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Tiivistelmä

Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia suunnitelma 

Lapinjärven Husulanmäelle sijoittuvalle uudelle asuina-

lueelle, jossa yhdistyvät maaseutuasumisen uudistaminen 

sekä maaseudun perinteen hyödyntäminen nykyaikaises-

sa rakentamisessa. Työ on saanut alkunsa toimeksiantona 

Lapinjärven kunnalta, jonka toiveena on suunnitelman 

laatiminen alueen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen 

tueksi. Työ on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston arkki-

tehtuurin laitoksen kanssa.

 Diplomityön aihe on erittäin ajankohtainen. 

Maaseudun viime vuosikymmenten aikaiset rakenteel-

liset muutokset ovat muuttaneet maaseudun merkitys-

tä yhteiskunnassa ja käsitystämme maaseutuasumisesta 

– usko maaseudun tulevaisuuteen ja maaseutuasumisen 

perinteen säilymiseen on heikentynyt. Sen sijaan, että 

maaseutua kehitettäisiin kaupunkien esimerkin mukaan, 

olennaista maaseutuasumisen kehityksen kannalta on 

maaseudun omien vahvuuksien huomioiminen. Tämän 

ajatuksen pohjalta suunnitelmassa keskitytään maaseu-

dun omaleimaisuuden hyödyntämiseen ja pyritään yh-

distämään maaseudun perinne nykyaikaiseen asumiseen 

ja kehittyviin rakennustapoihin, ja siten luomaan uusia 

mahdollisuusia perinteen ja tulevaisuuden välimaastossa.

 Suunnittelualuetta leimaavat vaihtelevat maas-

tonmuodot, monimuotoinen puusto sekä alueen vuo-

sikymmeniä kestänyt rooli Metsäntutkimuslaitoksen 

tutkimusmetsänä, mikä luo haastavat lähtökohdat uu-

den suunnitelman laatimiselle. Luonnonolosuhteiden 

ohella suunnitelmaa ohjaavat vahvasti alueen vanha ra-

kennuskanta sekä kunnan tavoitteet ihmislähtöisen ja 

yhteisöä tukevan asuinalueen muodostamiseksi. Luon-

non monimuotoisuuden säilyttäminen, yhteisöllisyyden 

tukeminen sekä alueen olemassaolevan rakennuskannan 

hyödyntäminen ja vanhoista rakennuksista kumpuavan 

perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muodostavat 

työn kolme pääteemaa, jotka vaikuttavat suunnitelman 

kaikilla tasoilla – koko suunnittelualueen tarkastelusta 

rakennusten detaljiikkaan.

Avainsanat: Lapinjärvi, maaseutuasuminen, asuntosuunnittelu, puurakentaminen, perinne
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Abstract

This thesis aims to develop a design for rural housing, 

that responds to contemporary living requirements while 

staying respectful to the tradition of countryside living. 

The work was launched as a commission by the Lapin-

järvi municipality in order to find a solution to support 

the further development efforts and area planning for the 

site located in the Husulanmäki area. This thesis has been 

made in collaboration with the Department of Architec-

ture at Aalto University.

 The thesis adresses a currently significant subject. 

The structural changes of the recent decades have altered 

the role of rural areas in society, and our understanding 

of countryside living, having led to reduced confidence 

towards the future of rural areas, and the permanence of 

rural living. As opposed to developing rural housing areas 

using design principles of urban areas, it is crucial to take 

note of the inherent strengths of the countryside. Based 

on this idea, this thesis concentrates on taking advan-

tage of the uniqueness of the site. The new design aims 

to combine tradition with contemporary and sustainable 

building, and by doing so, creates new opportunities be-

tween tradition and future. 

 The site features alternating topography, diverse 

forest, and has a decades long role as a research area of 

the Finnish Forest Research Institute, therefore opposing 

a challenging starting point for the new design. Amongst 

the nature, the existing buildings, and the municipalitys 

goals to create a housing area with communal spirit ap-

pealing to its inhabitants, act as strong guidelines for this 

thesis. 

 The preservation of the diverse nature as well as 

tradition, creating a design combining the existing build-

ings with the new, and the creation of a housing area in-

viting togetherness, form the three main themes of the 

new design. These three themes form the basis of this the-

sis work on every level and scale – from the area plan all 

the way down to the details.

Keywords: Lapinjärvi, countryside living, housing design, wood architecture, tradition





 Sisällysluettelo

1. Johdanto
 
 
2. Maaseutuasuminen ennen, nyt ja tulevaisuudessa
 
 2.1 Maaseutu muuttuu
 2.2 Maaseudun mahdollisuudet ja vetovoimatekijät
 2.3 Maaseutuasumisen esimerkkejä
 
 
3. Suunnittelualue
 
 3.1 Kuntarakenne ja sijoittuminen
 3.2 Luonnonolosuhteet
 3.3 Rakennukset
  
 
4. Uusi asuinalue vanhan pihapiirin äärelle
 
 4.1 Suunnitelman pääteemat
 4.2 Aluesuunnitelma
 4.3 Pihapiirin rakentuminen

5. Kolme taloa – kolme tapaa kokea
 
 5.1 Tilalliset, rakenteelliset ja tekniset lähtökohdat
 5.2 Talo mäellä
 5.3 Talo rinteessä
 5.4 Talo metsässä
 5.5 Aitta – kompakti lisärakennus
 5.6 Julkisivut, materiaalit ja detaljit
 
 
 Lopuksi
 
 Loppusanat
 Kiitokset
 Lähdeluettelo
 
 
 Liitteet
 
 Planssipienennökset

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

. . . . . 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. .  . . . . . . . . 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

. . . . . . . . . . . . . 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

. . . . . . . . . . . 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106





1. Johdanto
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Tämän diplomityön tarkoituksena on visioida Lapin-

järven Husulanmäen alueen tulevaisuutta asuinalueena, 

joka vastaa nykyaikaisiin asumisvaatimuksiin ja on sa-

manaikaisesti maaseudun perinteitä kunnioittava. Työ on 

saanut alkunsa toimeksiantona Lapinjärven kunnalta ja 

on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin lai-

toksen kanssa. Lapinjärven kunnan tavoitteena on suun-

nittelualueen kaavoittaminen asuinalueeksi seuraavien 

vuosien aikana ja tämän diplomityön tehtävänä on uuden 

asuinalueen ideointi ja suunnittelu kaavoituksen tueksi. 

 Suunnittelualue sijoittuu Lapinjärven kunnan 

osoittamalle tontille Lapinjärven Ingermaninkylään, Hu-

sulanmäelle, aivan kuntakeskuksen läheisyyteen. Tontti 

on aikaisemmin kuulunut Metsäntutkimuslaitokselle, 

mutta on nykyisin Lapinjärven kunnan omistuksessa. 

Alueella on vielä Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa, 

mutta sen jatkumisesta tulevaisuudessa ei ole tarkkaa tie-

toa. Maisemallisesti suunnittelualue on hyvin ainutlaa-

tuinen. Aluetta leimaavat monimuotoiset metsäalueet ja 

maastonmuodot, historiaa huokuvat maalaisrakennukset 

sekä paikan vuosikymmeniä kestänyt rooli Metsäntutki-

muslaitoksen tutkimusmetsänä.

 Työn alkuvaiheessa toiveeksi esitettiin suunni-

telman laatiminen n. 10-12 pientalon muodostavalle 

asuinalueelle, jossa yhdistyisivät yhteisöllisyys, maa-

seutuasumisen uudistaminen, perinne ja nykyaikainen 

asuinrakentaminen sekä alueelle leimallinen luonnon 

monimuotoisuus.

 Tasapainottaakseen kunnan nykyistä väestöra-

kennetta kunta toivoo saavansa uusia asukkaita erityisesti 

työikäisistä ihmisistä, perheistä ja pariskunnista. Ollak-

seen vetovoimaista mahdollisimman monenlaisille koh-

deryhmille, maaseudun yhteiskunnallisen roolin muuttu-

essa myös maaseudulla asuminen ja työskentely vaativat 

uudenlaisia olosuhteita. Maallemuuton syyt ovat nykyään 

hyvin erilaisia viime vuosikymmeniin verrattaessa, minkä 

johdosta suunnitelmassa pyritään luomaan myös nykyi-

senlaisesta maaseutuasumisesta poikkeava ja monenlaisia 

ihmisiä houkutteleva, vuorovaikutteinen elinympäristö.

 Maaseutuasumisen tulevaisuus ja Lapinjärven 

kaltaisten pienten kuntien kehitys on ajankohtainen aihe. 

Maaseutuasumisen kehittämiseksi ja maaseudun veto-

voimaisuuden kasvattamiseksi tärkeää on maaseudulle  

ominaisten perinteiden kunnioittaminen ja omaleimai-

suuden säilyttäminen. Tämä diplomityö on syntynyt sen 

ajatuksen pohjalta, että perinne on maaseutuasumisen 

vahvuus ja voimavara, ja että tulevaisuutta visioitaessa 

voidaan vanhastakin löytää jotain uutta.
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Työ jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Ensiksi diplomi-

työssä käsitellään maaseudun viime vuosikymmenten ai-

kana tapahtuneita muutoksia yleisellä tasolla, pohditaan 

maaseutuasumisen tulevaisuudennäkymiä ja merkittä-

vimpiä vetovoimatekijöitä sekä tutustutaan muutamiin 

maaseutuasumisen esimerkkikohteisiin. Tämän jälkeen 

perehdytään sekä Lapinjärven kuntarakenteeseen että 

Husulanmäen suunnittelualueeseen ja kartoitetaan pai-

kan luonnetta. Lopuksi keskitytään alue- ja rakennus-

suunnitelmiin, joissa kyseisen suunnittelualueen historia 

ja maaseutuasumisen omaleimaisuus heijastuvat uuden 

asuinalueen rakentumiseen sekä nykyaikaiseen puura-

kentamiseen.

 Tämä diplomityö on toinen kahdesta kyseiseen 

tehtävään laadittavasta diplomityöstä. Työ aloitettiin 

vuoden 2016 helmikuussa tonttikäynnillä, alueeseen tu-

tustumisella ja alueanalyysin laatimisella. Kevään aikana 

yhteistyö Lapinjärven kunnan työryhmän kanssa oli tii-

vistä, sillä tavoitteena oli aluesuunnitelman ja alustavien 

asuntoratkaisujen laatiminen loppukevääseen mennessä. 

Kevään aikana tapaamisia järjestettiin kerran kuukaudes-

sa, ja kesän aikana suunnitelmat tarkentuivat Lapinjär-

vellä elokuun lopussa järjestettyä loppuseminaaria varten. 

Työn valvojana on toiminut professori Pekka Heikkinen 

ja ohjaajana arkkitehti Willem van Bolderen.
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Mitä maaseudulla tapahtuvat muutokset tuovat tullessaan ja miltä maaseu-

tuasuminen tulevaisuudessa näyttää? Tässä luvussa käsitellään maaseudun 

muutoksia, tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä, jotka 

toimivat myös uuden suunnittelman lähtökohtina, sekä tutustutaan muu-

tamiin maaseutuasumisen esimerkkikohteisiin.

2. Maaseutuasuminen ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa
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On vaikea määrittää, mistä maaseutu alkaa ja mihin se 

päättyy. Käsitteenä maaseutu on moniulotteinen, ja sitä 

voidaan tarkastella mm. maantietieellisestä, taloudelli-

sesta, ekologisesta, kulttuurisesta, historiallisesta, sosiaa-

lisesta ja teknologisesta näkökulmasta (Hienonen 2011, 

s.7). Maaseutu on siis paljon muutakin kuin kaupungin 

ulkopuolelle sijoittuva alue. Vaikka maaseutu- ja kaupun-

kiasumiseen suhtaudutaan usein hyvin kaksijakoisesti, ja 

lähinnä maantieteellisestä näkökulmasta, on niiden välille 

vaikea määrittää selkeitä rajoja nyky-yhteiskunnassa. Siinä 

missä maaseutuasuminen on saanut vaikutteita kaupun-

kirakentamisesta, on myös “maaseutumaisten” element-

tien ja toimintojen sijoittaminen osaksi kaupunkilaisten 

jokapäiväistä elämää lisääntynyt – esim. kaupunkiviljelyn 

ja lähiruoan suosio on jatkuvassa kasvussa ja luonnonlä-

heisille virkistysalueille riittää kysyntää.

 Useiden ihmisten kohdalla sekä maaseutu että 

kaupunki muodostavat yhtälailla merkittävän osa elämää 

ja sulautuvat yhtenäiseksi arjeksi – moni maalla asuva käy 

päivittäin töissä lähikaupungissa, ja toisaalta moni kau-

pungissa asuva kokee maaseudun virkistävänä loma- tai 

harrastuskohteena ja arkielämää tasapainottavana tekijä-

nä. Siinäkin mielessä jyrkkää maaseutu-kaupunki -vas-

takkainasettelua voidaan pitää melko kapeakatseisena 

tapana suhtautua maaseutuasumisen tarjoamiin mahdol-

lisuuksiin. 

 Vielä viime vuosisadan alkupuoliskolla suurin 

osa Suomen väestöstä asui maaseudulla, ja maaseudun 

rooli perustui pääosin maa- ja metsätalouden harjoitta-

miseen (Aarrevaara 2009, s.189). Maaseutu sekä käsitys 

maaseutuasumisesta ovat kuitenkin muuttuneet yhteis-

kunnan rakenteellisten muutosten seurauksena viime 

vuosikymmenten aikana. Jatkuva muuttotappiollisuus ja 

autioituminen ovat antaneet maaseudulle ikävän leiman 

ja murtaneet maaseudun identiteettiä.

 1960-luvulla kiinnostus maaseutualueiden ke-

hittämiseen alkoi hiipua ja maaseudulle sijoittuviin 

rakennustehtäviä lähestyttiin hyvin rationaalisesta nä-

kökulmasta, eikä uuden rakennuskannan sopivuus maa-

seutumaisemaan saanut kovinkaan suurta huomiota. 

(Aarrevaara 2009, s.239.) Kaupungistumisen kiihtyessä 

1900-luvun loppupuoliskolla maaseuturakentaminen sai 

turhankin paljon vaikutteita uusista kaupunkirakentami-

selle tyypillisistä malleista ja materiaaleista ja alkoi kehit-

tyä maaseudulle epäolennaisten arvojen pohjalta – maa-

seudun vahvojen perinteiden ja vanhan rakennuskannan 

arvostus heikkeni ja usko maaseudun tulevaisuuteen alkoi 

horjua (Väänänen 2005, s.89).

2.1 Maaseutu muuttuu
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Maa- ja metsätalouden osuuden pienentyminen nyky-yh-

teiskunnassa on vaikuttanut myös maaseudun asemaan 

työ- ja elinympäristönä. Erityisesti pienten kuntien ja 

kylien aseman jatkuva heikentyminen on ajankohtainen 

aihe. Palvelujen, työpaikkojen ja koulujen siirtyminen ta-

saisella tahdilla isompiin kuntiin on syönyt maaseudun 

mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä sekä vähentänyt maa-

seudun vetovoimaisuutta pysyvänä asuinpaikkana. Kau-

pungistumisen myötä maaseudusta on tullut monille lä-

hinnä matkailu- tai harrastuskohde – luonnonläheisyys ja 

rauhallisuus tarjoavat monille kaupunkilaisille virkistävän 

kokemuksen arjen vastapainoksi. Toisaalta etätyömahdol-

lisuuksien lisääntyessä tai silloin, kun työskentely vaatii 

ympärilleen hiljaisuutta ja runsaasti tilaa, kiinnostus viet-

tää pidempiä ajanjaksoja maaseudulla myös vapaa-aiko-

jen ulkopuolella voi kasvaa. 

 Halu hidastaa kiireistä työelämää yhdistämällä 

se rauhallisempaan elämänrytmiin on myös lisääntynyt 

viime vuosina, mikä saattaa luoda pienille kunnille mah-

dollisuuden kääntää jo pitkään jatkuneen muuttotappion 

suuntaa (Hienonen 2011, s.37-38). Uusien asumis- ja 

työskentelymahdollisuuksien myötä tasapainoinen elämä 

saattaa tällöin löytyä maaseudulta – jostain erämaan ja 

hektisen kaupunkielämän välimaastosta.
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2.2 Maaseudun mahdollisuudet ja 
      vetovoimatekijät

Maaseutu muuttuu, mutta miltä näyttää sen tulevai-

suus? Kati Hienosen tekemässä selvityksessä “Maaseutu 

tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa” suhtaudutaan 

positiivisesti maaseudun tarjoamiin mahdollisuuksiin: 

“Tulevaisuuden maaseutu toimii inspiroivana tilana, jos-

sa on vapaus kehittää asioita teknologian ja luovuuden 

rajapinnassa.” Maaseutuun ei siis tulisi suhtautua enää 

paikkana, joka perustuu ainoastaan maa- ja metsätalou-

den harjoittamiseen. Maaseudun ja kaupungin välisten 

rajojen häilyminen, yhteiskunnan arvojen muuttuminen 

ja teknologian jatkuva kehittyminen johtavat maaseu-

tuasumisen monipuolistumiseen, jolloin myös maaseu-

tu voidaan kokea monialaisena ja uusia mahdollisuuksia 

luovana paikkana.

 Tulevaisuuden maaseutuasuminen mahdollistaa 

erilaisia tapoja elää ja työskennellä. Kaupunki- ja maa-

seutuasumiselle tyypillisten piirteiden sekoittuessa keske-

nään syntyy uusia ulottuvuuksia. Maaseudun perinteitä, 

nykyaikaisia ympäristövaatimuksia ja yrityskulttuurin 

arvoja yhdistämällä maaseutu saa myös uudenlaisia roo-

leja. Luonnonläheisyys lisää maaseudun mahdollisuuk-

sia ekologisuuden ja hyvinvointia edistävien elintapojen 

edelläkävijänä, kun taas tilan tuntu, vapaus ja ympäristön 

rauhallisuus tekevät maaseudusta myös miellyttävän ja 

luovuutta lisäävän työ- ja oppimisympäristön. Tämä yh-

distettynä uuteen teknologiaan sekä toimiviin tietoliiken-

neyhteyksiin puolestaan kasvattaa nuorten työssäkäyvien 

aikuisten halua asua maalla sekä yritysten mahdollisuuk-

sia toimia erilaisessa ympäristössä.

 Maaseutuasuminen on perinteisesti ollut oma-

varaisuuteen perustuvaa, mikä toisaalta muodostaa vah-

van pohjan maaseutuyrittämiselle, lähi- ja luomuruoka-

viljelylle sekä ekologisten energiaratkaisujen käytölle ja 

kehittämiselle myös tulevaisuuden maaseudulla. Myös 

paikallisuuden ja monikulttuurisuuden yhdistäminen 

ovat tärkeä kehityskohde maaseudun vetovoimaisuuden 

kannalta, sillä perinteet ja maaseudun omaleimaisuus ve-

tävät puoleensa uusien asukkaiden lisäksi myös maaseu-

tumatkailijoita ja turisteja: “Kun maailman rajat häviävät, 

maaseudulle muodostuu uusyhteisöllisyyttä maailman-

kylä-ajattelun kautta, jossa eri kulttuuriset rajapinnat 

kohtaavat ja jakavat omaa osaamistaan sekä taitojaan. 

Virtuaalisuus auttaa rakentamaan tulevaisuuden yhteisö-

jä myös maalla, mutta sen lisäksi kaivataan aitoja koh-

taamisia ja yhdessä tekemistä” (Hienonen 2011, s.79). 

Tulevaisuuden maaseutuasuminen rakentuu siis vahvasti 

oman historiansa pohjalta, mutta muodostaa uudenlaisen 

elinympäristön lisäämällä vuorovaikutusta perinteisen ja 
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sekä heikot mahdollisuudet ekologisen elämän toteut-

tamiseksi ovat asioita, jotka erityisesti kaupungissa asu-

va näkee maaseutuasumisen heikkoutena. Maaseudulla 

asuvat puolestaan kokevat asuinalueiden olevan huonosti 

hoidettuja ja arkkitehtuurin epäesteettistä. Lisäksi palve-

lujen puute ja nuorten, työikäisten muuttaminen pois 

ovat maaseudulla asuvien huolenaihe. (Hienonen 2011, 

s.27.) 

 Välimatkojen kasvaessa myös paikallisuuden 

merkitys korostuu – paikallisuuden ja maaseudun perin-

teiden kunnioittaminen tulisikin näkyä entistä vahvem-

min myös kaavoittamisessa sekä rakennusten ja ympä-

ristön hoidossa. Teoksessa “Maaseudun rakennusperintö 

– huomisen vahvuus” (toim. Schildt 2005) Anna Hat-

va-Jokinen nostaa esille kiinnostavan näkemyksen nostal-

giasta ja vanhan rakennuskannan vaikutuksesta maaseu-

dun vetovoimaisuuteen: “Rakennusperintö tekee paikasta 

ainutlaatuisen ja antaa sille yksilöllisen imagon. Eri aika-

kausista kertovista rakennuksista löydämme yksityiskoh-

tia, joihin voimme samaistua, joista löydämme tuttuja 

meille merkityksellisiä seikkoja. Tällä tavoin koko paikka 

saa mielessämme merkityksen ja erotamme sen muista.” 

(Hatva-Jokinen 2005, s.98.) Vanhojen rakennusten ja 

ympäristön kunnossapito sekä korkealaatuinen uudisra-

nykyaikaisen, sekä paikallisen ja globaalin välillä.

 Mitkä asiat tekevät maaseudusta houkuttelevan 

ja viihtyisän elinympäristön, ja mikä lopulta saa muut-

tamaan maalle, etäälle kaupunkien tarjoamista moni-

puolisista palveluista? Hienosen tekemässä selvityksessä 

tutkitaan eri ihmisryhmien – maaseudulla asuvien, kau-

pungissa asuvien sekä turistien – suhtautumista maa-

seutuasumisen mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin. 

Selvityksen mukaan merkittävimipiä maaseudun vetovoi-

matekijöitä ja tulevaisuuden kehityskohteita ovat luon-

nonläheisyys ja ekologisuus, yhteisöllisyys ja asukkaiden 

välinen yhteistyö, paikallisuuden ja perinteiden kunnioit-

taminen sekä uudenlaiset työskentely- ja oppimismahdol-

lisuudet.

 Ympärisötekijöillä on merkittävä vaikutus maa-

seutuasumisen vetovoimaisuuteen. Vaikka luonnonlä-

heisyys, rauhallisuus sekä harrastusmahdollisuuksien 

monipuolisuus luonnossa liikkuville ovat maaseudun 

valttikortteja, on maaseutuasumisen ekologisuus erityises-

ti kaupukilaisten keskuudessa epäilyksiä herättävä teema. 

Usein kuulee puhuttavan, ettei maaseudulla asuminen 

olisi ekologisuuden kannalta suositeltavaa tai ylipäätään 

kilpailukykyistä tiiviin kaupunkiasumisen rinnalla.

 Pitkät välimatkat, julkisen liikenteen vähäisyys 
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kentaminen kertovat arvostuksesta paikkaa kohtaan ja us-

kosta maaseutuasumisen tulevaisuuteen, mikä puolestaan 

houkuttelee maaseudulle uusia asukkaita. Innovatiiviset 

ratkaisut rakentamisessa ja omalaatuinen arkkitehtuu-

ri vahvistavat alueen identiteettiä. Parhaimmillaan hyvä 

arkkitehtuuri saa asukkaan myös tuntemaan vastuuta ym-

päristöstään ja siten myös edistämään ympäristön kun-

nossapitoa sekä alueen kehitystä entistä ekologisempaan 

suuntaan.

 Asukkaiden välinen yhteistyö, naapuriapu sekä 

niiden kautta lisääntyvä turvallisuudentunne houkut-

televat erityisesti lapsiperheitä ja eläkeikäisiä asumaan 

maaseudulla. Yhteiset tilat, yhteisöllisyyttä tukevat tapah-

tumat sekä asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa omaan eli-

nympäristöön liittyvään suunnitteluun ja huolenpitoon 

nähdään tärkeänä kehityskohteena. Yhteisöllisyyden pai-

nottaminen on positiivinen kehityskohde myös maaseu-

tumatkailijoiden ja turistien näkökulmasta – mahdolli-

suus osallistua paikallisiin tapahtumiin ja omalta osaltaan 

vaikuttaa maaseudun kehitykseen luo vahvan yhteyden 

maaseudulla ja sen ulkopuolella asuvien välille, ja siten 

vahvistaa maaseudun roolia koko yhteiskunnassa. (Hie-

nonen 2011, s. 42.)

 Ratkaisevaa maaseutuasumisen vetovoimaisuu-

den kannalta ovat erityisesti uudenlaiset työskentely- ja 

oppimismahdollisuudet. Joustavat työajat sekä hitaan 

elämänrytmin yhdistäminen tehokkaaseen työskentelyyn 

ovat yhä useamman työikäisen toive. Etätyömahdollisuu-

det sekä maaseudun rauhallinen ympäristö tekevät tällöin 

maaseutuasumisesta entistä houkuttelevampaa. Toisaalta 

maaseudun tunnelma, sijoittuminen ikään kuin omalle 

aikavyöhykkeelleen sekä yhteisön monipuolistuminen 

voivat toimia myös luovuutta edistävinä tekijöinä, mikä 

vetää puoleensa myös yrittäjiä ja useampia luovan alan 

työntekijöitä.



22

Ohessa esitetään muutamia maaseutuasumisen esimerk-

kejä, jotka ovat inspiroineet pohtimaan maaseutuasumi-

sen luonnetta myös uuden asuinalueen suunnittelupro-

sessin aikana. Kohteet sijoittuvat pääosin Suomeen ja 

Keski-Eurooppaan ja ajallisesti 1600-luvulta nykyaikaan. 

Nykyaikaista maaseuturakentamista edustavia kohteita 

etsiessä huomio on kiinnittynyt erityisesti maaseutura-

kentamisen perinteen hyödyntämiseen joko tilallisesta tai 

rakenneteknisestä näkökulmasta. Vuosisatojen takaisissa 

esimerkkikohteissa puolestaan painottuvat taloryhmien, 

kylärakenteen ja mittakaavan muodostuminen sekä asu-

misen yksinkertaisuus ja tiiviys.

2.3 Maaseutuasumisen esimerkkejä
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Kauppilan umpipiha / Laitila / 1600-l. -

Laitilan kunnassa sijaitsevan Kauppilan taloryhmän van-

himmat osat rakennettiin jo 1600-luvun lopulla. Taloryh-

mä sijoittuu hyvin avaralle alueelle, joten rakennukset on 

sijoitettu niin että ne muodostavat lähes umpinaisen, suo-

rakaiteen muotoisen ja suojaisan piha-alueen, ns. miespi-

han. Miespihaa rajaavat päärakennus asuinsiipineen, sekä 

aitta ja tallirakennukset. Päärakennuksen toiselle puolelle 

sijoittuu navetta- ja latorakennusten ympäröimä ns. kar-

japiha. Mies- ja karjapiha muodostavat taloryhmän kes-

kiön. Muut maatilan rakennukset sijoittuvat vapaammin 

ympäristöön ja kauemmaksi pihapiiristä. (Kolehmainen 

1979, s.282-284.)

 Vanhoissa talonpoikaistaloissa tilat ovat selkeästi 

rajattuja, ja kullakin tilalla on oma käyttötarkoituksensa. 

Asuintilat ovat mittasuhteiltaan useimmiten neliömäi-

siä ja ne lämmitettiin puulämmitteisten uunien avulla. 

Kauppilan umpipiha on hyvin tyypillinen esimerkki suo-

malaisen maaseutuasumisen historiasta ja perinteisestä 

talonpoikaisarkkitehtuurista. Pihan mittakaava syntyy 

rakennusten inhimillisestä mittakaavasta, sekä käsin työs-

tetyistä materiaaleista ja yksityiskohdista.
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Sonogno, Val Verzasca / Sveitsi / 1600-l. -

Maalaiskylä Ticinossa, lähellä Sveitsin ja Italian rajaa. Ra-

kennukset periytyvät pääosin 1600- ja 1700-luvuilta, ja 

toimivat vielä nykyäänkin osittain loma-asuntoina. (Bla-

ser 1981, s.22-23.) Kylä rakentuu useista, samaan tapaan 

ja samoin materiaalein rakennetuista asuintaloista. Ku-

kin rakennus on kuitenkin mittasuhteiltaan ja kooltaan 

omanlaisensa, mikä tekee kylästä ja sen läpi kulkevista 

teistä tilallisesti monimuotoisia. 

 Vaihtelevien maastonmuotojen vuoksi eri tilat 

on sijoitettu eri kerroksiin, jolloin rakennuksen ala pysyy 

pienenä. Rakennuksissa on useimmiten kolme kerrosta, 

muutamissa jopa neljä. Sisätilat ovat selkeäpiirteisiä ja 

mittasuhteiteiltaan suorakaiteen muotoisia. Seinät ovat 

kivirakenteisia ja muurimaisia ja ikkunat pieniä. Asuin-

tilat lämmitetään uunin avulla. Katto on tuettu pyörein, 

kivirakenteen päällä lepäävin tukkipalkein. 

 Kylä on rakennettu tiiviiksi ja tehokkaaksi koko-

naisuudeksi. Rakennuksissa ei ole lainkaan sisäportaita, 

vaan kulku eri kerrosten välillä tapahtuu ulkokautta – ki-

viportaat on rakennettu rakennusten ulkoseiniä vasten ja 

kulkevat talon ympäri maaston korkeuseroja hyödyntäen.
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Talo Riihi / Alajärvi / 2014
OOPEAA

(286m2 + 120m2 + 120m2)

Talo Riihi rakentuu kolmesta erillisestä rakennuksesta, 

jotka perinteisen maatalon tapaan muodostavat suorakai-

teen muotoisen, suojaisan piha-alueen. Talo on suunnitel-

tu nelihenkiselle yrittäjä-taiteilijaperheelle. L-muotoinen 

asuinrakennus yhdistyy ulkotiloihin rakennusta reunus-

tavien terassialueiden kautta talon molemmin puolin. 

Oleskelutilat on sijoitettu betonitulisijan ympärille asun-

non keskelle. Tulisijan päällä on parvi, josta aukeaa näky-

mä peltomaisemaan. Yksityisemmät tilat, makuuhuoneet 

ja aputilat, on sijoitettu sakaroiden ulkoreunalle. Pihan 

kahta muuta sivua reunustaa kaksi I-muotoista autotal-

li- ja ateljeerakennusta. Talo Riihi on matalaenergiatalo, 

jonka tilat sekä käyttövesi lämmitetään neljällä varaavalla 

tulisijalla. Valaistukseen tarvittava sähkö saadaan aurin-

kopaneeleilla varattavista akuista. Taloryhmän arkkiteh-

tuurissa yhdistyy kauniisti perinteinen maaseuturaken-

taminen sekä nykyaikainen puurakentaminen. Puuta on 

käytetty sekä rakenteissa, ulko- ja sisäpinnoissa, eristeissä 

että ilmansulkupaperina. Julkisivut on verhottu käsittele-

mättömällä kuusilaudalla, joka harmaantuu ajan myötä. 

(Puuinfo 2014.)
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Haus für Julia und Björn / Itävalta / 2013
Innauer-Matt Architekten

148m2

Tontin muodosta ja maaston jyrkkyydestä johtuen raken-

nuksen runko on pitkä ja kapea, ja rakennus on sijoitettu 

maaston korkeuslinjojen suuntaisesti. Tontin haastavia 

korkeuseroja on kuitenkin osattu hyödyntää onnistunees-

ti. Tilat on jaettu tiiviisti kolmeen eri kerrokseen toimin-

tojen mukaan – alimpaan kerrokseen sijoittuvat avarat 

oleskelutilat ja ylimpiin kerroksiin makuutilat sekä parvi-

tilat. Jyrkän rinteen johdosta sekä keskikerros sisäänkäyn-

teineen että alin kerros oleskelutiloineen muodostavat 

vahvan yhteyden sisä- ja ulkotilojen välille.

 Rakennuksen typologia, materiaalit ja mittakaa-

va sovittavat rakennuksen hyvin ympäröivään maaseutu-

maisemaan. Puulämmitteinen uuni rakennuksen keskellä 

muodostaa asunnon sydämen. Uuni toimii tilanjakajana 

keittiön ja oleskelutilan välillä, mutta soveltuu myös sekä 

asuintilojen että käyttöveden lämmitykseen. Rakennuk-

sen alempi kerros on betonirakenteinen, mutta ylempi 

kerros puurakenteinen. Julkisivujen kuusirimasta valmis-

tettu puuverhous, sisätilojen seinä- ja lattiapinnat sekä 

kiintokalusteet on valmistettu kokonaan alueen lähistöltä 

saatavasta puumateriaalista. (Baunetz, 2015.)
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3. Suunnittelualue

Tässä luvussa perehdytään Lapinjärven kuntarakenteeseen ja suunnitte-

lualueen analyysiin, kartoitetaan tontin luonnonolosuhteita sekä olemas-

saolevan rakennuskannan luonnetta.
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3.1 Kuntarakenne ja sijoittuminen

Yhteydet:

Lapinjärvi sijaitsee valtatie 6:n varrella, Kouvolan ja 

Porvoon puolivälissä. Ottaen huomioon etäisyydet lä-

himmistä kaupungeista, Lapinjärvi sijaitsee suhteellisen 

suotuisalla paikalla. Helsinkiin pääsee reilussa tunnissa ja 

lähimpiin kuntiin, Kouvolaan, Porvooseen ja Loviisaan, 

n. puolessa tunnissa.

Julkiset liikenneyhteydet ovat alueella harvassa, mutta 

bussiyhteydet lähimpiin kaupunkeihin ovat melko hyvät. 

Lähin bussipysäkki sijaitsee n. kilometrin päässä suunnit-

telualueelta. 

Kuntarakenne:

Lapinjärven kunta on perustettu v. 1575 ja se kuuluu 

Uudenmaan maakuntaan ja Loviisan seutukuntaan. (La-

pinjärven kunta 2016.) Kunta rakentuu 12:sta kylästä, 

joista valtatien ja järven välille sijoittuva Kirkonkylä toi-

mii kunnan keskuksena. Kirkonkylästä löytyy kunnan 

peruspalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjasto, 

koulu, urheilukenttä, ravintoloita ja elintarvikeliikkeitä. 

Suunnittelualue sijoittuu Kirkonkylän vierelle, järven 

länsipuolelle, Ingermaninkylään.

1) Kirkonkylä 2) Ingermaninkylä 3) Vasarankylä 4) Porlammi 5) Pu-
karo 6) Kimonkylä 7) Lindkoski 8) Heikinkylä 
9) Lapinkylä 10) Harsböle 11) Pekinkylä 12) Rutumi
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Väestörakenne:

Lapinjärven väkiluku on laskenut tasaisesti viimeisten 

30 vuoden aikana. Vielä 1990-luvun alussa asukkaita oli 

reilut 3300, kun vuonna 2015 väkiluku oli hieman alle 

2800. 15-64 vuotiaiden osuus väestöstä on n. 59%, alle 

15-vuotiaiden n.14% ja yli 65-vuotiaiden osuus n. 27%, 

eli huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimää-

rin (19,9). Myös eläkeläisten osuus (31%) on suhteellisen 

suuri. Noin kolmasosa puhuu äidinkielenään ruotsia. (Ti-

lastokeskus 2016.)

Elinkeinorakenne ja asuminen:

Palvelut muodostavat n. 59% kunnan elinkeinoraken-

teesta, jalostus n. 16% ja alkutuotanto (maa- ja metsä-

talous) n. 23%. Suuri osa kunnan asukkaista (n. 47%) 

käy töissä Lapinjärven lähikunnissa, kuten Kouvolassa, 

Porvoossa, Loviisassa tai Helsingissä. 

 Vuonna 2014 Lapinjärven asuntokuntien luku-

määrä oli 1315, joista vuokralla asuvia oli joka viides. 

Asuinrakentamisen suhteen Lapinjärvi on hyvin pienta-

lovaltaista aluetta – yli 95% kaikista asuinrakennuksista 

on joko rivi- tai pientaloja. Kesämökkejä kunnassa on yli 

400, joista suuri osa sijoittuu järven yhteyteen. (Tilasto-

keskus 2016.)
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Suunnittelualueen sijainti ja rajautuminen:

Suunnittelualue sijoittuu järven eteläpuolelle Ingerma-

ninkylään, Husulanmäelle, reilun kahden kilometrin 

päähän Kirkonkylästä. Noin kilometrin päähän suun-

nittelualueen luoteispuolelle sijoittuu Latokartanon alue, 

jossa on muutamia asuinrakennuksia sekä siviilipalvelus-

keskus. 

 Tontti on kauttaaltaan hyvin metsäistä aluetta, 

jota rajaavat lounaassa ja lännessä avarat peltomaisemat 

sekä etelässä Loviisasta Kouvolan suuntaan johtava val-

tatie 6. Pohjoisessa ja idässä aluetta rajaa lapinjärvi kau-

niine maisemineen, ja kaakossa metsäalue. Rantaviivaa 

Husulanmäen alueella on yhteensä n. 200-300 metriä. 

Luoteessa aluetta rajaa metsäkaistale, ja lähempänä La-

tokartanoa on jonkin verran maatalousasutusta. Alueelle 

saavutaan etelästä, suoraan valtatieltä. Tie johtaa alueen 

keskellä sijaitsevalle pihalle, alueen vanhojen rakennusten 

äärelle ja jatkuu pihalta järven rannalle kapeana metsätie-

nä.

3.2 Luonnonolosuhteet
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Maastonmuodot 1:4000

Maasto:

Maastonmuodoiltaan suunnittelualue poikkeaa selvästi 

sitä ympäröivistä alueista. Alueelle saavuttaessa tie nou-

see n. 6 metriä tontin risteyksestä piha-alueelle. Alueen 

keskellä on kaksi korkeampaa mäkeä, joiden väliselle 

tasaisemmalle alueelle olemassaoleva pihapiiri sijoittuu. 

Mäkien korkeimmät kohdat sijoittuvat n. 15 metriä jär-

venpinnan (n. +25.0) yläpuolelle. 

 Idänpuoleinen mäki (+39.9) jakaa aluetta voi-

makkaasti – länsipuolinen alue muodostaa  näkymiltään 

suljetumman metsäalueen, kun taas mäen itäpuolella 

jyrkkä ja vaikeakulkuinen rinne irtolohkareineen laskeu-

tuu järven rantaan, avarien järvimaisemien äärelle. Ton-

tin länsipuolinen mäki (+42.4) suojaa pihapiiriä ja sulkee 

osittain näkymiä 6-tielle ja pellon suuntaan. Piha-alueen 

pohjoispuolella maasto viettää loivemmin kohti järven-

rantaa, tarjoten näkymiä järvelle myös piha-alueelta.
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Tuulisuus

Tuuliolosuhteet:

Alueella vallitseva tuulensuunta on lounainen (Ilmatie-

teenlaitos 2016.), mutta tontin vaihtelevat maastonmuo-

dot ja erityisesti kesäaikaan runsas kasvillisuus ja tiheä 

puusto suojaavat alueen keskiosia kovilta tuulenpuuskil-

ta. Tontin reuna-alueilla tuuliolosuhteet ovat vaihtelevat, 

etenkin lännessä peltoaluiden ja idässä järven rajaamina. 

Niemenkärki, joka on lähes joka suunnassa järven ympä-

röimä, on ajoittain hyvin tuulista aluetta.
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Puusto ja kasvillisuus 1:4000

Puusto ja kasvillisuus:

Metsäntutkimuslaitoksen pitkään kestänyt tutkimustyö 

suunnittelualueella näkyy puuston ja kasvillisuuden mo-

nipuolisuutena. Vaikka alue on suhteellisen pieni, se pitää 

sisällään useita erilaisia metsäalueita ja puulajeja. Puus-

ton ja kasvillisuuden mukaan tontin voi ajatella jakautun 

kolmeen eri osaan, jotka rajautuvat tontin keskellä kulke-

vaan metsätiehen.

 Alueen itäpuolella on pääosin vanhaa ja korkeaa 

kuusimetsää. Rannan läheisyydessä metsäalueet ovat hy-

vin hoidettuja ja harvennettuja, ja siten myös hyvin kau-

niita. Lännenpuoleisella mäenrinteellä kasvaa lähinnä 

korkeaa männikköä, minkä johdosta mäen päältä on hy-

vät näkymät ympäröiville peltoaukeille, mutta myös pi-

ha-alueen puolelle. Pohjoispuolella on pääosin koivikkoa, 

mutta myös muutamia yksittäisiä, vanhoja mäntyjä. Ton-

tin pohjoisrajan ja järven rannan välinen alue on valtion 

omistuksessa olevaa kaunista koivumetsää. Lisäksi alueel-

la on useita kymmeniä eri arvopuulajeja, jotka sijoittu-

vat lähinnä tontin läpi kulkevan tien reuna-alueille. Ar-

vopuut on istutettu pääosin puuryhmiksi. Saapumistien 

varressa kasvaa korkeita kuusia tien molemmin puolin. 

Tontin lounaisreunassa, hiekkatien varressa, aluetta rajaa 

matala kuusirivi. (Lapinjärven kunta 2015.)
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Ranta-alueet ja järven luonne:

Tontin ranta-alueet suuntautuvat pääosin itään ja poh-

joiseen. Erityisesti itäpuolella ranta-alueita rajaa jyrkkä, 

vaikeakulkuinen rinne, mikä varjostaa ranta-alueita sel-

västi. Ranta on hyvin matalaa ja heinikkoista. Vaikka 

järvi on pinta-alaltaan suhteellisen iso, sen keskisyvyys 

on vain kaksi metriä – vesi lämpenee keväällä nopeasti 

jolloin uiminen on miellyttävämpää, mutta loppukesästä 

järvivettä koettelee leväongelmat. Järvi ja sen hoito on jo 

pitkään ollut kunnan huolenaiheena. (Paavilainen 2008, 

s.35.) Vaikka järvi ei toiminnallisesti ole kovin arvokas, 

on sillä suuri maisemallinen arvo. Järven ympäri kulkeva 

virkistysreitti, 6-tien läheisyys sekä Kirkonkylän ja uu-

den asuinalueen sijoittuminen järven äärelle tekevät siitä 

myös kunnalle merkittävän kiintopisteen.

 Ensisilmäyksellä järven ranta voisi maisemal-

listen arvojen myötä tuntua houkuttelevimmalta asuin-

rakentamiseen, mutta ranta-alueiden suuntautuminen 

pohjoiseen, vaikeakulkuinen maasto, ranta-alueiden vai-

kea saavutettavuus sekä vanha kuusimetsä tekevät siitä 

vaikean rakennuspaikan. Toisaalta, jyrkkä rinne korkeine 

kuusineen on myös yksi alueen kauneimmista metsäalu-

eista, joten sen jättäminen luonnonvaraiseksi on siitäkin 

syystä suositeltavaa.
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Rakennettavuus 1:4000

Rakennettavuus:

Tontin lännenpuoleinen mäki tarjoaa valoisan ja näky-

mien puolesta otollisen rakennuspaikan. Toisaalta 6-tien 

melu on tontin lounaisrajalla, pellon vierellä ja aivan 

suunnittelualueen eteläosassa voimakkaimmillaan. Ton-

tin keskiosa kahden rinteen rajaamana muodostaa alueen 

suojaisimman ja tien varressa myös valoisan rakennus-

paikan. Suunnittelualueen keskelle rakennettaessa tulee 

kuitenkin ottaa huomioon vanhojen rakennusten tuomat 

lisähaasteet sekä vanhojen arvopuiden ja -puuryhmien si-

joittuminen. 

 Tontin pohjoispuoleinen rinne tarjoaa kauniita 

näkymiä ympäröiviin metsä- ja järvimaisemiin. Alueen 

pohjoispuoli on sijaintinsa puolesta hyvin suojaisaa ja 

rauhallista aluetta. Suunnittelualueella maaperä on pää-

osin soraa, hiekkaa ja hietaa, kun taas tonttia ympäröivil-

lä, alavammilla alueilla maaperä on enimmäkseen savea ja 

hiesua (Geologian tutkimuskeskus 2012).
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Rakennuskanta 1:4000

Alueella on jo ennestään muutamia rakennuksia, jotka on 

rakennettu pääosin 1930-luvulla, ja osa 1950- ja 1980-lu-

vulla. Tontin keskelle, kahden rinteen väliselle tasaisem-

malle alueelle sijoittuvat päärakennus (1), navetta (2), ait-

ta (3) ja sauna (4). Yhdessä ne muodostavat rauhallisen, 

puuston ja maastonmuotojen suojaaman piha-alueen, 

joka toimii alueen kiintopisteenä. Järven rannalle sijoit-

tuu rantasauna (6) (“metsäkämppä”) ja saapumistien var-

relle vanha lato (5). Rakennukset ovat tähän asti olleet 

Metsäntutkimuslaitoksen käytössä, paitsi lato, jota on 

vuokrattu ulkopuoliselle kuivauskäyttöön. Nykyään sekä 

tontti että sen rakennukset ovat kunnan omistuksessa, 

mutta toistaiseksi niitä vuokrataan vielä Metsäntutki-

muslaitokselle. Tontin välittömässä läheisyydessä muita 

rakennuksia on hyvin vähän. Naapuritontille sijoittuu 

yksityinen rivitalo (7). (Lapinjärven kunta 2011.)

 Kaikki rakennukset ovat puurakenteisia ja tyylil-

tään perinteisiä maalaisrakennuksia muistuttavia. Pihan 

ympärille sijoittuvat rakennukset, päärakennus, navetta 

ja aitta ovat punamultamaalattuja, samoin järvenrantaan 

sijoittuva rantasauna. Päärakennuksen ja navetan jul-

kisivuissa on perinteinen pystyverhous, kun taas aitan, 

saunan ja rantasaunan julkisivuissa hirret muodostavat 

vahvan vaakasuuntaisen elementin.

3.3 Rakennukset
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Päärakennus

230 br-m2

Rakennettu v. 1935

Peruskorjattu v. 1980

Tiedossa olevat peruskorjaustarpeet:

- julkisivujen ja ovien kunnostus

Rakennus on asuinkäytössä, mutta sisäl-

tää myös Metlan toimistotilaa.

Navetta

135 br-m2

Rakennettu v. 1935

Navetassa on lähinnä kylmää va-

rastotilaa, mutta myös lämmitetty 

tutkimushuone, joka on Metlan 

käytössä.

Aitta

22 br-m2

Rakennettu v. 1935

Aitta toimii tällä hetkellä 

pihavarastona.
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Sauna

21 br-m2

Rakennettu v. 1958

Lato

206 br-m2

Rakennettu v. 1936

Tällä hetkellä vuokrattu ulkopuo-

liselle kuivauskäyttöön.

Metsäkämppä

55 br-m2

Rakennettu v. 1987

Toimii rantasaunana, ja on 

hyvässä kunnossa.

Ulkomuodoltaan vanhat rakennukset ovat hy-

vin selkeäpiirteisiä ja yksinkertaisia, mutta vah-

van materiaalisuutensa ja detaljiikkansa avulla 

ne kertovat paikan historiasta ja luovat arvok-

kaita, ajallisia kerrostumia. 

Rakennusten detaljiikassa ja materiaalien käy-

tössä näkyy selvästi ihmisen kädenjälki, mikä 

on merkittävästi vaikuttanut myös alueen viih-

tyisyyteen ja tunnelmallisen mittakaavan syn-

tyyn.

Jokainen rakennus on käyttötarkoituksen-

sa mukaisesti suhteiltaan ja tyyliltään muista 

poikkeava. Pihaa ympäröivissä rakennuksissa 

yhtenäisyys syntyy rakennusten sijoittelun, yh-

tenäisen värimaailman sekä julkisivujen mate-

riaalien kautta.
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Tässä osassa esitetään suunnitelman pääteemat sekä perehdytään uuteen 

aluesuunnitelmaan koko alueen tarkastelusta uuden asuinalueen ja piha-

piirin rakentumiseen, sekä vanhojen rakennusten rooliin uudella asuina-

lueella.

4. Uusi asuinalue vanhan pihapiirin äärelle
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Suunnitelman tavoitteet ja työn keskeisimmät teemat 

ovat syntyneet hiljalleen suunnitteluprosessin aikana. 

Alueanalyysi, kunnan esittämät lähtövaatimukset sekä 

maaseudun tulevaisuuden vetovoimatekijöiden kartoitta-

minen ovat olleet työn peruslähtökohtia, joita säännöl-

liset tonttikäynnit sekä kunnan kanssa kevään ja kesän 

aikana käydyt tapaamiset ovat tukeneet ja täydentäneet 

suunnitteluprosessin aikana. Askel askeleelta työ on kie-

toutunut kolmen pääteeman ympärille, joita ovat luonto, 

yhteisö ja perinne.

 Työn aikana olen huomannut, että paikan henki 

ja luonnonläheisyyden todellinen vaikutus alueen tunnel-

maan avautuvat vasta muutaman tonttikäynnin jälkeen, 

kun alueen on nähnyt ja kokenut eri vuodenaikoina. 

Tontti on joka kerralla näyttäytynyt hyvin erilaisena ja 

tarjonnut uudenlaisen kokemuksen, mikä myös korostaa 

paikan luonnonmukaisuutta. Suunnittelualueen luonno-

nolosuhteiden sekä puuston ja kasvillisuuden monimuo-

toisuus ovat vaikuttaneet merkittävästi suunnitelman 

lähtökohtiin. Työn tavoitteena on alusta asti ollut alueen 

arvokkaiden metsäalueiden tuominen osaksi uutta suun-

nitelmaa sekä alueen monimuotoisuuden heijastuminen 

rakentamiseen. Alueella vallitsevat luonnonolosuhteet 

ovat vaikuttaneet suunnitelmaan erityisesti aluesuunni-

telman tasolla, mutta myös asuntoratkaisuissa ja eri asun-

totyyppien muodostumisessa. 

 Kuntana Lapinjärvi on osoittautunut ihmisläh-

töisyyttä tavoittelevaksi ja yhteisöä kunnioittavaksi, mikä 

on toiminut inspiraationlähteenä myös uuden asuina-

lueen suunnittelussa ja muodostaa työn toisen pääteeman. 

Tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet vahvan yhteisön ja 

hyvän ilmapiirin syntymiselle uudella asuinalueella. Par-

haimmillaan yhteisön muodostumista tukeva asuinalue 

tarjoaa myös turvaa, lisää asukkaiden välistä vuorovaiku-

tusta sekä alueen vetovoimaisuutta.

 Alueen vanhasta rakennuskannasta kumpuava 

nostalgia, vahva materiaalisuus ja rikas detaljiikka luovat 

ajallisia kerrostumia ja kertovat alueen menneisyydestä 

– vanhat rakennukset ovat merkittävä osa alueen identi-

teettiä ja tekevät paikasta omalaatuisen. Olemassaolevan 

rakennuskannan hyödyntäminen osana uutta suunnitel-

maa on ollut keskeinen tavoite suunnitteluprosessin alus-

ta asti, ja on ajan myötä tullut yhä vahvemmaksi osaksi 

uutta suunnitelmaa. Perinteen yhdistäminen nykyraken-

tamiseen muodostaa työn kolmannen pääteeman ja on 

pyritty tuomaan esille suunnitelman kaikilla tasoilla, 

aluesuunnitelmasta asuntoratkaisuihin sekä materiaaliva-

linnoissa ja rakennusten detaljiikassa.

4.1 Suunnitelman pääteemat
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“Kalaa saatiin läheisestä järvestä, riistaa metsästä, viljaa ja 

perunaa pellosta, heinää niityltä ja pellolta. Puuttuvat tar-

vikkeet haettiin kylältä, jonne mentiin melko harvoin, koska 

matka oli pitkä ja tie huono. Kärrytie mutkitteli ylämäkiä, 

kallioisia rinteitä ja soita. Asuinpaikka oli keskellä korpea, 

vaikka pääkaupunkiin oli vain 75 kilometriä.” (Kolehmai-

nen 1979, s.244.) 

Maaseudulla luonto on perinteisesti ollut valta-asemas-

sa ja tarjonnut lähes kaiken tarvittavan – elinkeinon, 

ravinnon ja paikan, jossa asua. Maatilat taloryhmineen 

on sijoitettu usein monipuolisten luonnonolosuhteiden 

äärelle.

 Uusi aluesuunnitelma Husulanmäelle perustuu 

yhtä lailla vahvoihin luontoarvoihin ja on saanut paljon 

vaikutteita vanhoista maalaispihoista, niiden tunnel-

masta, mittakaavasta sekä suhtautumisesta ympäröiviin 

luonnonolosuhteisiin. Vaikka pinta-alansa puolesta tontti 

tarjoaakin mahdollisuuden laajemman asuinalueen ra-

kentamiseen ja isojen pientalotonttien kaavoittamiseen, 

4.2 Aluesuunnitelma

on suunnitelmassa pyritty luomaan luomaan melko tiivis 

ja yhtenäinen asuinalue. Asuinalueen sijoittaminen tii-

viiksi kokonaisuudeksi tehostaa alueen käyttöä ja raken-

tamista, sekä antaa vanhoille, arvokkaille metsäalueille 

niiden ansaitseman tilan. 

 Sen sijaan, että alueen vanha pihapiiri jätettäi-

siin oman onnensa nojaan ja uusi asuinalue sijoitettaisiin 

kauemmas vanhoista rakennuksista, on uudet rakennuk-

set sijoitettu vanhan pihapiirin äärelle. Tavoitteena on 

tiukan suojelun sijaan vanhojen rakennusten aktiivinen 

hyödyntäminen, ja siten myös niiden arvostuksen lisää-

minen. Vanha pihapiiri täydentyy uusilla rakennuksilla ja 

muodostaa alueen keskipisteen, joka toimii asukkaiden 

yhteisenä piha-alueena. 

 Tiiviissä asuinalueessa yhdistyvät työn kolme 

pääteemaa. Asuinalueen sijoittuminen vanhan pihapiirin 

äärelle antaa paitsi tilaa luonnonmukaisille metsäalueille, 

myös tukee asukkaiden välistä vuorovaikutusta sekä maa-

seudun perinteen ja nykyaikaikaisen rakentamisen yhdis-

tämistä.

Kauppilan umpipiha

Aluesuunnitelma 1:2500
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Pihalta rantaan johtava tie Metsäalueet 1:4000
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Ympäröivät metsä- ja ranta-alueet tarjoavat viihtyisän 

virkistysalueen kaikkien kuntalaisten yhteiseen käyttöön. 

Saapumistien varressa oleva vanha lato on suunnitelmassa 

ehdotettu myös otettavan julkiseen käyttöön. Rakennus 

voisi toimia kesäaikaan esim. kahvilana ja pysähtymis-

paikkana alueen ohi ajaville autoilijoille, ja siten tarjota 

mahdollisuuden myös alueen ulkopuolisille tutustua 

alueen historiaan ja tulevaisuuteen. 

 Uusi asuinalue, ranta-alueet sekä lato linkittyvät 

toisiinsa niiden välille sijoittuvien metsäalueiden kaut-

ta. Alueelle voidaan tehdä esim. vanhalta ladolta järven 

rantaan johtavia metsäreittejä vanhan puuston lomassa, 

mutta muuten metsäalueet on tarkoitus jättää mahdolli-

simman luonnonmukaisiksi.

 Rakennettavuuden kannalta tontin ranta-alueet 

ovat vaativia. Rantojen käyttöä voidaan aktivoida pie-

nimuotoisella lisärakentamisella (esim. uimalaituri, sa-

vusauna tai venevaja), mikä tukee myös järven asemaa 

maisemallisesti arvokkaana elementtinä. Rantoja tulee 

kuitenkin siistiä ja kasvillisuutta harventaa huomattavasti 

alueen viihtyisyyden lisäämiseksi. Rantasaunaa voidaan 

vuokrata kuntalaisille yhteisesti.

Ranta-alueet 1:1500
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Uuden asuinalueen suunnittelussa on pyritty luomaan 

vanhojen maalaistalojen tapaan viihtyisä, selkeästi ra-

jattu ja suojaisa piha-alue, joka toimii asuinalueen kes-

kipisteenä ja asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana. 

Uudet piha- ja asuinrakennukset noudattavat vanhojen 

rakennusten mittakaavaa, ja siten sulautuvat yhtenäiseksi 

ja toimivaksi kokonaisuudeksi yhdessä alueen vanhojen 

rakennusten kanssa. 

 Uudet asuinrakennukset sijoittuvat suorakaiteen 

muotoisen piha-alueen äärelle vapaammin, maastonmuo-

tojan seuraten, ja muodostavat pienempiä piha-alueita 

yhteisen pihan ympärille.

4.3 Pihapiirin rakentuminen

Alueen vanhat rakennukset säilyte-

tään alueen kiintopisteenä, ja ote-

taan pääosin asukkaiden yhteiseen 

käyttöön. Päärakennus säilytetään 

kuitenkin nykyisenlaisena – osittain 

asuinrakennuksena, osittain yhteise-

nä työtilana.

Uusiin piharakennuksiin sijoittuu 

pieniä asuntoja ja asukkaiden kes-

ken jaettavia aputiloja. Yhdessä van-

hojen rakennusten kanssa ne luovat 

lähes umpinaisen, selkeästi rajatun 

piha-alueen, joka on asukkaiden yh-

teisessä käytössä.

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat 

yhteispihan äärelle ikään kuin sitä 

suojaavaksi kehäksi. Siinä missä yh-

teispihan rakennukset sijoitetaan 

vanhojen rakennusten suuntaisesti, 

uudet asuinrakennukset sijoitetaan 

tonteille maastonmuotoja seuraten.

Asuinrakennusten mahdolliset laa-

jennukset tai tonteille sijoitettavat 

piharakennukset (kts. 5.5 Aitta – 

kompakti lisärakennus) sijoitetaan 

kunkin pientalon yksityisen pihan 

puolelle, joko osaksi asuinrakennusta 

tai itsenäiseksi lisärakennukseksi.

Kauppilan umpipiha
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Taloryhmät ja tontit:

Uudet asuinrakennukset jakautuvat kolmeen neljän 

pientalon ryhmään. Kukin taloryhmä sijoittuu hyvin 

erilaiselle paikalle suunnittelualueella, joten taloryhmien 

rakennusten koko, massoittelu sekä suhtautuminen ym-

päristöön muodostuvat kunkin paikan maastonmuoto-

jen, kasvillisuuden sekä näkymien mukaan. Tonttikoot 

vaihtelevat myös taloryhmien ja asuntotyyppien mukaan:

Saapuminen:

Kukin taloryhmä rajaa oman piha-alueensa, joka toimii 

saapumispihana uusille pientalotonteille ja osittain kaik-

kien asukkaiden yhteisen piha-alueen jatkeena.

 Asuinalueelle saavutaan nykyistä metsätietä pit-

kin etelästä. Jokaista asuinrakennusta kohden on varattu 

kaksi autopaikkaa– yksi lämmin autotallipaikka yhteises-

sä piharakennuksessa, johon ajetaan kunkin taloryhmän 

oman pihan puolelta sekä yksi avopaikka kullakin tontil-

la, asunnon sisäänkäynnin lähettyvillä.

 Yhteispihan yhteyteen rakennettavien pihara-

kennusten ateljeetilojen / vuokrattavien asuntojen käyt-

täjille on varattu yksi avopaikka kutakin tilaa kohden tal-

lirakennuksen vierellä. 

123

4

5

6

7

8

12

11

10

9

Ryhmä 1

1. 580m2

2. 610m2

3. 610m2

4. 470m2

Ryhmä 2

5. 1660m2

6. 1270m2

7. 770m2

8. 880m2

Ryhmä 3

9. 1120m2 

10. 900m2

11. 1200m2

12. 770m2
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Ryhmärakentaminen ja vaiheittaisuus:

Koska alueen toimivuus riippuu pitkälti asukkaiden asen-

teesta ja innokkuudesta, on tärkeää, että heillä on mah-

dollisuus vaikuttaa yhteisten alueiden rakentumiseen ja 

jaettavien tilojen käyttöön aikaisessa vaiheessa. Nykyai-

kaisista toteutusmuodoista ryhmärakentaminen tukee 

alueen asukaslähtöisyyttä, arkkitehtonista yhtenäisyyttä 

sekä yhteisön muodostumista.

 Hankkimalla materiaalit, rakennustarvikkeet 

sekä ammattilaisten apu yhdessä voidaan säästää selvästi 

rakennuskustannuksissa. Rakentamalla samanaikaises-

ti sekä samoista materiaaleista asuinrakennuksista tulee 

myös todennäköisemmin ulkoarkkitehtuuriltaan yhte-

näisiä. Lisäksi tuntemalla toisensa jo etukäteen asukkai-

den on helpompi sopia yhteisistä säännöistä ja löytää 

yhteisiä mielenkiinnonkohteita, mikä helpottaa myös 

yhteisten tilojen ja vanhojen rakennusten käyttötarkoi-

tusten tarkempaa määrittämistä sekä kunnossapitoa.

 Tarvittaessa alue voidaan rakentaa vaiheittain. 

Parhaiten se onnistuu rakentamalla alue yksi taloryhmä 

kerrallaan. Tällöin alueen rakentaminen on tehokkaam-

paa ja taloryhmien yhtenäisyys säilyy. Kutakin taloryh-

mää rakennettaessa voidaan rakentaa myös piharakennus, 

joka palvelee kunkin ryhmän asukkaita yhteisesti.

Koko suunnittelualue (ea = 0,04): 78500 m2

Koko alueen rakennukset:  2924 br-m2

Uusi asuinalue (ea = 0,15):  18300 m2

Asuinalueen rakennukset yht.: 2663 m2

- vanhat rakennukset (pihapiiri): 408 br-m2

- uudet piharakennukset yht.: 695 br-m2

- uudet asuinrakennukset yht.: 1560 br-m2 

  Ryhmä 1: 4 x 100 br-m2

  Ryhmä 2: 4 x 150 br-m2

  Ryhmä 3: 4 x 140 br-m2

1

2 3

Aluesuunnitelma 1:500
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“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

N
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Vanhat rakennukset otetaan pääosin asukkaiden yhteis-

käyttöön. Päärakennus säilyy kuitenkin nykyisenlaisena 

– osittain asuntona ja osittain työtilana. Vanha navetta-

rakennus on suunnitelmassa esitetty siirrettäväksi ja kun-

nostettavaksi. Tällöin navettarakennus saa keskeisemmän 

roolin koko alueella ja se voidaan ottaa tehokkaampaan 

hyötykäyttöön. Ennen siirtoa rakennukselle valetaan uu-

det perustukset aivan nykyisen paikan vierelle, jolloin 

siirto myös onnistuu helpommin.

 Uudet piharakennukset ovat kaksikerroksisia 

ja sisältävät sekä asuintiloja että jaettavia apu-/työtiloja. 

Pohjakerrokseen on sijoitettu autotallipaikkoja (1/asuin-

rakennus), yhteisiä ulkoiluvälinevarastoja sekä kierrätys-

huone ja teknisiä tiloja. Ajo autotalleihin tapahtuu kun-

kin taloryhmän oman pihan puolelta, jolloin yhteispiha 

säilyy rauhallisena ja viihtyisänä. Yhteispihan puoleinen 

julkisivu rajaa piha-aluetta, mutta myös tukee pihan käyt-

töä ja viihtyisyyttä tarjoamalla sekä suojaisia ulko-oleske-

lupaikkoja että pienimuotoisia arkisia kohtaamispaikkoja 

alueen asukkaille.

 Ylemmissä kerroksissa on ateljeetiloja / pieniä 

asuntoja (2kpl/rakennus). Tiloihin saavutaan yhteispihan 

puolelta. Ateljeetila muodostuu avarasta ja monikäyttöi-

sestä huoneesta, joka soveltuu hyvin sekä työskentelyyn 

että asumiseen. Tiloja voidaan vuokrata esim. alueella vä-

liaikaisesti asuville tai vierailijoille joko työtilana tai asun-

tona. Tällöin ulkopuolisillakin on mahdollisuus osaltaan 

vaikuttaa alueen kehitykseen ja yhteisön muodostumi-

seen, sekä tehdä asuinalueesta entistä eläväisempi ja jat-

kuvasti muuttuva. Yksi uusista piharakennuksista sijoit-

tuu alemmas rinteeseen niin, että sen ylemmän kerroksen 

ateljeetiloihin/asuntoihin on esteetön kulku.

Päärakennus:    230 br-m2
- asunto ( sis. autotallit)
- työtila / kokoontumistila (n. 50m2)

Navetta:     135 br-m2
- verstas, kesäkeittiö, pyykkitupa

Sauna     21 br-m2

Aitta     22 br-m2
- kanala

Uudet piharakennukset:   232 br-m2 x 3
- ateljeeasunnot 6 x 45m2    
- autotallit
- ulkoiluvälinevarastot (n. 3m2/asunto)
- tekniset tilat ja jätehuone

Yhteisiä tiloja: 228m2 (8%) + ateljeeasunnot 270m2 (10%)

Yhteispiha 1:250
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Ateljee- / tallirakennus 2.krs 1:150

Ateljee- / tallirakennus 1.krs 1:150
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Näkymä yhteispihan puolelta
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Ateljee- / tallirakennus ”Navetta” ”Päärakennus”

Näkymä ateljeeasunnosta yhteispihalle

Leikkaus yhteispihalta 1:250
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5. Kolme taloa – kolme tapaa kokea



67

Tässä osassa perehdytään uusien asuinrakennusten tilallisiin, rakenteel-

lisiin ja teknisiin ratkaisuihin sekä julkisivujen luonteeseen, rakennusten 

materiaaleihin ja detaljiikkaan. Selkeys, rakenteellinen yksinkertaisuus 

sekä vahva materiaalien tuntu ovat olleet asuntoratkaisujen suunnittelussa 

keskeisiä tavoitteita. Asuntoratkaisuissa on pyritty vastaamaan nykyajan ja 

tulevaisuuden vaatimuksiin, mutta samaan aikaan ne ovat saaneet vaikut-

teita vanhojen maalaisrakennusten ja talonpoikaistalojen selkeäpiirteisestä 

arkkitehtuurista.

5. Kolme taloa – kolme tapaa kokea
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5.1 Tilalliset, rakenteelliset ja 
      tekniset lähtökohdat

Kuvassa Kauppilan umpipihan päärakennus. Vanhoille talon-

poikaistaloille tyypillistä oli tilojen selkeä rajautuminen tilan 

käyttötarkoituksen mukaan. Talonpoikaistaloja laajennettiin 

usein harjan suuntaan huone huoneelta. ”Rakennuksia ei kui-

tenkaan voitu jatkaa loputtomiin. Niinpä ryhdyttiin lisäämään 

kerroksia” (Kolehmainen 1979, s.22). 

Asuinrakennusten suunnittelussa on pyritty luomaan 

monenlaisille kohderyhmille sopivia asuinrakennuksia, 

jotka ovat helposti toteutettavissa, ja jotka samalla vas-

taavat suunnittelualueen monimuotoisiin maastonmuo-

toihin ja vaihteleviin luonnonolosuhteisiin sekä tarjoavat 

vahvan tilakokemuksen luonnon äärellä.

 Uudet asuinrakennukset muodostuvat kolmes-

ta eri rakennustyypistä, joista kukin sijoittuu erilaiselle 

paikalle, vanhan pihapiirin ympärille – pohjoisessa koi-

vikkoiselle rinteelle kauniilla näkymillä, etelässä jyrkän 

mäen rinteelle, korkean mäntymetsän juurelle ja idässä 

tasaisemmalle maalle, vanhan kuusimetsän suojaan. Ra-

kennusten massoittelu määräytyy maaston jyrkkyyden 

mukaan – mitä jyrkempi maasto, sitä pienempi raken-

nusala, mutta myös isompi kerrosluku. 

 Asuntojen tilajärjestelyt noudattavat samoja toi-

minnallisia perusperiaatteita, mutta suhtautuvat ympäris-

töönsä eri tavoin, ja siten myös tarjoavat kukin erilaisen 

asumiskokemuksen. Vaikka jokaisella rakennuksella on 

omanlainen karaktääri, perustuvat ne kuitenkin samoihin 

rakenteellisiin ja teknisiin ratkaisuihin, joissa on ensisi-

jaisesti tavoiteltu terveellisiä ja ekologisia valintoja sekä 

arkkitehtuurin rakenteellista rehellisyyttä ja yksinkertai-

suutta.
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Rakennusten mitoitus perustuu 5,4 metrin modulijärjes-

telmään, jossa kantavana rakenteena toimivat ristiinlami-

noidut massiivipuulevyt (CLT). CLT-rakenteen käyttö 

yhdistää puurakentamisen pitkän perinteen suomalai-

sessa maaseuturakentamisessa nykyaikaiseen ja jatkuvas-

ti kehittyvään rakennustapaan. CLT mahdollistaa myös 

nykymääräysten mukaisen, kestävän ja energiatehokkaan 

rakentamisen, ja on materiaalina erittäin monipuolinen, 

luja ja ilmatiivis (Stora Enso, 2013). Perinteiseen hirsi-

rakenteeseen verrattuna CLT on myös huomattavasti 

joustavampi tilaratkaisujen suhteen ja sallii esim. julki-

sivujen vapaamman aukotuksen. Kyseisen asuinalueen ja 

uusien asuinrakennusten rakentaminen CLT-rakenteisina 

voi myös nopeuttaa rakennusprosessia ja vähentää raken-

nuskustannuksia erityisesti silloin, kun useampia raken-

nuksia rakennetaan samanaikaisesti esim. ryhmärakenta-

miskohteena.

 Rakennusten perustukset ja maanvaraiset sei-

närakenteet ovat betonirakenteisia. Rakennuksissa on 

ns. ydinosa, joka on myös betonirakenteinen ja toimii 

rakennuksen teknisenä sydämenä. Ydinosaan sijoitetaan 

märkätilat, tekninen tila/varasto, painovoimaisen ilman-

vaihdon poistoilmahormit. Ydinosaan liitetään myös 

keittiöasennukset ja mahdolliset varaavat tulisijat. Ra-

kennusten vesikiertoinen lattialämmitys sallii useiden eri 

lämmitysjärjestelmien yhdistelyn asukkaan mieltymysten 

mukaan. Päälämmitysjärjestelmänä toimii maalämpö, 

ja lisälämmönlähteenä voidaan käyttää esim. varaavia 

tulisijoja. Kullakin taloryhmällä on yhteinen, keskitetty 

lämmitysjärjestelmä, jolloin autotallien yhteydessä oleva 

tekninen tila palvelee kaikkia kunkin taloryhmän talo-

ja, ja asuintilat saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön. 

Rakennuksissa voi vaihtoehtoisesti olla myös itsenäinen 

lämmitysjärjestelmä, erityisesti silloin, kun rakennukset 

toteutetaan hyvin eri aikoihin.

 Uusissa asuinrakennuksissa on myös painovoi-

mainen ilmanvaihto, jonka käyttö madaltaa rakennusten 

asuinkustannuksia ja toisaalta myös tukee ajatusta yksin-

kertaisesta, terveellisestä ja perinteeseen pohjautuvasta ra-

kentamisesta. Korvausilma virtaa sisätiloihin julkisivuissa 

olevien aukkojen kautta, ja poistoilma vastaavasti ulos 

rakennuksen tekniseen ytimeen sijoitettujen poistoilma-

hormien kautta. Asuntojen huonekorkeus on keskimää-

rin hieman tavallista suurempi (2,7-3,5m), mikä edistää 

painovoimaisen ilmanvaihdon toimintaa ja raikkaan ul-

koilman sekoittumista huoneilmaan. Kylpyhuoneiden ja 

keittiön yhteydessä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa me-

kaanisesti puhaltimella.
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“Talo mäellä” on tehokas asunto tontin korkeimmalla 

paikalla, joka pitkien mäntyjen lailla kurkottaa kohti kor-

keuksia. Eri toiminnot on sijoitettu omiin kerroksiinsa, 

jolloin tontin rakennusala pysyy pienenä ja siten vaikutus 

rakennusta ympäröivään, jyrkkään rinteeseen vähenee. 

Ylimmän kerroksen avara oleskelutila avautuu kaikkiin 

suuntiin ja tarjoaa valoisan ja viihtyisän tilan puiden lat-

vojen lomassa, ja hyvät puitteet myös työskentelylle.  Talo 

mäellä on uusista asuinrakennuksista kaikkein pienin ja 

kompaktein ja sopii joko yksin asuvalle, pariskunnalle tai 

pienelle perheelle.

 Rakennukset sijoittuvat tonteilleen aittamaiseen 

tyyliin vapaasti maastonmuotoja seuraten ja itsenäisi-

nä alueen muista rakennuksista. Yhteinen saapumispiha 

mäen pohjoispuolella on vahvasti yhteydessä asuinalueen 

yhteispihaan. Asunnoista ja mäelle päälle sijoittuvilta 

piha- ja terassialueilta on hyvät näkymät ympäristöön ja 

yhteispihalle.

 Sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu keskikerroksen 

kautta. Kaksi neljästä rakennuksesta sijoittuu alarintee-

seen, jolloin asuntoihin on suora yhteys saapumispihan 

tasolta. Kaksi muuta sijoittuvat ylärinteeseen, kuitenkin 

tarpeeksi etäälle niin, että asunnon keskikerrokseen on 

esteetön kulku.

5.2 Talo mäellä

80 hum2
100 brm2

“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

Pihajärjestelyt 1:500
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Aluejulkisivu 1:250
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Pohjapiirros 2. krs 1:100
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Leikkaus A - A 1:100
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Pohjapiirros 1. krs 1:100



79

Leikkaus B - B 1:100
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Pohjapiirros 3. krs 1:100
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Vaihtoehtoisesti ylimmän kerroksen oleskelu-

tila voidaan jakaa kahdeksi makuuhuoneeksi, 

jolloin asunto sopii myös pienelle perheelle. 

Tällöin asunnon alimman kerroksen makuu-

tila voidaan ottaa käyttöön esim. perheen yh-

teisenä oleskelutilana. 
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US1

CLT 140
Lämmöneriste 200 
(pystykoolaus, kertopuu 45 x 250)
Tuulensuojalevy 30
Tuuletusrako 30 + 22
Ulkoverhouslauta 28
Peiterima 21

VP1

Lattialauta
Vesikiertoinen lattialämmityslevy 30
Kuusivaneri 18
Lattiapalkisto 360
Eriste 150
Alakattoverhous

YP1

Peltikate
Vaneri 40
Tuuletusväli 45 + 120
Tuulensuojalevy 30
Lämmöneriste 250
CLT 140

1 Ikkunaluukun tuki, teräs

2 Ikkunaluukku

3 Kolmoislasitus (6/10/6/10/6)

4 Verhouslauta
   käsittely julkisivuverhouksen
   mukaan

5 Myrskypelti

6 Sisäverhouslauta, kuusi

7 Lautamuottibetoni

8 Kaide

9 Käsijohde, kuusi

10 Porras
     Askelma CLT 80
     Taustalevy, kuusi
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Detaljileikkaus 1:25
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“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

“Talo rinteessä” seuraa maastonmuotoja laskeutuen alas 

rinnettä tasolta toiselle kohti koivikko- ja järvimaisemia. 

Kaksi alinta kerrosta muodostavat avaran ja monimuotoi-

sen tilasarjan ja luovat yhteyksiä ulkotilaan ja maantasoon 

sijoittuville terassialueille rakennuksen eri puolilla. 

 Asunnon keskikerros on vahvemmin yhteydessä 

yhteisen piha-alueen puolelle, kun taas alin kerros tarjoaa 

rauhallisen tilan yksityisen piha-alueen ja kauniiden nä-

kymien suuntaan. Avarien sisätilojen ja tonttien suuren 

koon johdosta talo rinteessä sopii hyvin isollekin perheel-

le, jolle oma piha-alue tuo enemmän elintilaa ja rauhaa, 

ja monipuoliset tilajärjestelyt asunnon sisällä yksityisyyttä 

myös perheenjäsenten kesken.

 Rakennukset sijoittuvat kukin omalle tontilleen 

maastonmuotojen mukaisesti. Yhteistä saapumispihaa ra-

jaavat pihan toisella puolen alueen vanha päärakennus, 

joka sijoittuu hieman korkeammalle kohdalle säilyttäen 

asemansa alueen kiintopisteenä sekä yhteinen tallira-

kennus. Neljä uutta asuinrakennusta sijoittuvat pihan 

pohjoispuolelle alarinteeseen. Saapumispihalle saavutaan 

alueen yhteispihan kautta. Asuntojen sisäänkäynti on 

keskikerroksessa, johon on kunkin rakennuksen kohdalla 

täysin esteetön kulku saapumispihan puolelta. 

5.3 Talo rinteessä

121 hum2
150 brm2

Pihajärjestelyt 1:500
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Aluejulkisivu 1:250
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Pohjapiirros 2. krs 1:100
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Pohjapiirros 1. krs 1:100
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Leikkaus A - A 1:100
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Pohjapiirros 3. krs 1:100
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Ylin kerros voidaan vaihtoehtoisesti 

avata osittain alempaan kerrokseen ja 

järjestää esim. kahdeksi makuuhuo-

neeksi tai makuu- ja työhuoneeksi. 

Asunto sopii tällöin pienemmällekin 

perheelle tai jos asunnosta halutaan 

entistä avarampi ja valoisampi. Alem-

man kerroksen keittiön saadessa lisää 

korkeutta myös yhteys saapumispi-

han puoleiselle terassille vahvistuu.
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Leikkaus B - B 1:100
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Detaljileikkaus 1:25

Näkymä keskikerroksen ruokailutilasta.

US1: 
CLT 140
Lämmöneriste 200 
(pystykoolaus, kertopuu 45x250)
Tuulensuojalevy 30
Tuuletusrako 30 + 22
Ulkoverhouslauta 28
Peiterima 21

US2: 
Teräsbetoni 150
Lämmöneriste 220
Lautamuottibetoni 80

AP1: 
Lattialauta
Teräsbetonilaatta 100
Lämmöneriste 150 + 100
Tasaushiekka 20
Suodatinkangas
Salaojituskerros > 300

1 Ikkunaluukun tuki, teräs

2 Ikkunaluukku

3 Kolmoislasitus
   (6/10/6/10/6)

4 Lautamuottibetoni

5 Myrskypelti

6 Sisäverhouslauta, kuusi

7 Lasikaide

8 Käsijohde, kuusi
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“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

“Talo metsässä” mahdollistaa asumisen yhdessä kerrok-

sessa. Maantasoon sijoittuvissa tiloissa yhteys ulkotiloihin 

on vahvasti läsnä, sillä eri toiminnot on sijoitettu perin-

teisen talonpoikaistalon tapaan “riviin”, ja jokainen tila 

avautuu ulkotilaan rakennuksen molemmin puolin. Ul-

lakkohenkinen yläkerros tuo lisää tilaa perheen kasvaessa 

ja yksityisyyttä sitä lisää tarvitsevalle. Asunto on jaettavis-

sa myös kahdeksi erilliseksi osaksi, jotka toimivat myös 

teknisesti itsenäisinä. Toista, pienempää asunnon osaa 

voidaan tällöin käyttää esim. työtilana, vierashuoneena 

tai mahdollisuuksien mukaan vuokrata ulkopuolisille, 

alueella väliaikaisesti asuville.

 Rakennukset ovat massaltaan pitkiä ja kapeita, 

minkä johdosta ne muodostavat selkeästi rajatun ja suo-

jaisan piha-alueen, joka toimii sekä yhteisenä saapumis-

alueena uusille tonteille että kaikkien asukkaiden kesken 

jaettavan yhteispihan jatkeena perinteisen karjapihan ta-

voin (kts. Kauppilan umpipiha). Pihalle saavutaan suo-

raan saapumistieltä. Rakennukset rajaavat niitä ympäröi-

viä piha-alueita selvästi kahteen osaan – sisäänkäynnin 

puoleinen julkisivu terassialueineen on vahvemmin yh-

teydessä yhteisiin piha-alueisiin, mikä edistää asukkaiden 

välistä vuorovaikutusta, kun taas asunnon toinen puoli 

avautuu yksityisen pihan puolelle.

5.4 Talo metsässä

110 hum2
140 brm2

Pihajärjestelyt 1:500
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Aluejulkisivu 1:250
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Pohjapiirros 1. krs 1:100
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Pohjapiirros 2. krs 1:100
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Leikkaus A - A 1:100
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Tarvittaessa asunto on mahdollis-

ta jakaa myös kahteen osaan, jolloin 

pienempää voidaan käyttää joko eril-

lisenä työskentelytilana tai vuokrata 

alueella väliaikaisesti asuville vieraille.  

Ylempään kerrokseen voidaan tällöin 

sijoittaa isompi makuutila. Pienempi 

huone yhdistyy parvitilana pienem-

pään asuntoon / työtilaan. Pohjapiirros 2. krs 1:100
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Leikkaus B - B 1:100
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US1: 
CLT 140
Lämmöneriste 200 
(pystykoolaus, kertopuu 45x250)
Tuulensuojalevy 30
Tuuletusrako 30 + 22
Ulkoverhouslauta 28
Peiterima 21

AP1: 
Lattialauta
Teräsbetonilaatta 100
Lämmöneriste 150 + 100
Tasaushiekka 20
Suodatinkangas
Salaojituskerros > 300

1 Ikkunaluukun tuki, teräs

2 Ikkunaluukku

3 Kolmoislasitus
   (6/10/6/10/6)

4 Verhouslauta
   käsittely julkisivuverhouksen 
   mukaan

5 Myrskypelti

6 Sisäverhouslauta, kuusi

Detaljileikkaus 1:25
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”Aitta” on n. 12m2 kokoinen, piharakennuksena tai pää-

rakennuksen laajennuksena toimiva kevytrakenteinen 

lisärakennus. Rakennus perustetaan paaluille, jolloin se 

voidaan sijoittaa luonnonmukaisemmallekin piha-alueel-

le ilman, että ympäristö vaatii suurta muokkausta. Aitan 

julkisivuissa käytetään samoja materiaaleja, värejä ja de-

taljeja kuin asuinrakennuksissa. 

 Aitta voi toimia joko asuinrakennuksen laajen-

nuksena ja sisätilojen jatkeena (1), erillisenä piharaken-

nuksena ja terassialueiden jatkeena (2) tai asuinrakennuk-

sesta täysin irrallisena piharakennuksena, jolloin rakennus 

voidaan sijoittaa kauemmas päärakennuksesta (3).

5.5 Aitta – kompakti lisärakennus

1.

2. 3.
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Sauna Työtila VierashuoneSauna Työtila VierashuoneSauna Työtila Vierashuone

Leikkaus ja vaihtoehtoiset pohjaratkaisut 1:150
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Alueen vanhojen rakennusten julkisivuissa puuta on käy-

tetty monipuolisesti. Osassa rakennuksista julkisivu muo-

dostuu suoraan kantavasta rakenteesta, osaa julkisivuis-

ta hallitsee rakenteita suojaava pystylautaverhous. Puun 

erilaiset työstö- ja käsittelytavat synnyttävät rakennuksiin 

rikasta detaljiikkaa. Julkisivujen käsin veistetyissä hirsissä, 

lautaverhouksen harkituissa mittasuhteissa ja väreissä sekä 

patinoituneissa materiaaleissa näkyy rakennusten ja ihmi-

sen välinen vuorovaikutus, ihmisen kädenjälki ja aika.

 Koska alue koostuu useista, eri aikaan ja eri ta-

voin rakennetuista asuin- ja piharakennuksista, on suun-

nitelman keskeisenä kysymyksenä ollut alueen arkkiteh-

toninen yhtenäisyys. Uusien rakennusten suhdemaailma, 

materiaali- ja värivalinnat sekä detaljiikka seuraavat van-

hojen rakennusten henkeä, mutta noudattavat samalla 

oman aikansa arvoja. Rakennusten suunnittelussa on 

pyritty luomaan arkkitehtuuria, joka ei ole huomiota he-

rättävää, vaan antaa tilaa vanhoille rakennuksille ja siten 

mahdollistaa yhtenäisen ja eri aikakausia kunnioittavan 

asuinalueen muodostumisen.

5.6 Julkisivut, materiaalit ja detaljit
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Kunkin uuden rakennustyypin julkisivut noudattavat sa-

maa suhdemaailmaa. Asuinrakennuksilla on kolme vaih-

toehtoista pääväriä, jotka ovat lähtöisin alueen vanhojen 

rakennusten värimaailmasta, ja joista asukkaat voivat va-

lita mieleisensä. Julkisivujen pystylautaverhous noudattaa 

alueen vanhojen rakennusten, päärakennuksen ja navet-

tarakennuksen perinteistä verhoustapaa. Kuten vanhoissa 

rakennuksissa, voidaan myös uusien rakennusten ovissa 

ja ikkunaluukuissa käyttää pääväristä poikkeavia värejä ja 

erilaisia verhoustyylejä asukkaan toiveen mukaan. Tällöin 

kukin rakennus saa omanlaisen ilmeen kuitenkaan rikko-

matta alueen yhtenäisyyttä. 

1. punamultamaalattu

2. käsittelemätön

3. kuultomaalattu (ruskean sävyinen)

1 2 3

Ovi- ja ikkunaluukkujen verhouksia
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Julkisivut 1:500
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1 Ulkoverhous
 - perinteinen peiterimalaudoitus
 -  kuusilauta, hienosahattu (28 x 120)
 -  peiterima kuusta, hienosahattu (21 x 21)

2  Lautamuottibetoni, harmaa
 -  lautamuotissa käytettävä jako sama kuin
  lautaverhouksessa (120mm)
 -  betoniosat esivalmistettuja betonielementtejä,
  yläreunassa 40mm syvennys

3  Peltikate
 -  maalattu rakennuksen pääväristä riippuen 
 - punainen (lautaverhous punamultamaalattu)
 - tumman harmaa (lautaverhous käsittelemätön /  
  kuultomaalattu)

4  Syöksytorvi, teräs
 - maalattu rakennuksen pääväriä vastaavaksi

5  Ikkuna- ja oviluukut
 - valmistetaan alueen kaadettavista puista
 - väri (jokin vaihtoehtoisista pääväreistä tai  
    esim. vanhojen rakennusten ovissa käytetty keltainen 
  sävy) ja verhoustyyli asukkaan valittavissa

6  Teräs, maalattu 
 - sävy sama kuin rakennuksen katolla

7 Lasi, kirkas

8 Terassi
 - puurakenteinen, paaluperustukset

Julkisivu, ”Talo mäellä” 1:40
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1

2

3

4

7

6

5

8
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Talo mäellä, julkisivut 1:200
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Talo rinteessä, julkisivut 1:200
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Talo metsässä, julkisivut 1:200
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Aitta, julkisivut 1:200
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Ateljee- / tallirakennus, julkisivut 1:200
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Lopuksi
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Saadessani mahdollisuuden diplomityön tekemiseen yh-

teistyönä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen sekä 

Lapinjärven kunnan kanssa maaseutuasumiseen liittyen, 

otin haasteen epäilemättä vastaan. Mahdollisuus työsken-

nellä monissa eri mittakaavoissa, aluesuunnitelman ide-

oinnista aina rakennusten detaljitasolle asti, oli merkittä-

vä syy aiheen valintaan. Samalla diplomityön aihe tarjosi 

minulle myös mahdollisuuden yhdistää kiinnostukseni 

arkkitehtuuriin, puurakentamiseen, asuntosuunnitteluun 

sekä läheisen suhteeni metsään ja luontoon.

 Diplomityön tekeminen on ollut haastava, mut-

ta myös äärimmäisen palkitseva ja ajatuksia herättävä 

prosessi. Erityisesti työ on herättänyt kysymyksiä maaseu-

turakentamisen ja kaupunkirakentamisen eroista. Vaikka 

usein kuvitellaan että luonnon äärellä voidaan rakentaa 

lähes mitä ja miten tahansa, olen työtä tehdessäni huo-

mannut, että maaseuturakentamisessa luonnon valta-ase-

ma voi olla yhtä määrittävä ja toisaalta rajoittava tekijä 

kuin tiivis rakennuskanta ja tiukat kaavamääräykset kau-

punkirakentamisessa.

 Työskentely eri osapuolien kanssa on ollut erit-

täin opettavaista ja toisaalta myös motivoinut työn teke-

Loppusanat

mistä. Lapinjärven kunnan työryhmän positiivinen asen-

ne ja tahto kehittää kunnan asuinoloja ja lisätä alueen 

vetovoimaisuutta on ollut inspiroivaa ja tehnyt yhteis-

työstä entistä antoisampaa. Olen kiitollinen siitä, että uu-

den asuinalueen ideointiin ja suunnitelman laatimiseen 

annettiin suhteellisen vapaat kädet ja että uusia ideoita 

lähestyttiin avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti.

 Elokuun lopussa Lapinjärvellä järjestettiin loppu-

seminaari, joka oli myös kuntalaisille avoin. Uudet ideat 

ja suunnitelmat saivat yleisesti ottaen positiivisen vastaan-

oton. Keskustelua työssäni herätti erityisesti alueen tiiviys 

nykyisenlaiseen maaseutuasumiseen verrattuna, mutta 

toisaalta se nähtiin myös alueen tulevaisuuden ja yhteisön 

rakentumisen kannalta positiivisena asiana. Arvostusta 

saivat erityisesti maaseuturakentamisen perinteen ja pai-

kan karaktäärin huomioiminen sekä suunnittelualueen 

nykytilan hyödyntäminen uudessa suunnitelmassa.

 Toivon että diplomityöni edistää asemakaavan 

laatimista tai on vähintäänkin herättänyt keskustelua ja 

avartanut käsitystä maaseutuasumisesta sekä auttanut 

kartoittamaan kyseisen suunnittelualueen mahdollisuuk-

sia asuinalueena. 
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Suunnittelualue sijoittuu järven eteläpuolelle Ingermaninky-

lään, Husulanmäelle, reilun kahden kilometrin päähän Kir-

konkylästä. Tontti on kauttaaltaan hyvin metsäistä aluetta, jota 

rajaavat lounaassa ja lännessä avarat peltomaisemat sekä eteläs-

sä Loviisasta Kouvolan suuntaan johtava valtatie 6. Pohjoisessa 

ja idässä aluetta rajaa lapinjärvi, ja kaakossa metsäalue. Luo-

teessa on jonkin verran maatalousasutusta. Alueelle saavutaan 

etelästä, suoraan valtatieltä. Tie johtaa alueen keskellä sijait-

sevalle pihalle, alueen vanhojen rakennusten äärelle ja jatkuu 

pihalta järven rannalle kapeana metsätienä.

 Maastonmuodoiltaan suunnittelualue poikkeaa sel-

västi sitä ympäröivistä alueista. Alueen keskellä on kaksi kor-

keampaa mäkeä, joiden väliselle tasaisemmalle alueelle olemas-

saoleva pihapiiri sijoittuu. 

Metsäntutkimuslaitoksen pitkään kestänyt tutkimustyö suun-

nittelualueella näkyy puuston ja kasvillisuuden monipuolisuu-

tena. Vaikka alue on suhteellisen pieni, se pitää sisällään useita 

erilaisia metsäalueita ja puulajeja. Puuston ja kasvillisuuden 

mukaan tontin voi ajatella jakautun kolmeen eri osaan, jotka 

rajautuvat tontin keskellä kulkevaan metsätiehen. Alueen itä-

puolella on pääosin vanhaa ja korkeaa kuusimetsää. Lännen-

puoleisella mäenrinteellä kasvaa lähinnä korkeaa männikköä, 

minkä johdosta mäen päältä on hyvät näkymät ympäröiville 

peltoaukeille, mutta myös piha-alueen puolelle. Pohjoispuo-

lella on pääosin koivikkoa, mutta myös muutamia yksittäisiä, 

vanhoja mäntyjä. Lisäksi alueella on useita kymmeniä eri ar-

vopuulajeja, jotka sijoittuvat lähinnä tontin läpi kulkevan tien 

reuna-alueille.

Suunnitelma kietoutuu kolmen pääteeman ympärille. Arvok-

kaiden metsäalueiden tuominen osaksi uutta suunnitelmaa 

sekä alueen monimuotoisuuden heijastuminen rakentamiseen 

muodostavat työn ensimmäisen pääteeman. Työn toisena pää-

teemana on luoda hyvät olosuhteet vahvan yhteisön ja hyvän 

ilmapiirin syntymiselle uudella asuinalueella. Myös olemassa-

olevan rakennuskannan hyödyntäminen osana uutta suunni-

telmaa on ollut keskeinen tavoite suunnitteluprosessin alusta 

asti, ja on ajan myötä tullut yhä vahvemmaksi osaksi uutta 

suunnitelmaa. Suunnittelualueen historia sekä maaseutuasu-

misen perinteen yhdistäminen nykyrakentamiseen muodosta-

vat työn kolmannen pääteeman. 

 Vaikka pinta-alansa puolesta tontti tarjoaakin mah-

dollisuuden laajemman asuinalueen rakentamiseen ja isojen 

pientalotonttien kaavoittamiseen, on suunnitelmassa pyritty 

luomaan luomaan melko tiivis asuinalue. Asuinalueen tiivis 

rakenne tehostaa alueen käyttöä, sekä antaa vanhoille, arvok-

kaille metsäalueille niiden ansaitseman tilan. Ympäröivät met-

sä- ja ranta-alueet tarjoavat viihtyisän virkistysalueen kaikkien 

kuntalaisten käyttöön. Rantojen käyttöä voidaan aktivoida 

pienimuotoisella lisärakentamisella, mikä tukee myös järven 

asemaa maisemallisesti arvokkaana elementtinä. Vanha lato 

saapumistien varressa voisi toimia kesäaikaan esim. kahvilana 

ja pysähtymispaikkana alueen ohi ajaville autoilijoille, ja siten 

tarjota mahdollisuuden myös alueen ulkopuolisille tutustua 

alueeseen. Asuinalue, ranta-alueet sekä lato linkittyvät toisiin-

sa niiden välille sijoittuvien metsäalueiden kautta. Metsäalueet 

on tarkoitus jättää mahdollisimman luonnonmukaisiksi.

Aluesuunnitelma 1:2000Viheralueet

Maastonmuodot

Puusto ja kasvillisuus
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Sen sijaan, että alueen vanha pihapiiri jätettäisiin oman on-

nensa nojaan ja uusi asuinalue sijoitettaisiin kauemmas van-

hoista rakennuksista, on uudet rakennukset sijoitettu vanhan 

pihapiirin äärelle. Tavoitteena on tiukan suojelun sijaan van-

hojen rakennusten aktiivinen hyödyntäminen, ja siten myös 

niiden arvostuksen lisääminen. Vanha pihapiiri täydentyy uu-

silla rakennuksilla ja muodostaa alueen keskipisteen, joka toi-

mii asukkaiden yhteisenä piha-alueena. Tiiviissä asuinalueessa 

yhdistyvät työn kolme pääteemaa. Asuinalueen sijoittuminen 

vanhan pihapiirin äärelle antaa paitsi tilaa luonnonmukaisille 

metsäalueille, myös tukee asukkaiden välistä vuorovaikutusta 

sekä maaseudun perinteen ja nykyaikaikaisen rakentamisen 

yhdistämistä. Uuden asuinalueen suunnittelussa on pyritty 

luomaan vanhojen maalaistalojen tapaan viihtyisä, selkeästi ra-

jattu ja suojaisa piha-alue, joka toimii asuinalueen keskipistee-

nä ja asukkaiden yhteisenä kohtaamispaikkana. Vanhat raken-

nukset (1) säilytetään alueen kiintopisteenä, ja otetaan pääosin 

asukkaiden yhteiseen käyttöön. Uusiin piharakennuksiin (2) 

sijoittuu pieniä asuntoja ja asukkaiden kesken jaettavia apu-

tiloja. Yhdessä vanhojen rakennusten kanssa ne luovat lähes 

umpinaisen piha-alueen, joka on asukkaiden yhteisessä käytös-

sä. Uudet asuinrakennukset (3) sijoittuvat yhteispihan äärelle 

ikään kuin sitä suojaavaksi kehäksi. Siinä missä yhteispihan 

rakennukset sijoitetaan vanhojen rakennusten suuntaisesti, 

uudet asuinrakennukset sijoitetaan tonteille maastonmuotoja 

seuraten. Asuinrakennusten laajennukset tai piharakennuk-

set (4) sijoitetaan kunkin pientalon yksityisen pihan puolelle, 

joko osaksi asuinrakennusta tai itsenäiseksi lisärakennukseksi.

Selkeys, rakenteellinen yksinkertaisuus sekä vahva materiaalien 

tuntu ovat olleet asuntoratkaisujen suunnittelussa keskeisiä ta-

voitteita. Asuntoratkaisuissa on pyritty vastaamaan nykyajan ja 

tulevaisuuden vaatimuksiin, mutta samaan aikaan ne ovat saa-

neet vaikutteita vanhojen maalaisrakennusten ja talonpoikais-

talojen selkeäpiirteisestä arkkitehtuurista. Asuinrakennusten 

suunnittelussa on pyritty luomaan monenlaisille kohderyhmil-

le sopivia asuinrakennuksia, jotka ovat helposti toteutettavissa, 

ja jotka samalla vastaavat suunnittelualueen monimuotoisiin 

maastonmuotoihin ja vaihteleviin luonnonolosuhteisiin sekä 

tarjoavat vahvan tilakokemuksen luonnon äärellä.

 Uudet asuinrakennukset muodostuvat kolmesta eri 

rakennustyypistä, joista kukin sijoittuu erilaiselle paikalle, 

vanhan pihapiirin ympärille – pohjoisessa koivikkoiselle rin-

teelle kauniilla näkymillä (Talo rinteessä), etelässä jyrkän mäen 

rinteelle, korkean mäntymetsän juurelle (Talo mäellä) ja idässä 

tasaisemmalle maalle, vanhan kuusimetsän suojaan (Talo met-

sässä). Rakennusten massoittelu määräytyy maaston jyrkkyy-

den mukaan – mitä jyrkempi maasto, sitä pienempi rakennus-

ala, mutta myös isompi kerrosluku. 

 Asuntojen tilajärjestelyt noudattavat samoja toimin-

nallisia perusperiaatteita, mutta suhtautuvat ympäristöönsä eri 

tavoin, ja siten myös tarjoavat kukin erilaisen asumiskokemuk-

sen. Vaikka jokaisella rakennuksella on omanlainen karaktääri, 

perustuvat ne kuitenkin samoihin rakenteellisiin ja teknisiin 

ratkaisuihin, joissa on ensisijaisesti tavoiteltu terveellisiä ja 

ekologisia valintoja sekä arkkitehtuurin rakenteellista rehelli-

syyttä ja yksinkertaisuutta.

“Päärakennus”

“Aitta”

“Navetta”

“Sauna”

Pihapiiri 1:5004. Piharakennukset / asuinrakennusten laajennukset

3. Uudet asuinrakennukset
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Uudet asuinrakennukset jakautuvat kolmeen neljän pienta-

lon ryhmään rakennustyypin mukaan. Tonttikoot vaihtelevat 

myös taloryhmien ja asuntotyyppien mukaan. Kukin taloryh-

mä rajaa oman piha-alueensa, joka toimii saapumispihana uu-

sille pientalotonteille ja osittain kaikkien asukkaiden yhteisen 

piha-alueen jatkeena. Asuinalueelle saavutaan nykyistä metsä-

tietä pitkin etelästä. Jokaista asuinrakennusta kohden on varat-

tu kaksi autopaikkaa– yksi lämmin autotallipaikka yhteisessä 

piharakennuksessa, johon ajetaan kunkin taloryhmän oman 

pihan puolelta sekä yksi avopaikka kullakin tontilla, asunnon 

sisäänkäynnin lähettyvillä. Yhteispihan yhteyteen rakennetta-

vien piharakennusten ateljeetilojen / vuokrattavien asuntojen 

käyttäjille on varattu yksi avopaikka kutakin tilaa kohden tal-

lirakennuksen vierellä. 

Vanhat rakennukset otetaan pääosin asukkaiden yhteiskäyt-

töön. Päärakennus säilyy kuitenkin nykyisenlaisena – osit-

tain asuntona ja osittain työtilana. Vanha navettarakennus on 

suunnitelmassa esitetty siirrettäväksi ja kunnostettavaksi. Täl-

löin navettarakennus saa keskeisemmän roolin koko alueella ja 

se voidaan ottaa tehokkaampaan hyötykäyttöön. Ennen siirtoa 

rakennukselle valetaan uudet perustukset aivan nykyisen pai-

kan vierelle, jolloin siirto myös onnistuu helpommin. 

 Uudet piharakennukset ovat kaksikerroksisia ja sisäl-

tävät sekä asuintiloja että jaettavia apu-/työtiloja. Pohjakerrok-

seen on sijoitettu autotallipaikkoja (1/asuinrakennus), yhteisiä 

ulkoiluvälinevarastoja sekä kierrätyshuone ja teknisiä tiloja. 

Ajo autotalleihin tapahtuu kunkin taloryhmän oman pihan 

puolelta, jolloin yhteispiha säilyy rauhallisena ja viihtyisänä. 

Yhteispihan puoleinen julkisivu rajaa piha-aluetta, mutta myös 

tukee pihan käyttöä ja viihtyisyyttä tarjoamalla sekä suojaisia 

ulko-oleskelupaikkoja että pienimuotoisia arkisia kohtaamis-

paikkoja alueen asukkaille. Ylemmissä kerroksissa on ateljee-

tiloja / pieniä asuntoja, joihin saavutaan yhteispihan puolelta. 

Ateljeetila muodostuu avarasta ja monikäyttöisestä huoneesta, 

joka soveltuu hyvin sekä työskentelyyn että asumiseen. Tiloja 

voidaan vuokrata esim. alueella väliaikaisesti asuville tai vierai-

lijoille joko työtilana tai asuntona. Tällöin ulkopuolisillakin on 

mahdollisuus osaltaan vaikuttaa alueen kehitykseen ja yhteisön 

muodostumiseen, sekä tehdä asuinalueesta entistä eläväisempi 

ja jatkuvasti muuttuva. Yksi uusista piharakennuksista sijoit-

tuu alemmas rinteeseen niin, että ylemmän kerroksen ateljee-

tiloihin/asuntoihin on esteetön kulku.

Yhteispiha 1:200

Saapuminen ja autopaikat

Tonttijako

123

4

5

6

7

8

12

11

10

9

Taloryhmät ja tonttikoot:

Ryhmä 1: tontit 1-4

Ryhmä 2: tontit 5-8

Ryhmä 3: tontit 9-12

1. 580m2

2. 610m2

3. 610m2

4. 470m2

5. 1660m2

6. 1270m2

7. 770m2

8. 880m2

9. 1120m2 

10. 900m2

11. 1200m2

12. 770m2
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Tarvittaessa alue voidaan rakentaa vaiheittain. Parhaiten se 

onnistuu rakentamalla alue yksi taloryhmä kerrallaan. Tällöin 

alueen rakentaminen on tehokkaampaa ja taloryhmien yh-

tenäisyys säilyy. Kutakin taloryhmää rakennettaessa voidaan 

rakentaa myös piharakennus, joka palvelee kunkin ryhmän 

asukkaita yhteisesti. Koska alueen toimivuus riippuu pitkälti 

asukkaiden asenteesta ja innokkuudesta, on tärkeää, että heillä 

on mahdollisuus vaikuttaa yhteisten alueiden rakentumiseen 

ja jaettavien tilojen käyttöön aikaisessa vaiheessa. Nykyaikai-

sista toteutusmuodoista ryhmärakentaminen tukee alueen 

asukaslähtöisyyttä, arkkitehtonista yhtenäisyyttä sekä yhteisön 

muodostumista, mikä puolestaan edistää yhteisten tilojen ja 

vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten tarkempaa määrittä-

mistä sekä kunnossapitoa.

Ateljee- / tallirakennus ”Navetta” ”Päärakennus”

Leikkaus yhteispihalta 1:150

Päärakennus:    230 br-m2
- asunto ( sis. autotallit)
- työtila / kokoontumistila (n. 50m2)

Navetta:     135 br-m2
- verstas, kesäkeittiö, pyykkitupa

Sauna     21 br-m2

Aitta     22 br-m2
- kanala

Uudet piharakennukset:   232 br-m2 x 3
- ateljeeasunnot 6 x 45m2    
- autotallit
- ulkoiluvälinevarastot (n. 3m2/asunto)
- tekniset tilat ja jätehuone

Yhteisiä tiloja: 228m2 (8%) + ateljeeasunnot 270m2 (10%)

Koko suunnittelualue (ea = 0,04):  78500 m2

Koko alueen rakennukset:   2924 br-m2

Uusi asuinalue (ea = 0,15):   18300 m2

Asuinalueen rakennukset yht.:  2663 m2
- vanhat rakennukset (pihapiiri):  408 br-m2
- uudet piharakennukset yht.:  695 br-m2
- uudet asuinrakennukset yht.:  1560 br-m2 
 
  Ryhmä 1 (”Talo mäellä”):    4 x 100 br-m2

  Ryhmä 2 (”Talo rinteessä”):  4 x 150 br-m2

  Ryhmä 3 (”Talo metsässä”):  4 x 140 br-m2

1

2 3
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Uudet asuinrakennukset jakautuvat kolmeen neljän pienta-

lon ryhmään rakennustyypin mukaan. Tonttikoot vaihtelevat 

myös taloryhmien ja asuntotyyppien mukaan. Kukin taloryh-

mä rajaa oman piha-alueensa, joka toimii saapumispihana uu-

sille pientalotonteille ja osittain kaikkien asukkaiden yhteisen 

piha-alueen jatkeena. Asuinalueelle saavutaan nykyistä metsä-

tietä pitkin etelästä. Jokaista asuinrakennusta kohden on varat-

tu kaksi autopaikkaa– yksi lämmin autotallipaikka yhteisessä 

piharakennuksessa, johon ajetaan kunkin taloryhmän oman 

pihan puolelta sekä yksi avopaikka kullakin tontilla, asunnon 

sisäänkäynnin lähettyvillä. Yhteispihan yhteyteen rakennetta-

vien piharakennusten ateljeetilojen / vuokrattavien asuntojen 

käyttäjille on varattu yksi avopaikka kutakin tilaa kohden tal-

lirakennuksen vierellä. 

Vanhat rakennukset otetaan pääosin asukkaiden yhteiskäyt-

töön. Päärakennus säilyy kuitenkin nykyisenlaisena – osit-

tain asuntona ja osittain työtilana. Vanha navettarakennus on 

suunnitelmassa esitetty siirrettäväksi ja kunnostettavaksi. Täl-

löin navettarakennus saa keskeisemmän roolin koko alueella ja 

se voidaan ottaa tehokkaampaan hyötykäyttöön. Ennen siirtoa 

rakennukselle valetaan uudet perustukset aivan nykyisen pai-

kan vierelle, jolloin siirto myös onnistuu helpommin. 

 Uudet piharakennukset ovat kaksikerroksisia ja sisäl-
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tiloihin/asuntoihin on esteetön kulku.
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“Talo mäellä” on tehokas asunto tontin korkeimmalla paikalla, 

joka pitkien mäntyjen lailla kurkottaa kohti korkeuksia. Eri 

toiminnot on sijoitettu omiin kerroksiinsa, jolloin tontin ra-

kennusala pysyy pienenä ja siten vaikutus rakennusta ympä-

röivään, jyrkkään rinteeseen vähenee.

 Rakennukset sijoittuvat tonteilleen aittamaiseen tyy-

liin vapaasti maastonmuotoja seuraten ja itsenäisinä alueen 

muista rakennuksista. Sisäänkäynti asuntoihin tapahtuu kes-

kikerroksen kautta. Ylimmän kerroksen avara oleskelutila 

avautuu kaikkiin suuntiin ja tarjoaa valoisan ja viihtyisän tilan 

puiden latvojen lomassa, ja hyvät puitteet myös työskentelylle.  

 Talo mäellä on uusista asuinrakennuksista kaikkein 

pienin ja kompaktein ja sopii joko yksin asuvalle, pariskunnal-

le tai pienelle perheelle.

Detaljileikkaus 1:25Pohjapiirros 3.krs 1:150

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Vaihtoehtoisesti ylimmän kerroksen 

oleskelutila voidaan jakaa kahdeksi 

makuuhuoneeksi, jolloin asunto sopii 

myös pienelle perheelle. Tällöin asun-

non alimman kerroksen makuutila 

voidaan ottaa käyttöön esim. perheen 

yhteisenä oleskelutilana.
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“Talo metsässä” mahdollistaa asumisen yhdessä kerroksessa. 

Maantasoon sijoittuvissa tiloissa yhteys ulkotiloihin on vah-

vasti läsnä, sillä eri toiminnot on sijoitettu perinteisen talon-

poikaistalon tapaan “riviin”, ja jokainen tila avautuu ulkotilaan 

rakennuksen molemmin puolin. Ullakkohenkinen yläkerros 

tuo lisää tilaa perheen kasvaessa ja yksityisyyttä sitä lisää tar-

vitsevalle. Rakennukset ovat massaltaan pitkiä ja kapeita, min-

kä johdosta ne muodostavat selkeästi rajatun ja suojaisan pi-

ha-alueen, joka toimii sekä yhteisenä saapumisalueena uusille 

tonteille että kaikkien asukkaiden kesken jaettavan yhteispihan 

jatkeena. Pihalle saavutaan suoraan saapumistieltä. Rakennuk-

set rajaavat niitä ympäröiviä piha-alueita selvästi kahteen osaan 

– sisäänkäynnin puoleinen julkisivu terassialueineen on vah-

vemmin yhteydessä yhteisiin piha-alueisiin.

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Detaljileikkaus 1:25

Tarvittaessa asunto on mahdollista jakaa myös kahteen osaan, jolloin pienempää 

voidaan käyttää joko erillisenä työskentelytilana tai vuokrata alueella väliaikaisesti 

asuville vieraille.  Ylempään kerrokseen voidaan tällöin sijoittaa isompi makuutila. 

Pienempi huone yhdistyy parvitilana pienempään asuntoon / työtilaan.

US1: CLT 140

 Lämmöneriste 200 

 (pystykoolaus, kerto puu 45x250)

 Tuulensuojalevy 30

 Tuuletusrako 30 + 22

 Ulkoverhouslauta 28

 Peiterima 21

US2: Teräsbetoni 150

 Lämmöneriste 220

 Lautamuottibetoni 80

 (esivalmistettu betonielementti)

AP1: Lattialauta

 Teräsbetonilaatta 100

 Lämmöneriste 150 + 100

 Tasaushiekka 20

 Suodatinkangas

 Salaojituskerros > 300

YP1 Peltikate

 Vaneri 40

 Tuuletusväli 45 + 120

 Tuulensuojalevy 30

 Lämmöneriste 250

 CLT 140

1  Ikkunaluukun tuki, teräs

2  Ikkunaluukku

3  Kolmoislasitus (6/10/6/10/6)

4  Verhouslauta

    - käsittely julkisivuverhouksen mukaan

5  Myrskypelti

6  Sisäverhouslauta, kuusi

7  Lautamuottibetoni

8  Kaide

9  Lasikaide

10 Käsijohde, kuusi

11 Porras

     - askelma CLT 80

      - taustalevy, kuusi
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“Talo rinteessä” seuraa maastonmuotoja laskeutuen alas rin-

nettä tasolta toiselle kohti koivikko- ja järvimaisemia. Kaksi 

alinta kerrosta muodostavat avaran ja monimuotoisen tilasar-

jan ja luovat yhteyksiä ulkotilaan ja maantasoon sijoittuville 

terassialueille rakennuksen eri puolilla. Asunnon keskikerros 

on vahvemmin yhteydessä yhteisen piha-alueen puolelle, kun 

taas alin kerros tarjoaa rauhallisen tilan yksityisen piha-alueen 

ja kauniiden näkymien suuntaan. Avarien sisätilojen ja tont-

tien suuren koon johdosta talo rinteessä sopii hyvin isollekin 

perheelle. Rakennukset sijoittuvat kukin omalle tontilleen 

maastonmuotojen mukaisesti. Yhteistä saapumispihaa rajaavat 

pihan toisella puolen alueen vanha päärakennus, joka sijoit-

tuu hieman korkeammalle kohdalle säilyttäen asemansa alueen 

kiintopisteenä sekä yhteinen tallirakennus.

Pohjapiirros 3.krs 1:150

Pohjapiirros 2.krs 1:150

Leikkaus B-B 1:150 Aluejulkisivu 1:250

Pohjapiirros 1.krs 1:150

Detaljileikkaus 1:25

Ylin kerros voidaan myös avata osittain alempaan ker-

rokseen ja järjestää esim. kahdeksi makuuhuoneeksi tai 

makuu- ja työhuoneeksi. Asunto sopii tällöin pienemmäl-

lekin perheelle tai jos asunnosta halutaan entistä avarampi 

ja valoisampi.
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Rakennusten mitoitus perustuu 5,4 metrin modulijärjestel-

mään, jossa kantavana rakenteena toimivat ristiinlaminoidut 

massiivipuulevyt (CLT). CLT-rakenteen käyttö yhdistää puu-

rakentamisen pitkän perinteen suomalaisessa maaseuturaken-

tamisessa nykyaikaiseen ja jatkuvasti kehittyvään rakennusta-

paan. Perinteiseen hirsirakenteeseen verrattuna CLT on myös 

huomattavasti joustavampi tilaratkaisujen suhteen ja sallii 

esim. julkisivujen vapaamman aukotuksen. Rakennusten pe-

rustukset ja maanvaraiset seinärakenteet ovat betonirakentei-

sia. 

 Rakennuksissa on ns. ydinosa, joka on myös beto-

nirakenteinen ja toimii rakennuksen teknisenä sydämenä. 

Ydinosaan sijoitetaan märkätilat, tekninen tila/varasto, pai-

novoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahormit. Ydinosaan lii-

tetään myös keittiöasennukset ja mahdolliset varaavat tulisi-

jat. Rakennusten vesikiertoinen lattialämmitys sallii useiden 

eri lämmitysjärjestelmien yhdistelyn asukkaan mieltymysten 

mukaan. Päälämmitysjärjestelmänä toimii maalämpö, ja lisä-

lämmönlähteenä voidaan käyttää esim. varaavia tulisijoja. 

Kullakin taloryhmällä on yhteinen, keskitetty lämmitysjärjes-

telmä, jolloin autotallien yhteydessä oleva tekninen tila pal-

velee kaikkia kunkin taloryhmän taloja, ja asuintilat saadaan 

tehokkaampaan hyötykäyttöön. Uusissa asuinrakennuksissa 

on myös painovoimainen ilmanvaihto. Korvausilma virtaa si-

sätiloihin julkisivuissa olevien aukkojen kautta, ja poistoilma 

vastaavasti ulos rakennuksen tekniseen ytimeen sijoitettujen 

poistoilmahormien kautta. Kylpyhuoneiden ja keittiön yhtey-

dessä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa mekaanisesti.

Uusien rakennusten suhdemaailma, materiaali- ja värivalin-

nat sekä detaljiikka seuraavat vanhojen rakennusten henkeä, 

mutta noudattavat samalla oman aikansa arvoja. Rakennusten 

suunnittelussa on pyritty luomaan arkkitehtuuria, joka ei ole 

huomiota herättävää, vaan antaa tilaa vanhoille rakennuksille 

ja siten mahdollistaa yhtenäisen ja eri aikakausia kunnioittavan 

asuinalueen muodostumisen. Asuinrakennuksilla on kolme 

vaihtoehtoista pääväriä, jotka ovat lähtöisin alueen vanhojen 

rakennusten värimaailmasta. Julkisivujen pystylautaverhous 

noudattaa vanhojen rakennusten, päärakennuksen ja navet-

tarakennuksen verhoustapaa. Kuten vanhoissa rakennuksissa, 

voidaan myös uusien rakennusten ovissa ja ikkunaluukuissa 

käyttää pääväristä poikkeavia värejä ja erilaisia verhoustyylejä.

1. punamultamaalattu

2. käsittelemätön

3. kuultomaalattu (ruskean sävyinen)

Julkisivu, talo mäellä 1:40
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1 2 3

1 Ulkoverhous
 - perinteinen peiterimalaudoitus
 -  kuusilauta, hienosahattu (28 x 120)
 -  peiterima kuusta, hienosahattu (21 x 21)

2  Lautamuottibetoni, harmaa
 -  lautamuotissa käytettävä jako sama kuin
  lautaverhouksessa (120mm)
 -  betoniosat esivalmistettuja betonielementtejä,
  yläreunassa 40mm syvennys

3  Peltikate
 -  maalattu rakennuksen pääväristä riippuen 
 - punainen (lautaverhous punamultamaalattu)
 - tumman harmaa (lautaverhous käsittelemätön /   
 kuultomaalattu)

4  Syöksytorvi, teräs
 - maalattu rakennuksen pääväriä vastaavaksi

5  Ikkuna- ja oviluukut
 - valmistetaan alueen kaadettavista puista
 - väri (jokin vaihtoehtoisista pääväreistä tai  
    esim. vanhojen rakennusten ovissa käytetty keltainen 
  sävy) ja verhoustyyli asukkaan valittavissa

6  Teräs, maalattu 
 - sävy sama kuin rakennuksen katolla

7 Lasi, kirkas

8 Terassi
 - puurakenteinen, paaluperustukset








