. 2013, Karlsruhe 2003.   I   472. Kunz 2011,21.* Bionade on saksalainen alkoholiton luomu-limonadi, joka on noussut lyhyessä ajassa suureen suosioon. Biedermeier on 1800-luvun Saksassa vallinnut 

empiretyylin porvarillinen muunnos ja termiä käytetään Saksassa kuvaamaan porvarillisuuden perikuvaa.

** Bio on luomu tai luonnonmukainen ja Bullerbü on Astrid Lindgrenin saduista tuttu ruotsalainen pienkaupunki-idylli.
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sen kerrostuman kaupunkien historian kulkuun. Ydinkaupungeissa toimintojen sekoittuminen on 
helpommin toteutettavissa ja julkiset liikenneyhteydet ovat valmiina. Kaavoittajat ovat ainakin 
Helsingissä tunnistaneet mahdollisuuden kaupunkien täydennysrakentamiseen473. Mutta yksityi-
set tahot kuten rakennusryhmät ja arkkitehdit voisivat kartoittaa ja hakea townhouse-rakentami-
selle soveltuvia alueita ja tontteja Saksan mallin mukaan aktiivisemmin. Koska on vaikeaa suun-
nittelemalla luoda inspiroivia ja kiinnostavia kaupunki-alueita, jotka vetoaisivat townhouse-talon 
kohderyhmiin, voisivat ne itse etsiä sopivaa ja kiinnostavaa asumisen ympäristöä. Tämä edellyttää 
kaupunkien puolelta joustavaa tonttipolitiikkaa ja halua tukea uuden asumisen malleja. Esimerkkiä 
voi ottaa Leipzigin kaupungista ja sen toiminnasta Selbstnutzerprogramm-käyttäjäohjelmassa.

Saksassa on todettu townhouse-taloilla olevan kaupunkien kehityksen kannalta positiivinen vai-
kutus: Vaikeasti suunniteltaville tonteille on voitu toteuttaa townhouse-kohteita ja kohteet ovat 
pystyneet nostamaan kaupunginosien imagoa ja sosiaalista rakennetta myönteisesti. Tämänovat 
todenneet esimerkiksi Leipzigin vähävaraisten alueiden peruskoulujen opettajat, jotka näkevät 
alueellisten muutosten heijastukset kouluarjessa474. Helsingin lähiöissä, joissa asuntotarjonta ra-
jautuu usein yhteen asumismuotoon, esimerkiksi kerrostaloon tai omakotitaloon, voisi kartoittaa 
townhouse-rakentamiseen soveltuvia tontteja. Näiden alueiden etu on usein olemassa oleva inf-
rastruktuuri, palveluiden läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet. Riskiä asunnon hinnan laskemises-
ta voi pitää kaupungin sisällä pienempänä kuin kehyskunnissa tai maaseudulla, joten tontit ovat 
omatoimisen townhouse-rakentamisen kannalta kiinnostavia. 

RAKENNUSVALVONNAN UUSI ROOLI
Uudet kerrostumat kasvaneessa kaupunkiympäristössä tulevat asettamaan suomalaisille raken-
nussuojeluviranomaisille haasteita. Niiden näkemyksiä tarvitaan ydinkaupunkien uudistumisen 
prosesseissa ja niiden kanssa on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Myös muilla viranomaisilla, kuten 
kaupunkisuunnittelijoilla ja rakennusvalvonnalla suunnittelua ohjaavina tahoina, on suuri mer-
kitys townhouse-kohteiden onnistumisessa. Katusuunnittelun sekä julkisen, puolijulkisen ja yk-
sityisen tilan järjestelyiden huolellisen suunnittelun tärkeys korostuu omatonttisilla kytkettyjen 
kaupunkipientalojen alueilla. Rakennusvalvonnan rooli pitäisi määrittää uudestaan. 

Rajanvetoja ja vastuualueita sekä rakennusmääräyksiä ja niiden tulkintoja tulisi tarkistaa 
townhouse-talotypologian kohdalla, koska townhouse-kohteita suunnitellaan ja rakennettaan 
Suomessa jo tänä päivänä. Jotta talotyyppi ei leimautuisi rakentajien parissa vaikeasti toteu-
tettavaksi, pitäisi kaupunkien ja kuntien pikaisesti tehdä selkeitä päätöksiä omista tulkinnois-
taan. Voisiko Suomessa toimia hyvänä esimerkkinä Leipzigin malli, jossa rakennusvalvonta otti 
välittävän roolin ja jossa viranomaisten keskeinen yhteistyö varhaisessa suunnitteluvaiheessa 
nopeutti ja paransi lupaprosessia? Muissa saksalaisissa kaupungeissa arkkitehtien kokemusten 
mukaan yhteistyö rakennusvalvontaviranomaisten kanssa oli hankalaa. Esimerkiksi Karlsruhessa 

ja Berliinissä lupaprosessi oli pitkä ja vaikea, koska uusille townhouse-kohteille ei vielä löytynyt 
esikuvia. Projekteihin suhtauduttiin alussa epäilevästi ja niiden onnistumista kyseenalaistiin vi-
ranomaisten puolelta475.

Hidastava tekijä rakentamisen määräysten päivittämisessä Suomessa on townhouse-rakentami-
sen kokemuksen puute. Saksastakaan ei voi ottaa mallia, koska maiden lainsäädännöt eroavat 
esimerkiksi esteettömyyden kannalta oleellisesti, minkä seurauksena Saksassa pystytään toteut-
tamaan hyvin erilaisia ratkaisuja, kuten split-level asuntoja ja puoleksi maahan upotettuja poh-
jakerroksia. Townhouse-talojen esteettömyysmääräyksiin kaavaillaan Suomessa parasta aikaa 
muutoksia, joten tilanne voi jo pian näyttäytyä hieman erilaisena.    

Toinen suuri haaste muodostuu arkkitehtuurin laadun valvomisesta. Liian tiukat vaatimukset 
townhouse-talolle sotivat sen alkuperäisiä, yksilöllisyyttä korostavia periaatteita vastaan. Pelkoa 
arkkitehtuurin laadun tasosta voidaan kuitenkin pitää kokemuksen pohjalta aiheellisina. Jos kaa-
voittajilla ei ole visiota siitä, millä keinoilla townhouse-alueen urbaani tunnelma saavutetaan ja 
jos näitä tekijöitä ei pystytä määrittelemään asemakaavoissa, synnyttää talotyyppi helposti lisää 
rivitalomaisia lähiöitä. 

Suomessa talotyypin ominaisuuksien tarkka määrittely ja rajaus ovat rakennusmääräysten tul-
kinnan kannalta tärkeitä. Tarkkojen rajausten tekemisen ohella tulisi pohtia, miten suomalainen 
lainsäädäntö voi mahdollistaa erilaisten uusien kaupunkiasumisen ratkaisujen toteuttamista. 
Rakennusmääräykset eivät saisi estää tai hankaloittaa erilaisten talotyyppien rakentamisproses-
sia, eikä tyypistä saa tulla muuttumaton käsite. Tämä on sekä suunnittelijan, tilaajan että viran-
omaisen kannalta tärkeä seikka. Esimerkiksi valmistelevia selvityksiä laadittaessa voisi yrittää 
välttää päätelmiä, jotka pohjautuvat olettamuksiin ja Suomessa olemassa olevaan rakennuskan-
taan. Perustelut kuten ”Keskieurooppalainen ratkaisu, jossa rakennus liittyy suoraan jalkakäy-
tävään ja ensimmäisen kerroksen tiloihin on suora näköyhteys, sotii suomalaista yksityisyyden 
tarvetta vastaan”476 estävät uusien asumisen mallien syntymistä. Sen sijaan, että päätös tehdään 
jo kaavoitusta valmistelevissa selvityksissä, voisi tämän kaltaisia periaatekysymyksiä jättää suun-
nittelijan ja tilaajan päätettäviksi.

Oman kokemukseni mukaan suunnittelijoiden ja rakennuttajien keskuudessa vallitsee Suomessa 
aika laajalti näin on aina tehty-ajattelutapa, mikä taas johtaa samojen ratkaisujen toistamiseen ja 
niiden etabloitumiseen asuntosuunnittelun- ja tuotannon arkeen. Tämä käsitys innovatiivisuuden 
puutteesta vahvistuu esimerkiksi Hämäläisen haastatteluiden tuloksissa477. Uudet projektit vaati-
vat ennakkoluulottomia suunnittelijoita ja virkamiehiä, kuten esimerkiksi Leipzigin kokemukset 
kertovat. Myös LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijoilla ja heitä kouluttavilla tahoilla on suuri vastuu 
uusien teknisten ratkaisujen tuloon. Tekniset innovaatiot tarvitsevat edelläkävijöitä, jotka ovat ai-
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dosti kiinnostuneita uusista ratkaisuista ja osoittavat uusien ratkaisujen toimivan, jonka jälkeen 
niistä voi tulla rakentamisen standardi. Myös valtiolla ja kunnilla on tässä suuri vastuu. Ne pystyvät 
kannustamaan kuluttajia avustuksilla, ohjelmilla ja verovähennyksillä, kuten Saksassa tehdään.

Suomalaiset rakennusliikkeet voisivat ottaa mallia Berliinin rakennusliikkeistä, jotka ovat ennak-
koluulottomasti lähteneet toteuttamaan uusia asumisen ratkaisuja. Saksassa on rakennuttajien 
keskuudessa suurempi kirjo ja sieltä löytyy tahoja, joilla on suuret tavoitteet esimerkiksi kestävän 
rakentamisen ja ekologisuuden suhteen. Suomeen kaivataan uusia tahoja ravistamaan vanhoja 
tapoja ja markkinoita. En kuitenkaan epäile, etteivätkö kokeneetkin toimijat kykene uudistumaan 
ja kääntämään kokemuksiaan edukseen. Vastuu onkin osittain siirrettävä kuluttajille. Kyse on 
valinnoista ja priorisoinnista sekä maassa vallitsevasta kulttuurista. Vaikka yhtälö on hankala ja 
sidottu taloudellisiin tekijöihin, voisivat suomalaiset asunnon rakentajat, ostajat ja etenkin vuok-
ralaiset ymmärtää paremmin mahdollisuutensa vaikuttaa asumisen tarjontaan ja sen laatuun. 
Malliksi voisi ottaa Leipzigin talonrakentajat, joskin kaupungissa oli talorakentajan markkinat ja 
kaupunki kannusti rakentamiseen neuvomalla ja koordinoimalla tulevia rakentajia. Leipzigin kau-
pungissa rakennusliikkeet heräsivät myöhään rakentamaan uusien asumisen malleja. Sen sijaan 
yksityiset rakentajat ostivat tontin kaupungilta ja teettivät suunnitelmia arkkitehdeillä, joita pro-
jektit työllistivät. Kaupungin näkökulmasta tämä katsottiin elvyttävän perinteistä talonrakentaja-
arkkitehti-suhdetta. Rakentajien hyöty oli Leipzigin kaupungin arvion mukaan noin 20 % säästöä 
rakennuskustannuksissa, koska rakennusliike oli jäänyt ketjusta pois478. 

RYHMÄRAKENTAMINEN
Toinen vaihtoehto on siis ryhmärakentaminen, mikä on Saksassa hyväksi todettu vaihtoehto town-
house-rakentamiseen. Saksan ryhmiltä voi ottaa oppia ja säästyä hermoja raastavalta ja aikaa vie-
vältä suunnitteluprosessilta, kun palkkaa kohteelle koordinoijan. Jos yksilöllinen arkkitehtoninen 
ratkaisu ei ole ensisijainen näkökulma, voi ottaa yhteisen suunnittelijan ja hyötyä paremmin sy-
nergiaeduista. Lopputuloksena on kaupunkikuvallisesti tyydyttävä ratkaisu, joka sallii sisätiloissa 
paljon vapauksia. Leipzigin kaupungin kokemusten mukaan kaupunkikuvaan ilmestyvät yksilölli-
set ratkaisut houkuttelevat myös muita rakentajia toteuttamaan omia kohteita. Tämän kehityksen 
myötä omakotitalon arvostus kaupungin laidoilla on Leipzigissa laskenut478. Tätä voidaan pitää 
kiinnostavana kehityksenä kaupunkien tiivistämisen kannalta.

Suomessa asumismallien kehitys on ollut hidasta. Pientalojen kohdalla individualistista ke-
hitystä pidetään suurempana. Koska kerrostaloasunnot ovat menneet tähän mennessä hy-
vin kaupaksi, rakentajilla ei ole ollut tarvetta kehittää 1960- ja 1970-luvun mallia oleellisesti479. 
Kaupunkiympäristössä toteutettu townhouse-talo tarjoaa monta etua verrattuna omakotitaloon, 
joka rakennetaan ”vihreälle niitylle”. Yksi tärkeä argumentti asukkaan kannalta on talon tarjoama 
pitkä elinkaari. Suunniteltaessa talo alussa oikein, voi siihen jäädä asumaan elämänsä loppuun 

saakka. Sen lisäksi sijoitus kaupunkitonttiin on tulevaisuuden kannalta usein varmempi kuin kau-
pungin ulkopuolella sijaitseva tontti. Näitä etuja pitäisi saattaa ihmisten tietoisuuteen ja heidän 
pitäisi alkaa ymmärtää mahdollisuutensa vaikuttaa kaupunkien kehitykseen.

Townhouse-taloja voidaan toteuttaa eri omistusmuodoissa. Kuten Berliinin entinen senaatin ra-
kennuspäällikkö Stimmann toteaa, townhouse-talojen ei tarvitse olla omatonttisia tai yksityisessä 
omistuksessa 480 . Berliinin Bernauer-Strassen referenssikohde on esimerkiksi toteutettu pitkäai-
kaiselle vuokratontille (saks. Erbpachtgrundstück). Talotyyppi soveltuisi myös hyvin erilaisille asu-
mismuodoille kuten esimerkiksi soluasumiselle481. 

Yksilöllisyys on townhouse-talon ydin. Mitä se tarkoittaa nykypäivänä? Saksassa kaupunkiasumi-
sen juuret ovat Bürgerhaus-perinteessä ja townhouse-talotyypin uudelleen syntyminen liittyy vah-
vasti edellä mainittuun yksilöllisyyden kasvuun ja kaupungistumiseen. Kyse ei ole itsekeskeisyy-
destä ja piittaamattomuudesta, vaan oman näköisen, vastuullisen elämän rakentamisesta. Siihen 
liittyvät sekä ympäristön, asumismuodon että rakennuksen muodolliset ratkaisut. Townhouse on 
jonkinlainen itsenäisyyden symboli. Tarjoaahan se oman tontin ja puutarhan, vapauden valita 
suunnittelijan ja mahdollisuuden erottua naapurista.  Talotyyppi mahdollistaa sen lisäksi lukuisia 
eri tilallisia ratkaisuja. Tämän voi pitää talotyypin suurena etuna ja erona muihin talotyyppeihin, 
kuten rivitaloon tai kerrostaloon. Loputtomat mahdollisuudet olivat myös syy, miksi tässä työssä 
ei syvennetty saksalaisen townhouse-talon tilallisiin ratkaisuihin enempää.

Saksalaisen townhouse-talon uudelleen syntyminen merkitsee irtisanoutumista modernin arkki-
tehtuurin aatteista sekä paluuta historialliseen rakennusmuotoon ja tiiviiseen kaupunkirakentee-
seen. Se on ilmentymä kaupunkien ja yhteiskunnan kehityksen murroksesta. Se on paluu yksi-
lölliseen rakentamiseen, jossa toiminnot sekoittuvat ja jossa tuetaan yksityistä maanomistusta 
483. Suomessa modernin arkkitehtuurin ajattelumallit vaikuttavat vielä syvemmin yhteiskunnan 
rakenteisiin kuin Saksassa, jossa toinen maailmansota katkaisi kehityksen ja avasi uudenlaisia lä-
hestymistapoja. Esimerkiksi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa oli vielä 2000-luvun alussa 
vaikutusvaltaisissa asemissa olevia arkkitehteja, jotka olivat aloittaneet työnsä 1960- ja 1970-lu-
vulla. Heistä lähes kaikki suhtautuivat myönteisesti modernin arkkitehtuurin aatteisiin kuten ko-
konaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa suunnittelun sosiaaliset vaikutukset yhteiskuntaan koros-
tuvat ja he pitivät suunnitteluprosessin hallintaa tärkeänä. Nämä aatteet vaikuttavat joidenkin 
tutkijoiden näkemyksen mukaan vieläkin vahvasti nykypäivän pääkaupunkiseudun kaupunki-
suunnitteluun 484, 485.

URBAANISUUDEN KÄSITE
Urbaanisuuden käsite on Suomessa townhouse-talon yhteydessä määriteltävä tarkemmin ja sille 
on löydettävä suomalainen vastine486,487. Emme pysty Suomessa rakentamaan urbaaneja kaupun-
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ginosia, jotka perustuvat mielikuviin keskieurooppalaisista kaupungeista, joilla on ollut 500–1000 
vuotta aikaa kehittyä ja kasvaa ja joissa kaupungin asukkaiden sosiaaliset ja ekonomiset riippu-
vuussuhteet olivat aivan erilaisia kuin nykypäivän kaupungeissa488. Jos haemme mallia maista, joi-
den keskustojen rakentamista on viime vuosisadan ajan leimannut erittäin suuri tonttitehokkuus 
ja sijoittajien keinottelu, tekijät jotka johtivat esimerkiksi Saksassa Gründerzeit-korttelien syntyyn, 
on vaarana suomalaisen rakennetun ympäristön mittakaavan menettäminen. Meidän tulisi tar-
kistaa, vallitseeko Suomessa kenties vääristynyt kuva townhouse-talon luomasta urbaanisuudes-
ta? Onko tarkoitus rakentaa ”häiriintymättömiä idyllejä” (vrt. Kleihues + Siedler) vai kaupunkeja? 
Tutkimuksessa tarkastelun alla olleet referenssikohteet Saksassa sijaitsevat melkein poikkeukset-
ta erikoisilla paikoilla kaupunkirakenteessa. Ne sijoittuivat joko suuren puistoalueen laidassa tai 
ne synnyttivät pieniä irrallisia saarekkeita kaupungissa. Yksi haastateltavistani kuvasi townhouse-
taloille sopivia alueita kaupunkien saumakohtina, joissa tavanomaiset ratkaisut eivät toimisi 489. 

Kriitikkojen väitteet saksalaisten townhouse-alueiden tuomasta maaseutumaisuudesta kaupun-
gissa eivät ole ihan aiheettomia. Urbaanimmat kohteet Saksassa ovat täydennysrakentamiskoh-
teita kuten kolontäyttäjät. Amsterdamista tuttujen alueiden kaltaisia suuria townhouse-alueita ei 
löydy Saksasta. Ehkä nämä ”saarekkeet” saksalaisissa kaupungeissa ovat uudenlaisen kaupun-
kikulttuurin ilmentymiä? Townhouse ei ole Saksassa (vielä) laajemmassa skaalassa tiiviin ja ma-
talan rakentamisen keino, vaan sen avulla tuodaan enemmänkin uudenlaisen asumisen malleja 
kaupunkeihin. Käsityksen townhouse-talon syntymisestä tonttipulan vuoksi kumoavat esimerkit 
saksalaisista kaupungeista, kuten Leipzigista. Siellä townhouse on tuonut maaseudulle pakenevat 
takaisin näivettymisen uhan alla olevaan kaupunkiin, jossa oli paljon vapaita tontteja.

ASUMISEN TARJONNAN MONIPUOLISTAMINEN
Uusia asumisen malleja kaivataan Suomessa. Suomalainen yhteiskunta rakentuu laajemmin kuin 
saksalainen kakkosasunnon kulttuuriin. 40 % Suomen kesämökeistä rakennettiin 1970–1980-lu-
vulla490, kun kaupungeissa elettiin vielä modernin arkkitehtuurin ja kerrostalorakentamisen aikaa. 
Nykyään mökkeilykulttuurin ekologisista haitoista keskustellaan Suomessa. Yhtenä tulevaisuuden 
visiona voisi ajatella kehitystä, jossa luovutaan kakkosasunnoista. Siinä oman kaupunkiasunnon 
tai -talon laadulliset ja tilalliset tekijät korostuisivat ja uusille asumisen malleille syntyisi tilaus. 
Toisaalta voi tulevaisuudessa syntyä tendenssejä uudenlaisten kakkosasuntojen ihanteista, joita 
on uusien sukupolvien parissa jo havaittavissa. Kakkosasunto on nykyään myös paikka mistä kä-
sin voidaan käydä töissä tai missä tehdään etätöitä. Kakkosasunnon paikkakunnalta vaaditaan 
nykyään luonnonrauhan lisäksi matkaillullista arvoa ja vetovoimaisuutta sekä mieleenpainuvia 
elämyksiä. Uusien sukupolvien mökkeilyssä korostuvat yhdessäolo ja irtautuminen arjesta491. Miltä 
kuulostaisi townhouse-mökki joen tai järven rannalla kävelyetäisyydellä pikkukaupungin rautatie-
asemasta? Perjantaina junassa ehdit vielä kirjoittaa päivän kokouksen raportin. Illan ohjelmassa 
on yhteiset grillijuhlat naapureiden kanssa. Lauantaina aamu-uinnille ja sen jälkeen torikahville. 

Pyörämatka metsään on lyhyt. Sunnuntai on pyhitetty omalle rauhalle siihen tarkoitetulla katto-
terassilla, jossa saat levätä hyvän kirjan parissa. Ei hassumpi ajatus, vai?

Saksan Stadtumbau Ost -ohjelman sisältöä ja siellä esille tulleita ratkaisuja voisi tarkastella tar-
kemmin Suomen kutistuvia kaupunkeja silmällä pitäen, kuten esimerkiksi Sofi a de Vocht on teh-
nyt diplomityössään Varkaus- neljä tulevaisuutta kutistuvalle kaupungille492. Kaupunkien olemassa 
oleva infrastruktuuri ja palvelut, jotka ovat vaarassa näivettyä, tarjoavat hyvät lähtökohdat tiivis-
tämiselle. Ehkä townhouse-talot voisivat oikeasti elävöittää pieniä paikkakuntia ja monipuolistaa 
asumisen tarjontaa sekä mahdollistaa kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja sekä kakkos- että yk-
kösasunnolle. Etuna olisi paikallisen tarjonnan, kuten esimerkiksi kauniin järvimaiseman lisäksi, 
Helsingin oloihin verrattuna paljon edullisemmat asumisen kustannukset.

MILTÄ NÄYTTÄÄ TOWNHOUSE-TALON TULEVAISUUS SUOMESSA?
Alkaako Suomeen etabloitua kansainvälisistä perinteistä kumpuava, yksilöllinen ja urbaani town-
house-talo? Vai alkaako tänne muodostumaan oma tulkinta talotyypistä? Tendenssejä on toteu-
tuneissa kohteissa jo havaittavissa. Kun Saksassa 2000-luvulla toteutuneet kohteet ovat pääosin 
asukasvetoisia omaperäisiä ratkaisuja, ovat suomalaiset tähän mennessä toteutuneet kohteet 
sekä suunnittelukilpailuiden tulokset, Säterinmetsän projektia lukuun ottamatta, olleet viran-
omaisten vahvan ohjauksen alla. Tämä heijastuu ratkaisujen ulkomuodossa. Aiempia asuinalueita 
urbaanisempaa ympäristöä townhouse-taloilla ei ole Suomessa vielä saavutettu493  . Haluavatko 
suomalaiset päättäjät edes luopua vahvasta rakentamisen ohjaamisen perinteestä ja asettaa kau-
punkisuunnittelun avulla viitekehyksen, jonka jokainen asukas voi itse täyttää määräyksiä nou-
dattaen?  Onko suomalaisilla kaupungeilla ja kunnilla tulevaisuudessa varaa pitää yllä nykyisiä 
rakenteita vai jakautuuko vastuu rakentamisen ohjaamisesta useammalle taholle, kuten Saksassa 
on tapahtunut 494. 

Ja ovatko suomalaiset valmiita townhouse-talolle? Löytääkö viranomaisten, rakennusliikkeiden 
ja talotehtaiden holhouksen alla kasvanut sukupolvi oman arkkitehtonisen äänensä? Alkaako 
Suomeen muodostumaan rakennusryhmiä, jotka ymmärtävät townhouse-talon tarjoamat mah-
dollisuudet ja edut. Ja mikä on lopputulos? Onko se kapealle tontille puristettu unelma omasta 
maalaiskartanosta vai ympäristönsä huomioon ottava, arkkitehtonisesti tyydyttävä ja silti yksi-
löllinen ratkaisu, jolla asukkaat saavuttavat lisäarvoa? Vastauksia odotellessa voisi myös käydä 
Saksassa inspiroitumassa.
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216. Saks. Das Stadthaus als kleinste Zelle im Stadtbau muss zwischen anonymer Siedlungslage, 
individualistischem Einfamilienhaus und der alten Mietskaserne entwickelt werden – als Stadtbaustein 
in historisch vorgeprägter Stadtstruktur, als Antwort auf sich verändernde Lebensgewohnheiten. 
Wohnungsgrundriss und Hausform sowie die Integration der verschiedensten kommunikativen Angebote 
kompensieren des Freiraumdefi zit der Innenstadt.*Senaatin luonnos Länsi-Saksan parlamentin 
päätöslauselmalle kansainvälisen rakentamisen näyttelyn pitämisestä Berliinissä vuonna 1984. 30.kesäkuu 1978, 
painos: IBA, vol. 1, 204, Berliini 1984. In Stimmann D (2011), 15. 

323. Saks. ”Für alle die neugierig sind und Erfahrungen suchen, die das Leben gerne mit anderen Teilen und 
off en kommunizieren wollen und sich als nachbarschaft licher Teil der Stadt sehen, in die man sich nicht nur 
zurückzieht sondern Lebensqualitäten teilt“. Arkk 7.

324. Saks. „für unkonventionelle junge Familien und jung gebliebene kommunikative Persönlichkeiten“. Arkk 9.

389.
Bauordnung Berlin - § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge
§ 35 Townhouses   
So genannte Townhouses sind aufgrund des Kriteriums Gebäudehöhe in die Gebäudeklasse 4 einzuordnen. 
Im Rahmen der Prüfung des Brandschutznachweises kann eine Abweichung vom Erfordernis eines 
notwendigen Treppenraumes nach § 35 Abs. 1 Satz 1 BauOBln vom Prüfi ngenieur für Brandschutz bzw. von 
der Bauaufsichtsbehörde, die die Aufgaben des Prüfi ngenieurs für Brandschutz übergangsweise wahrnimmt, 
zugelassen werden, wenn die Nutzung der eines Einfamilienhauses entspricht, alle Ebenen (mit entsprechenden 
Anleiterstellen) von Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehr erreichbar und die erforderlichen Aufstellfl ächen 
für die Feuerwehrfahrzeuge vorhanden sind, das Gebäude mit Rauchwarnmeldern mit 230 V-Netzversorgung 
ausgerüstet ist und die Melder und ihre Anordnung der Norm DIN 14676: 2006-08 entsprechen. Die Forderung 
nach der Zugänglichkeit mit Hubrettungsfahrzeugen ist insbesondere darin begründet, dass bei diesen Gebäuden 
eine Brandbekämpfung über tragbare Leitern der Feuerwehr nicht möglich ist. 
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