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TIIVISTELMÄ
Pääkaupunkiseudun asuntopula on nostanut asumisen kustannukset sietämättömälle tasolle. Siitä on haittaa niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Rakennamme vähemmän kuin mitä pitäisi. Lähteestä riippuen syytetään joko rakennuttajia
tai viranomaisia. Perusteluina käytetään ahneutta, panttausta tai viivästelyä. Yleisen syyttelyn ja syiden puimisen sijaan halusin luoda konkreettisen ehdotuksen,
jolla tilannetta voisi helpottaa.
Ruokakuntien koko on muuttunut merkittävästi lähivuosikymmeninä. Helsingissä kaksi kolmesta ruokakunnasta on yhden tai kahden hengen ruokakuntia. Pulaa
on etenkin pienistä asunnoista.
Uuden kaavoittaminen on ongelmallista ja hidasta. Samanaikaisesti meillä on
valtavat määrät valmista tonttimaavarantoa, joka ei ole asuinkäytössä.
Pääkaupunkiseudun pientaloalueilla on tilaa noin 60 000 pienelle omakotitalolle, jotka voisivat teoreettisesti ratkaista koko asuntopulan. Realistisesti ainakin
tuoda suuren helpotuksen siihen.
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Ehdotukseni on pienentää omakotitalo yksiöksi, joka soveltuu omakotitalojen
pihoille lisäasunnoksi.
Jotta tätä maavarantoa voitaisiin aktivoida rakentamiseen, täytyy täydennysrakentamisesta tehdä houkuttelevampaa tontin omistajan kannalta. Sen täytyy
tarjota enemmän kuin tavanomainen rakentaminen. Osa houkuttelevuudesta on
arkkitehdin määriteltävissä mutta osa vaatii poliittisia muutoksia.
Työlläni haluan todistaa, että pieni monistettavissa oleva omakotitalo on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen ratkaisumalli.
Haluan nostaa tämänkaltaista rakentamista koskevia kohtaamiani ongelmakohtia
esille ja ylipäätään herättää keskustelua asuintottumuksistamme ja mahdollisuuksistamme.
Ratkaisu ei ole millään yksittäisellä osa-alueella poikkeuksellinen, mutta kokonaisuutena moni kokee sen ehkä liiankin uudenlaiseksi ehdotukseksi. Maata on
aina jaettu pienemmiksi osiksi. Pieniä rakennuksia on rakennettu kautta historian.
Sivuasunnot eivät myöskään ole uusi asia. Kuitenkin näiden seikkojen yhdistäminen yhdeksi ratkaisuksi asuntopulaan on huomattavasti monimutkaisempi asia
kuin miltä se aluksi voi vaikuttaa.
Työssäni olen pyrkinyt löytämään nämä ongelmakohdat, esittämään niihin
ratkaisuja ja ennen kaikkea rakentaa toimivan fyysisen mallitalon. Viedä Yksiön
Puutarhaan.
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ABSTRACT OF MASTER’S THESIS
The need for apartments in the capital area has risen the housing expenses to an unsustainable level. It has disadvantages both on an individual level and to the society. We build less
than we should. The developers or the officials are to blame, according to who’s talking. Either
greed, withholding or procrastination. Instead of general pointing fingers and talking about reasons I wanted to create a concrete proposal to make the situation easier.
The size of families has changed significantly in the past few decades. In Helsinki two out of
three families consists of one or two people. There is a shortage of especially smaller apartments.
The zoning of new areas is problematic and slow. Nevertheless, we have huge amounts of
ready plots, that are not in full use.
In the areas zoned for small residential buildings in the capital area we could fit ca. 60 000
small houses that could solve the whole shortage of residences. Realistically it could at least
alleviate the situation.
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Supervisor: Hannu Huttunen, professor
Number of pages: 74
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My proposal is to reduce the detached house into studio that can be fitted into these residential
yards as an extra residence.
For this land area to be activated into building, the owner of the land has to get some kind of
kicker for supplemental building. It has to offer more than usual building. Part of the attractiveness is made by the architect, but part requires political changes.
In my work I want to attest that a prefabricated small residential building is realizable solution
for its costs and as a whole. I want to put the problem areas forth, and overall give rise to the
conversation of how we are used to living and the possibilities of our living.
The solution is not exceptional in one area, but as a whole many will experience as too nontraditional. Land has always been sectioned. Small buildings have always been built. Having an
extra apartment is not new. Putting these things together as a solution to the apartment shortage is way more complicated than it seems at first glance.
In my work I try to find these problematic parts, find solutions to them, and above all build a
functional model house. To bring the Studio house to the Garden.
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1.1 TARKOITUS JA TAVOITE
Usein hankkeiden takana täytyy olla unelma jostakin. Niin tässäkin projektissa. Unelma motivoi itseä jatkamaan ja toisaalta myy ideaa eteenpäin. Unelma
liittää pienen mallikappaleen suurempaan kontekstiin.
Unelmoin kaupungista, jossa asuminen maksaa sen verran että ihmisillä riittää
rahaa elämiseen ja sijoittettavaksikin. Yhteiskunta, jossa asunnot eivät maksa niin
paljoa ettei niitä ei olisi varaa korjata. Yhteiskunta, jossa ahkera voisi aina omistaa
asuntonsa. Ihmiset voisivat hakeutua ryhmiksi ja rakennuttaa itse omat alueensa.
Asuntosijoittamisen sijaan ihmiset sijoittaisivat enemmän uusiin yrityksiin ja näin
vauhdittaisivat hyvinvointia. Tietenkin rakentamisesta täytyy voida tienata, muuten
ala ei kehity, mutta yksittäisen ihmisen elämässä asuminen ei saisi lohkaista niin
suurta osaa tuloista. Sijoittaminen tuottavaan toimintaan tulisi olla olennaisempaa
kuin sijoittaminen vanhenevaan asuntokantaan.
Tiivis ja kaupunkimainen kaupunki, jossa olisi laajan keskusta-alueen lisäksi
tiiviitä pientaloalueita, jotka nekin tukeutuisivat raideliikenteeseen. Omakotitaloalueita, joissa raitiovaunut liikkuisivat. Alueita, jotka omaisivat laajan ja heterogeenisen asukaspohjan. Lapsiperheiden lomassa olisi opiskelijoita tai nuoria pareja
omissa taloissaan. Opiskelijat voisivat auttaa arkisissa askareissa eläkeläisiä,
jotka voisivat tämän vuoksi asua pidempään omassa kodissaan. Kunta säästäisi
vanhustenhoitokuluissa ja eläkeläisillä olisi parempi elämä. Alueiden asuntotarjonta olisi monipuolisempi ja näin varmistaisi värikkään väestöpohjan. Kunnalliset
palvelut olisivat näin helpommin hoidettavissa.
Suuremmalla osalla kansaa olisi mahdollista asua omakotitalossa.
En tietenkään odota projektini pääsevän tähän unelmaan, mutta toivon sen olevan
askel siihen suuntaan. Jonkinlainen tavoitetilanne on oltava.

Ideakuva projektin alkumetreiltä. Käytin kuvaa videolla, jolla esittelin hanketta.

Työn tarkoituksena on:

-Herättää keskustelua tästä asumisratkaisusta sekä asumisesta
yleensäkin. Mainostaa ideaa päättäjille ja nostaa median kautta esille. Esitellä
tätä eri tahoille. Olla näkyvillä ja kertoa idean hyvistä puolista ja potentiaalista.

-Tunnistaa ja esittää tämän asumisratkaisun ongelmakohdat ja pyrkiä löytämään ratkaisuja näihin. Kartoittaa säädökset, tonttimaavaranto, ihmisten tottumukset ja mieltymykset sekä rakennuskustannukset.
-Suunnitella ja toteuttaa yleispätevä, monistettavissa ja myytävissä oleva
mallikappale tästä asumisratkaisusta. Löytää rahoitus, yhteistyökumppanit ja
tontti.
-Etsiä tie millä tämä saataisiin leviämään. Saada media kirjoittamaan asiasta,
löytää yhteistyökumppaneita, löytää toimitapa ongelmiin. Vakuuttaa ihmiset.
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-Esittää asiat niin, että ne ovat innostavia ja näin hanke voisi innoittaa muita
samankaltaisiin kokeiluihin.
-Viimeisenä mutta hyvinkin olennaisena tarkoituksena on ratkaista henkilökohtainen asumisongelma ja hankkia itselle työ diplomityön kautta.
Projektin tavoitteet muokkautuivat projektin myötä. Kuitenkin alusta saakka

on pysynyt kaksi keskeistä tavoitetta. Saada aikaan valmis rakennus ja herättää
keskustelua tällaisen asumismuodon mahdollisuuksista.
Tavoitteena on myös ollut myytävä tuote. Tämä tuote on muuttunut matkanvarrella erilaisten realiteettien iskuista. Lukuiset yksittäiset ominaisuudet ovat karsiutuneet rakennuksesta sekä prosessista.
Olen aina halunnut tehdä diplomityöstäni jotakin konkreettista. Ylipäätään
olen aina mieltynyt enemmän konkreettisiin asioihin kuin teoriaan. Oma asumisongelma ja toisaalta himo saada ura käyntiin jollakin selkeällä tavalla ajoivat tällaiseen ratkaisuun. Tuntui hyvin luontevalta ajatukselta, että oma yritys käynnistyisi
diplomityön yhteydessä.
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1.2 TYÖN TOTEUTUSTAPA
Toteutustapa ei ollut kokonaisuudessaan tiedossa ennen hankkeen alkua.
Kiireisimpinä aikoina etenemissuunnitelmaa on joutunut muuttamaan miltei päivittäin. Joten tämä on osittain kertomus siitä, kuinka asiat olisivat loogisesti menneet
alusta saakka, jos ne olisivat olleet tiedossa. Olen pyrkinyt kronologisuuteen
tämän työn esityksessä niiltä osin kuin se on mahdollista.

Lopuksi asetin nämä alueet kartalle. Kartan päälle lisäsin vielä tason, joka
kertoi paljonko käyttämätöntä rakennusoikeutta alueelta löytyy. Näin löytyi potentiaaliset kohteet hankkeelle. Karttaa en sisällytä työhöni koska se on merkittävä
kilpailuetu, jonka tuottamiseen kului miltei kaksi kuukautta. Kartta mahdollistaa
hyvin kohdennetun markkinoinnin.

Olin aivan alusta asti kokenut, että en halua vain suunnitella rakennusta,
jota ei koskaan toteutettaisi. Toteutus tuntui välttämättömältä – etenkin kun
kyseessä on melko pieni hanke. Toinen mielessä pyörinyt ajatus oli, että onko
järkevää tehdä mitään, jos kukaan ei tiedä siitä? Samaa ajatusta jatkaen onko
järkevämpää tehdä jotain, jos enemmän ihmisiä tietää siitä? Mielestäni on. Tämän
vuoksi pyrin saamaan työlleni mahdollisimman suuren näkyvyyden. En tosin koskaan odottanut sen osa-alueen menevän näin hyvin.

Tiedustelin kaupunkien elimiltä suhtautumista tämän kaltaiseen asumiseen.
Tapasin muutamia edustajia selvittääkseni asenneilmapiiriä. Kaikki sujuivat positii- Rakensin rakennuksesta yhteensä neljä pienoismallia. Kolme pienoismalleista
visessa hengessä ja hankkeelle näytettiin vihreätä valoa.
oli työmalleja, joilla hahmottelin mittasuhteita ja tilaohjelmaa. Rakensin myös 1:1
mallin rakennuksen päätyjulkisivun mitoista äitini pihalle Espooseen. Rakennus
Projektin toteutuksen kannalta ehkä suurin kompastuskivi oli tontti, jolle malnäytti valtavalta ja pienensin sitä hieman leveyssuunnassa. Syy suuren koon
likappaleen rakentaisi. Päätin tehdä ideasta esittelyvideon. Minulla ei ollut mahvaikutelmaan saattoi kuitenkin olla äitini talo. Talon hirret ovat 1800 luvun lopulta,
dollisuutta palkata videolle tekijää, joten se täytyi tuottaa kotikonstein. Loin Power joten mittakaava on väistämättä eri kuin nykysäädöksin ja tottumuksin tuotettavasPointin animointi työkalulla videon, jonka latasin Vimeo videontoistopalveluun.
sa talossa. Pelkät rakennepaksuudet ja rossipohja tuo jo paljon.
Video lähti hyvin leviämään sosiaalisessa mediassa.
Myös portaista tehtiin testikappaleet ennen rakentamista. Oli tärkeä varmistua
Videota jaettiin yli 1000 kertaa (mikä oli tuon aikaisin Facebookin asetuksin
liitoksien toimivuudesta. Tämän lisäksi tilasin valtavan määrän näytekappaleista
erityisen hyvin) ja seuraavana aamuna sain soiton Helsingin Sanomien toimittajal- kaikista rakentamiseen liittyvistä tuotteista.
ta, joka oli kiinnostunut tekemään aiheesta jutun sunnuntain lehteen. Jutusta tuli
aukeaman juttu, joka myös levisi hyvin sosiaalisessa mediassa. Tämä juttu avasi Koska immateriaalioikeuksia on vaikea suojata ja myydä - ainakin arkkitehovet hankkeelle. Sain lukuisia yhteydenottopyyntöjä koskien valmistusyhteistyötä tuurin osalta - päädyin ratkaisuun, että koitan vakiinnuttaa ”Yksiö Puutarhassa”
ja tontteja. Valmistava tehdas löytyi näin. Jutun menestys tarkoitti myös sitä, että sanaparin projektini nimeksi ja hankkia sille tavaramerkin. Myös internet-osoite ja
media kirjoittaisi aiheesta mielellään jatkossakin.
myöhemmin yrityksen nimi ovat varmistaneet tämän.

Ensiksi oli hiottava konsepti yksinkertaiseksi ja helposti selitettävään muotoon.
Ideassa on monta eri aspektia, jotka tulisi selittää yksinkertaisesti. Tämä otti
aikaa.
Etsin referenssejä maailmalta. Vaikka niistä ei ollut juurikaan käytännön hyötyä
oli niiden näkeminen helpottavaa ainakin sen tunteen luomiseksi, että tämäkin
voisi olla mahdollista.

Tiedossani oli käyttämättömän rakennusoikeuden määrä ja osittain sijainti.
Kuitenkaan en tiennyt sen tarkemmin millaisin ehdoin tuota rakennusoikeutta voisi
Idea oli toteuttaa hanke niin, että media voisi kirjoittaa siitä mahdollisimman palkäyttää. Toisin sanoen en tiennyt eri alueiden kaavamääräyksiä tai tulkintoja.
jon. Tämä mahdollistaisi hankkeen rahoituksen ja toisaalta avaisi aluetta keskusKävin läpi kaikki Helsingin ja Vantaan pientaloalueiden asemaakaavat ja niiden telulle. Tämän näkymisestä arkkitehtuurissa kerron työssäni myöhemmin.
määräykset. Espoon kaavoja silmäilin mutta jätin tutkimatta, koska ne olivat yleiJuttu ohjasi valtavan määrän ihmisiä hankkeen internetsivuille. Olin kiireessesti ottaen niin täynnä määräyksiä, että sovittaminen tuntui liian työläältä.
sä tehnyt nopeat sivut ja pienen kyselyn. Halusin kartoittaa ihmisten mielipiteitä
Keräsin kaavoista rajoittavia määräyksiä. Luokittelin kaavat kolmeen eri ryhtällaisesta asumismuodosta. Etenkin sellaisten ihmisten, jotka omistavat tontin
mään. Salliviin, ehdoin salliviin ja kieltäviin. Sallivat ja ehdoin sallivat jaoin vielä
jolle tällaisen voisi rakentaa. Kyselyyn vastanneista noin sadalla henkilöllä oli
kolmeen eri ryhmään määräysten perusteella ja näistä määräysryhmistä muodos- oma tontti. Se avasi hyvin näkemyksiä, joista jotkin olivat hyvin yllättäviäkin. Tästä
kerron myöhemmin lisää.
tin kolme erilaista talon hahmoa.
Valitsin rakennuksista heti – oikeastaan vielä tutkimisen käynnissä ollessamieleiseni. Mieleinen oli tietenkin kaikista vaikeimmin kaavoihin istuva versio.
Tällä tavoin sain kuitenkin mielenkiintoni kohdilleen ja tulevasta mallikappaleesta
riittävän poikkeuksellisen näköisen, jotta se herättäisi huomiota. Tätä kikkaa käytin
jatkossa usein.
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Nyt kun olin julkisesti luvannut rakentaa mallikappaleen, täytyi löytää rahoitus
ja tontti. Tiedossa oli, että työ täytyi toteuttaa hyvin rajallisella budjetilla. Kysyin
rahoitusta kaikilta Suomen pankeilta. Luonnollisesti opiskelijalla ei ole kovin hyvät
mahdollisuudet saada lainaa kahden omakotitalon rakentamiseen. Projekti jaettiin
osiin niin, että ensiksi rahoitettaisiin tontti, sitten kahden talon perustukset ja toinen talo loppuun asti. Toisen talon rahoitus olisi ostajan harteilla.

Hanke nojautuisi silti pitkälti omaan työhön, talkootöihin, alennuksiin ja näytekappaleisiin. Rahoitusta ja sponsorointia käsittelen tarkemmin omassa osiossaan.
Päätin tilata projektista dokumentin. Dokumenttia aloitettiin kuvata rakentamisvaiheessa. Tätä ennen projekti oli ollut käynnissä jo yli vuoden. Dokumentti on
osana diplomityötä ja katsottavissa osoitteessa www.yksiopuutarhassa.fi

Projekti oli koostettava siten, että sen jokainen työvaihe on osana markkinointia. Tässä sosiaalinen media, etenkin Facebook osoittautui oivaksi kanavaksi.
Lehtijutut täydensivät tätä ja hankkivat lisää seuraajapohjaa.
Kokosin ryhmän ihmisiä ja yrityksiä vastaamaan eri osa-alueista. Yleisesti ottaen olen tykännyt tehdä mahdollisimman paljon hankkeen eri osa-alueista itse tai
vähintäänkin niin, että tiedän jokaisen osa-alueen yksityiskohtia myöten.
Sponsorien hankinta vaikutti merkittävästi myös arkkitehtuuriin ja rakennuksen
ominaisuuksiin. Moni tavaranvalmistaja halusi tietenkin joko uuden tai lippulaivatuotteensa näkyville. Tämä vaati mittavaa määrää yhteensovittamista ja tarkoitti
sitä, että suunnitelmat saattoivat muuttua matkan varrella hyvinkin nopeasti.
Hankintatyö pidensi hankkeen kestoa merkittävästi. Satojen ellei tuhansien
sähköpostien lisäksi sponsorien hankintatyö piti sisällään esitelmiä, joilla saatiin
tavarantoimittajat vakuuttuneeksi siitä, että hankkeeseen kannattaa lähteä mukaan ja että projektilla on mahdollisuudet menestyä.
1.2 Työn toteutustapa 7 / 74

Kun maatyöt ja perustukset oli saatu tontilla valmiiksi, aloitin pihatöiden tekemisen. Samanaikaisesti työt tehtaalla pääsivät alkuun. Töitä voitiin siis tehdä kahdessa kohteessa samanaikaisesti ja tämä nopeutti prosessia. Vastasin suurimmasta osasta tehtaan hankinnoista mallikappaleeseen liittyen. Tämä mahdollisti
sponsorien tuotteiden käyttämisen.
Työmaalla olen ollut päivittäin ja tehdastyövaiheessa vierailin tehtaalla pari kertaa viikossa, joskus useamminkin. Sopimuksemme piti sisällään vapaan liikkuvuuden tehtaalla. Tehdastyön seuraaminen oli hyvin opettavainen kokemus.
Projektin aikana törmäsin lukuisiin ongelmiin, joista merkittävin on rakennussäätelyn valtava määrä. Vaikka rakennussäädökset itsessään olivat jo ennalta
tuttuja, ei niiden yhteisvaikutukset sekä kaikki muu kuin arkkitehdin työnkuvaan
normaalisti osuvat säädökset olleet tiedossa. Vaikka olin mielestäni hyvin valmistautunut säädöksiin ja tehnyt paljon taustatyötä niiden vaikutusten selvittämiseksi,
pääsivät ne yllättämään useaan otteeseen hankkeen aikana. Ei yksinkertaisesti
ole olemassa sellaista lähdettä, joka auttaisi varautumaan kaikkeen. Prosessi
pitää käydä kerran läpi, jotta sen voi tietää. Silti sitä ei voi täysin ennustaa.
Rakennussäätelyä ja sen luomaa prosessia olen pyrkinyt kritisoimaan aina mahdollisuuden tullen. Tästä olen onnistunut saamaan muutaman lehtijutun aikaan ja
käytän tässäkin työssä siihen muutaman sivun. Vaikka säätely karsii räikeimpiä
väärinkäytöksiä rakentamisessa, rohkenen väittää, että säätely on suurin yksittäinen este paremman hinta-laatusuhteen asumiselle.
Mallikappaleen valmistuttua pidin kahdet avajaiset. Avajaisiin osallistui noin 250
henkilöä. Tämän jälkeen pidin taloa yleisölle auki aina sunnuntaisin. Vieraita kävi
noin 550. Talossa on vieraillut paljon kaavoittajia, eri yritysten edustajia, päättäjiä
mutta pääosin kuitenkin tavallisia tontinomistajia. Palaute on ollut erinomaista ja
palkitsevaa. Nykyään mallikappale on kotini ja esittelen sitä vain erityispyynnöstä.

3D leikkaus rakennuksesta. Portaat kaiteineen eivät ole vielä ottaneet muotoaan. Myös sovittelu tontille on kesken.

hankkeeseen liittyvistä sopimuksista. Tämän lisäksi olen vastannut kaikkien
tuotteiden ja määrien laskennasta ja tilaamisesta. U-arvojen laskennasta sekä
Dokumentti oli tarkoitus myydä jollekin TV-kanavalle omakustannehintaan.
Muutama kanava oli kiinnostunut mutta sponsorien näkyvyys ja dokumentin myyn- lujuuslaskennasta niiltä osin kuin laki ei ole velvoittanut jotain toista sitä tekemään. Tähän apuna on ollut lukuisat eri mitoitusohjelmat. Erilliset suunnittelijat
tihinta eivät kohdanneet neuvotteluissa. Tässä epäonnistuin. Nyt dokumentti on
ovat tarkentaneet ja allekirjoittaneet suunnitelmat. Rakennus 2:n kohdalla olen
nähtävissä vain internetissä.
toiminut myös virallisesti pääsuunnittelijana ja rakennus 3 ja 4:n kohdalla myös
Oman työn osuus on merkittävä tapa vähentää kustannuksia. Arkkitehtina tuota virallisesti ilmanvaihdon suunnittelijana. Tarpeen vaatiessa olen aina konsultoinut
muita suunnittelijoita. Myös eri tuotteiden valmistajat ovat antaneet tuoteinformaaosuutta voi luonnollisesti nostaa hyvinkin korkealle. Arkkitehtisuunnittelun lisäksi
olen vastannut epävirallisesti pääsuunnittelusta, osin LVIS, RAK ja elementtikuvi- tiota sekä suunnitteluapua. Sisustussuunnittelusta olen vastannut itse. Tässäkin
en pohjasuunnittelusta, tarkastuksista ja yhteen saattamisesta. Portaiden suunnit- tavaran toimittajat ovat toimineet apuna.
telusta ja työstökaavioista. Työkoneiden valitsemisesta ja tilauksista sekä kaikista
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Suunnittelutyön lisäksi olen rakentanut pihan, räystäät, rännit, terassit, liiterit,
aidat, hulevesijärjestelmän, istutukset, sokkelin pinnoituksen, valaistusta sekä rakennuksen sisältä päin kokonaisuudessaan pois lukien keittiö sekä kylpyhuoneen
vedeneristys ja laatoitus.
Työssäni puhun pääsääntöisesti mallikappaleesta mutta mainitsen myös rakennus 2,3 ja 4:n. Tällä haluan tuoda esille, että tyyppitalo kehittyy vielä ja haluan
avata näitä kehityssuuntia. Vain mallikappale sisältyy diplomityöhön.
Koska diplomityö on julkinen ja sitä tai sen osia ei saa salata, en sisällytä työhöni rakennekuvia, laskelmia tai muutakaan liian paljastavaa.
1.2 Työn toteutustapa 8 / 74

1.3 LÄHTÖKOHDAT
Kaikki alkoi vuonna 2008 kun olin Ruotsissa tekemässä kandidaattikirjoitelmaani. Aiheeksi valitsin ”Kaupungin nopean kasvun haittavaikutukset”. Käsittelin
aineessani pääkaupunkiseutua. Kandia tehdessäni tutustuin ohimennen pääkaupunkiseudun pientalovarantoon. Huomasin, että pääkaupunkiseudulla on paljon
pientalotontteja, joissa on rakennusoikeutta jäljellä. Hieman sen jälkeen äitini
puhui, että olisi mahdollisesti kiinnostunut rakentamaan tontilleen Espooseen vanhemmilleen vanhuuden talon. Kyseinen hanke kuitenkin jäi mutta idea aktivoitui
enemmän. Mietin, että tällaisia asumistarpeita on varmasti monella.

Asuntopula koskee ennen kaikkea pieniä asuntoja. Tämä johtuu osin kaupunkien välisestä kilpailusta ja Helsingin päätöksistä rajoittaa pienten asuntojen
tuotantoa suhteessa suurempiin. Suuri osa kaupunkiin suuntautuvasta muuttoliikkeestä on pieniin asuntoihin hakeutuvia henkilöitä. Toisin sanoen yhden tai
kahden hengen ruokakuntia. Pienten asuntojen pula nostaa niiden hintoja ja tätä
myötä myös suurempien asuntojen hintoja.

Yhden ja kahden hengen ruokakunnat kattavat jo 2/3 kaikista Helsingin ruokakunnista (Lähde 1). Tämän tulisi näkyä rakentamisessa, arkkitehtuurissa ja
Samalla mielessä painoi oma asumistilanne. Olin juuri muuttanut takaisin Ruot- säädöksissä. Ennen kaikkea tulisi vastata kysyntään!
sista Suomeen ja asuin hetkellisesti äitini luona. Tuntui vaikealta tai miltei mahdottomalta säästää omaan asuntoon, samalla kun maksaisi 800 euron suuruista
Myös tontin funktio on muuttunut. Ennen tontti oli suuri, jotta siinä voitiin
vuokraa. Tiesin kuitenkin olevani vieläpä suhteellisen hyvässä asemassa verratviljellä. Tämä oli yleistä vielä rintamamiestalojen synnyn aikaan. Myöhemmin
tuna moneen muuhun. Korkeasti koulutetunkin yksin elävän on erittäin vaikea
tontti muuttui viljelysmaasta lasten leikkipaikaksi ja koristepuutarhaksi. Nykyään
ansaita omaa asuntoaan. Se on irvokasta, etenkin kun oma työnkuva on suunni- pientalojen asukasmäärä ja lapsiluku on vähentynyt ja tontin funktio on muuttutella toisille asuntoja.
nut enemmän suojakaistaksi naapuria kohden sekä statussymboliksi. Tontilta ei
vaadita enää niin suurta pinta-alaa. Tonttiin ei olla enää valmiita laittamaan niin
Göteborgin vuokrataso oli huomattavasti Helsinkiä edullisempi. Asuin 42m2 yk- paljoa aikaa mutta toisaalta samalla omakotitaloasuminen on kuitenkin edelleen
siössä hyvillä yhteyksillä 300e/kk. Vuokranantaja oli yksityinen. Opiskelijatoverini suosituin asumismuoto (Lähde 2).
pitivät tätä korkeana vuokrana. Göteborgissa moni nykyään valmistunut, silloinen
opiskelijakaverini voi sanoa asumiskustannuksensa olevan 10 % luokkaa tuloihin Talo ja koti on myös entistä enemmän itseilmaisun keino. Sisustus on entistä
nähden. Kuinka moni vastavalmistunut Helsingissä voisi sanoa samoin? Asumis- tärkeämmässä osassa taloa. Ironisesti vaikka talopakettien osuus kokonaiskustannukset vaikuttavat merkittävästi elämän laatuun.
pientalotuotannosta on noussut yhä korkeammaksi, talolta vaaditaan yksilöllisiä
ominaisuuksia entistä enemmän. Kustomointi on hankalaa ja kallista. Usein asiaSuuret asumiskustannukset haittaavat Pääkaupunkiseudun kehitystä ja sakas ei ole valmis maksamaan tästä koituvaa hintaa. Tämä on erityisen hankalaa
malla jarruttavat koko Suomen taloutta. Matalapalkkaisille aloille ei meinaa löytyä lukuisten säädösten ja lupaprosessin vuoksi. Pieni muutos voi vaikuttaa monen
tekijöitä. Ihmisten usko omaan menestykseensä, elämän miellekyyteen ja yhteis- kymmenen eri säädöksen toteutumisedellytyksiin ja tämä tarkoittaisi kaikkien
kuntaan on koetuksella, jos ahkeralla työnteolla ei voi saavuttaa omaa asuntoa.
näiden seikkojen korjaamista ja kirjaamista. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos meillä
olisi suhteellisen standardoitu korkeatasoinen perusratkaisu, johon olisi saatavilla
Korkeat asumiskustannukset, monotoninen asuntotarjonta ja pieni kantakauvalmiiksi suunniteltuja muutoksia / kustomointia.
punkialue vähentävät merkittävästi Helsingin vetovoimaisuutta nuorten aikuisten
silmissä. Hinta-laatu suhde ei yksinkertaisesti kohtaa, kun vertaa moneen muuhun Maailmalla tämän kaltainen rakentaminen ei ole uusi asia. Eikä se oikeastaan
Euroopan kaupunkiin.
ole Suomessakaan. Renkien talot olivat yleisiä aikanaan. Oli myös yleistä, että
päätalo otti vuokralaisia joko kellariin, ullakolle tai vierasrakennukseen. Tämän
Korkeita asumiskustannuksia voi selittää monella tavalla. Voi syyttää korkeita tavan käyttö täydennysrakentamiskonseptina Suomessa puolestaan on uutta.
rakentamiskustannuksia, hidasta prosessia, liian vähäistä maa-alaa tai korkotasoja. Kuitenkin esimerkiksi muissa Suomen suurissa kaupungeissa on samat lait, Vastaavia hankkeita on mm. Kanadassa Vancouverissa, missä kaupunki antoi
korot ja toimintatavat. Näin ollen kaikki riippuu yksiselitteisesti siitä, että asuntoja lisärakennusoikeutta pientalotonteille kaupungin keskustan ympäriltä. Ehtona oli,
on liian vähän pääkaupunkiseudulla. Meidän täytyy rakentaa enemmän, jotta hin- että niihin rakennettaisiin pieniä omakotitaloja, jotka olisi laitettava vuokralle. Ideaa
tojen nousu saataisiin edes pysähtymään.
perusteltiin juuri asumisen korkealla hintatasolla ja helpotuksella asuntopulaan.
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Ruokakuntien koon muutos Helsingissä 1960-luvulta vuoteen 2009. Aikaisemmin suuret perheet olivat
suurin yksittäinen ryhmä ruokakunnissa ja ehdottomasti suurin väkiluvultaan. Nyt asia on päinvastoin.
Silti rakennuksia suunnitellaan perheasunnoiksi huomattavasti perheiden suhteellista määrää suurempi
osa.

Vancouverissa on kolmessa vuodessa haettu rakennuslupia yli kahdelle tuhannelle tällaiselle pientalolle (Lähde 3). Vastaavia asumismuotoja on myös Yhdysvalloissa ja Australiassa. Ruotsissa säädettiin myös uusi laki projektin aikana, joka
mahdollistaa alle 25m2 neliöisen asuinrakennuksen rakentamisen tontille ilman
rakennuslupaa.
Asuminen on suurempi eriarvoisuuden luoja kuin palkka. Omistusasuja
säästää vuosikymmenessä merkittävät määrät suhteessa vuokralla asuvaan ja
mahdollistaa näin entistä suuremman asunnon hankinnan. Hintojen kohoaminen
eriarvoistaa myös sukupolvia. Nuoremmilla sukupolvilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia omistusasumiseen kuin vanhemmilla sukupolvilla. Eriarvoistumista
tapahtuu myös kaupunkien ja maakuntien välillä. Kun kustannukset ovat pääkaupunkiseudulla korkeat, ei maakunnista voi muuttaa niin helposti työn perässä pääkaupunkiseudulle. Tämä hidastaa kehitystä ja kankeuttaa työmarkkinoita. Tämän
vuoksi olisi erittäin tärkeää mahdollistaa omistusasuminen alemmilla kustannuksilla myös suurissa kaupungeissa.
Monesta perspektiivistä tarkastellen asia on siis erittäin ajankohtainen.
Meillä on potentiaali, meillä on tarve ja näiden lisäksi moni maa on jo toteuttanut
ratkaisun. Esimerkkejä on, tuloksia on. Ratkaisun avain, kuinka saada aktivoitua
vähällä käytöllä olevia tontteja rakentamiseen - siitä on tehtävä riittävän helppoa.
Tässä emme valitettavasti ole maailman kärkeä.

Lähde 1: Helsingin kaupungin Tietokeskus. “Helsinki tiedon kohteena“ 2011. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/11_08_22_Helsinki_tiedon_kohteena.pdf Sivu: 29
Lähde 2: Ympäristökeskus, Tilastokeskus. 2010. “Asukasbarometri 2010” http://www.ymparisto.fi/asukasbarometri Ladattavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37042
Lähde 3: Vancouverin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2016. http://vancouver.ca/home-property-development/statistics-on-construction-activity.aspx
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1.3.2 KAAVATILANNE

Kolme miljoonaa neliömetriä suhteutettuna Helsingin keskustaan. Kolme yksikerroksista rakennusta.

Kolme miljoonaa neliömetriä rakentamatonta rakennusoikeutta. Toisin kuin
aikaisemmin mainitsemassani Kanadan esimerkissä, Pääkaupunkiseudulla ei
tarvitsisi edes lisätä rakennusoikeutta tai kaavoittaa lisää tämän asuinmuodon
mahdollistamiseksi.
Pääkaupunkiseudulla on 2 866 voimassa olevaa asemakaavaa, joissa on
pientalorakentamiseen soveltuvaa kerrosalaa (Lähde 4). Nämä pitävät sisällään
kolme miljoonaa KEM käyttämätöntä rakennusoikeutta tonteilla, jotka ovat jo osin
rakennettuja (Lähde 5). Rakentamattomat tontit eivät siis ole mukana laskussa.
Pientaloalueiden tonttimaavaranto jakautuu melko tasaisesti pääkaupunkiseudun
kolmen suuren kaupungin kesken.
Pääkaupunkiseudun pientaloalueet kartallla.

Kolme miljoonaa neliömetriä tarkoittaa samaa kuin kolme neliökilometriä rakennusta. Potentiaali on valtava. Sille voisi teoreettisesti sijoittaa 50 KEM rakennuksia
60 000 kappaletta. Kun yleinen asumisväljyys on Helsingissä on vuonna 2017
33,8m2/hlö (Lähde 6) voidaan laskea, että rakennuksessa asuisi keskimäärin 1,48
henkilöä. Näin ollen nämä talot voisivat asuttaa noin 88 800 henkilöä. Prosentinkin aktivoiminen olisi suuri apu ja promille hyvä pohja liiketoiminnalle!
Useat kaavat rajoittavat rakennusten lukumäärän suhteessa tontin alaan.
Esimerkiksi yksi rakennus tontin 400m2 kohden. Rakennuksen kokoon ei oteta
kantaa. Tällaisia kaavoja löytyi välillä hyvinkin houkuttelevilta alueilta, joilla voisi
uskoa kaupungilla löytyvän kiinnostusta täydennysrakentaa. Haastattelin erästä
kaavoittajaa asiasta ja hän kertoi kaupungin aikoinaan olleen huolestunut, että

alue rakennettaisiin liian tiiviiksi purkamalla vanhat talot. Ironisesti nyt kaava estää yleispiirteiltään samankaltaisia mutta Helsingissä suojeltuja alueita oli enemmän.
täydennysrakentamisen paraatipaikalla ja osaltaan luo lisää painetta alueen purkuun. Pienempi täydennysrakentaminen suojaisi aluetta.
Kaavojen esteettiset rajoitteet. Pinta-ala tai autopaikkarajoitteiden lisäksi pientaloalueiden kaavoissa on myös paljon rajoitteita, jotka määrittävät talon ulkonäköä.
Kaavoissa on havaittavissa selkeä suuntaus. Mitä uudempi kaava, sitä pikku- Kuten esimerkiksi: kattomuoto, kattokulma, räystäskorkeus, harjakorkeus, kerrostarkempi ja määräävämpi kaava on. Sitä hankalammin se soveltuu täydennysrakorkeus, kerrosten pinta-alan suhde toisiinsa, ikkunoiden koko, ikkunoiden muoto,
kentamiseen ja sitä vähemmän houkuttelevampi se on rakennuskohteena. Uusien räystäiden muoto, julkisivumateriaalit, julkisivun mitat ja mittasuhteet. Yksittäisissä
kaavojen kohdalla käyttämätöntä rakennusoikeutta ei ole jäänyt yhtä paljon kuin
kaavoissa jopa enemmän ja yksityiskohtaisemmin.
vanhemmissa kaavoissa.
Kevyesti säädeltyjä kaavoja löytyy kuitenkin. Noin puolet kaavoista on hyvin
Myös kuntakohtaisesti oli suuria eroja. Espoon kaavat olivat yleensä niin pikku- tällaiselle asumismuodolle soveltuvia. Kuitenkin täytyy muistaa, että vaikka kaava
sallisi rakentamisen voi tontilla olla monta seikkaa, jotka estävät rakentamisen.
tarkkoja ja vaikeita, että jätin ne tutkimatta. Helsingin ja Vantaan kaavat olivat
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Lähde 4: Laskenta pyydetty HSY:n asiantuntijalta Heikki Leivolalta sähköpostin välityksellä 29.1.2016. Lähteenä SeutuRAMAVA II 2015 aineisto
Lähde 5: SeutuRaMaVa 2012. Sivu 27. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/2_2012_SeutuRAMAVA.pdf
Lähde 6: Helsingin kaupungin Tietokeskus. https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsinkilaisissa-asuntokunnissa-on-keskimaarin-338-asuinneliota-henkiloa-kohden?publisherId=17445764&releaseId=55566378
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Kuten jo aikaisemmin lyhyesti mainitsin, kävin läpi Helsingin ja Vantaan pientaloalueiden kaavat. Jaoin ne kolmeen ryhmään. Salliviin, ehdoin salliviin sekä
kieltäviin.

KAIKKI KAAVAT

KAIKKI PIENTALOJEN RAKENNUSOIKEUTTA
OMAAVAT KAAVAT

SALLIVAT JA EHDOIN SALLIVAT KAAVAT

Sallivat käsittivät hyvin vapaat kaavat, joissa oli lähinnä suhteellisen helposti
toteutettavia esteettisiä rajoitteita tai eri kerroksien välisiä pinta-ala suhteita jotka
olisivat helposti täytettävissä.
Ehdoin salliviin kuului kaavoja, joissa rajoitettiin esimerkiksi rakennusten tai
asuntojen määrää suhteessa tontin pinta-alaan. Kuitenkin mikäli määräyksessä
käytetty pinta-ala oli hyvin pieni ja alue näytti olevan muilta osin suotuisa tämän
kaltaiselle täydennysrakentamiselle, saattoivat nuo kaavat päätyä sallivien ryhmään. Jos taas määräyksessä käytetty pinta-ala oli erittäin suuri, päätyi tuo kaava
kieltäviin. Väliin jäävät päätyivät ehdoin salliviin.
KAAVOISSA JÄLJELLÄ OLEVA MAAVARANTO

MAAN HINTA

Kieltäviin päätyi kaavoja, jotka olivat yleispiirteiltään ongelmallisia. Vaikka niissä
ei suoraan kiellettäisi tämän kaltaista rakentamista, oli määräyksiä niin paljon, että
Oli tärkeätä löytää kartalta optimaaliset alueet hankkeelle. Käytin apuna
yksi tyyppi ei voisi niitä täyttää. Kaikki puujulkisivut, tai runkoratkaisut kieltävät
erilaisia tilastoja, jotka asetin kartalle. Työssäni havainnollistan vain työskentelykaavat päätyivät myös kieltäviin.
tavan. Siksi käytän piirrettyjä luonnoksia prosessista. Aluksi etsin kaavat, joissa
oli pientalorakentamiseen osoitettua rakennusoikeutta. Jaoin ne jo aikaisemmin
Koska kaavoja on niin paljon ja koska kaavoissa on niin monia erilaisia määrämainitsemallani tavalla kolmeen eri ryhmään. Sijoitin nuo alueet kartalle. Tämän
yksiä, uskoisin että tähän työhön tarvittaisiin kone, jos tiedosta haluttaisiin aulisäksi lisäsin kartalle eri alueiden jäljellä olevan rakennusoikeuden. Tarkastelin
kotonta. Osa määräyksistä menee väistämättä päällekkäin ja ristiin. Kolme talo
myös maanhintaa. Kuten aikaisemmin mainitsin, tämän kaltaisten rakennuksien
tyyppiä ei voi täyttää aukottomasti kaikkia määräyksiä. Tämä etenemistapa kuitenrakennuttamisen tuotto riippuu paljon maan hinnasta. Tällä tavoin sain lopulta
kin helpotti hahmottamaan rajoitteita ja rajaamaan suurimpia esteitä pois. Se antoi
kartan, joka osoittaa optimi alueet hankkeelle. Tätä karttaa voisi hyvin käyttää esihyvät raamit tarkemmalle suunnittelulle.
merkiksi markkinoinnin kohdentamiseen. Se tietenkin myös auttaa ymmärtämään
koko hanketta paremmin. Mitkä ovat hankkeen etenemisen rajoitteita.

YKSIÖ
PUUTARHASSA
DILPOMITYÖ OLLI ENNE
WWW.YKSIOPUUTARHASSA.FI

OPTIMIALUEET HANKKEELLE JA
LIIKETOIMINNALLE

Prosessi oli osin täysin tilastoihin perustuva ja näiltä osin hyvinkin tieteellinen
ja luotettava. Kokonaisuutena kuitenkin osa tilastoista oli puutteellisia tai liian suuripiirteisiä ja mm. maan hintaa jouduin vain arvioimaan asuntojen myyntihintoihin
pohjautuen. Kokonaisuutena tarkastelu ei varmaankaan täyttäisi kaikkia akateemisen tutkimuksen edellytyksiä mutta toimi hyvin yrityksen perustamista ennen
suoritettavaan taustatutkimukseen. Vaikka tutkimus ei ole aukoton niin se toimii
vahvana indikaattorina.
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2.1 KONSEPTIN LUONTI
Hankkeen konseptointi on kolmiosainen. Ensiksi hankkeen yleinen konsepti
Omasta perspektiivistä: Antaa mahdollisuuden toistaa suunnitelmia. Näin uuden
- täydennysrakentaminen pienillä taloilla omakotitalojen pihoille. Toisekseen rasuunnittelemiseen jää enemmän aikaa. Pientalojen tavanomaisella arkkitehtisuunkennuksen konseptointi ja kolmanneksi konsepti kuinka toteuttaa hanke. Konseptit nittelulla on vaikea elättää itsensä, tämä luo siihen mahdollisuuden.
risteävät monissakin osissa toistensa kanssa ja vaikuttavat luonnollisesti toisiinsa.
Loin mielestäni sopivat kohderyhmät. Niitä oli viisi. Perustin kohderyhmät tietoiYksityistä tonttimaata on pyritty aktivoimaan ennenkin. Usein huonoin tulok- hin mitä sain hankkeen nettisivuilla olleesta kyselystä. En halunnut pysyä täysin
sin. Projekti lähtee liikkeelle siitä, että tämän aktivoimisen täytyy olla vapaaehtois- tieteellisissä määritelmissä vaan annoin oman intuition vaikuttaa kohderyhmien
ta ja näin ollen tontin omistajan kannalta täydennysrakentamisesta täytyy tehdä
hahmotteluun. Kohderyhmät tarkentuivat projektin aikana ja niistä nousi esille
houkuttelevampaa.
yhteydenottojen myötä selvästi kaksi. Myöhemmin huomasin myös kohderyhmiä
rajaavia seikkoja, joita en ollut ottanut tässä huomioon. Niistä myöhemmin. HuoPäätin pureutua niihin seikkoihin, joihin arkkitehti voi vaikuttaa. Pelkästään
mattavaa näissä kohderyhmissä on se, että asukas ja asiakas saattavat olla kaksi
pienentämällä rakennusta voidaan: pienentää riskiä, mahdollistaa useampia tont- eri ihmistä.
teja rakentamiskelpoisiksi sekä nostaa tuottoa. Toisaalta myös mahdollistaa erilaiset asumismuodot perheen sisällä. Arkkitehti voi myös vaikuttaa paljolti siihen, Olennaista on myös huomioida se, että ryhmät jotka ovat eniten kiinnostuneita
millaisena hanke ja talo nähdään. Tähän voi vaikuttaa talon ominaisuuksilla sekä hankkeesta eivät välttämättä ole kuitenkaan siinä elämäntilanteessa, että voisivat
mielikuvien luonnilla - brändäyksellä.
realistisesti hankkia tai rakennuttaa talon. Toisaalta näitä ryhmiä voi pitää todennäköisinä vuokralaisina.
Jotta idean saisi leviämään täytyisi kertoa mitä tämä uusi konsepti mahdollistaisi
KOHDERYHMÄT:
eri ryhmille.
Konseptin hyödyt tiivistettynä:

		
		
Asiakkaan perspektiivistä: Luo mahdollisuuden tienata tontilla, joka muutoin voi- 		
si olla vaikeasti rakentamiseen soveltuva. Mahdollistaa esimerkiksi mukavan eläkkeen vuokratuotolla. Mahdollistaa rakennuttamisen pienemmällä riskillä ja usein
		
suuremmalla tuotolla. Pienillä taloilla suuremman rakennusoikeuden voi jakaa
		
osiin ja näin rahoittaa hankkeen vaiheittain. Luo joustavuutta asuinratkaisuihin
		
perheen sisällä. Mahdollistaa eläkeläisten asumisen omalla tontilla pidempään.
Vuokralainen voi esimerkiksi luoda lunta tai haravoida pihaa. Juuri niitä töitä, jotka 		
ajavat vanhuksia vanhainkotiin.
		
		
Asukkaan perspektiivistä: Tuo omakotitaloasumisen mahdolliseksi suuremmalle
osalle kansaa. Lisää omakotitaloja paremmilla sijainneilla. Ylipäätään luo lisää
		
tarjontaa.
		
		
Kunnan ja yhteiskunnan perspektiivistä: Houkuttelee parempia veronmaksajia, 		
luo monipuolisempaa väestöpohjaa omakotitaloalueille, mahdollistaa palveluiden 		
tuottamisen helpommin. Tiivistää kaupunkirakennetta ja nostaa infran käyttöastetta.
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Kohderyhmistä kaksi tai kolme on noussut esille projektin aikana.
Nuoret parit, jotka haluavat päästä omakotitaloasumiseen tai ylipäätään omistusasumiseen käsiksi mahdollisimman vähällä alkubudjetilla. Valmiit tekemään
rakennustöitä itse.
+45 vuotias nainen, joka pitää puutarhasta, ekologisuudesta. Lapset ovat jo
muuttaneet pois ja hankkii pitkäaikaisen kodin pienellä pihalla. Unelmissa omat
istutukset ja viljelykset.
Tontin omistaja itse. Yleensä mies. Myy vanhan talonsa ja rakentaa takapihalle
oman uuden.
Ryhmiä yhdistää halu korkeampaan laatuun. Erilaisuuden kaipuu, kyllästyminen
nykyiseen asuntotuotantoon. Ekologisuus on usealla lähellä sydäntä. Arvostavat
uuden talon vaivattomuutta.
Hämmästyttävän useat ovat myös toivoneet painovoimaista ilmanvaihtoa ja
hengittävää rakennetta. Sekä puhtaita rakennusaineita.

Nuori mies, 25-35v. Työelämän aloittanut. Haluaa
päästä omistusasumiseen kiinni. Valmis tekemään
osan rakentamisesta itse.
Nuori pari 25-35v. Hankkimassa yhteiseksi asun-			
nokseen. Mahdollisesti laajentamassa myöhemmin
kun perheen lisäystä tulee.
Nuori perhe. Ensiasunnoksi hieman kauempaa.
Mahdollisesti laajentamassa piakkoin. Ehkä jopa
rakentamassa isomman talon viereen piakkoin.
Eläkeläinen tai pian eläkkeelle siirtyvä. Rakastaa pihaansa mutta ei jaksa enää ylläpitää suurta omakotitaloa ja isoa pihaansa. Haluaa pienem
män talon ja pienemmän pihan, kuitenkin tutun
ympäristön.
Ideakuva esittelyvideolta.

Tontin omistaja itse. Myy oman talonsa ja tilaa 				
talon takapihalleen.
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Ongelmakohtia kartoitin jo alkuvaiheessa mutta osa ongelmista tai niiden
laajuudesta on ilmennyt vasta työn edettyä pidemmälle. Ensiksi kartoitin säädökset ja muut rajoittavat ominaisuudet. Näitä rajoitteita arvioiden loin konseptin, joka
soveltuisi näihin kuitenkin samalla täyttäen haluamani arvot rakennukselta. Myöhemmässä vaiheessa erilaiset yllättävät - joko rakennusta tai rakentamisprosessia
säätelevät säädökset kuitenkin vielä muuttivat suunnitelmia.
Halusin, että talo olisi hyvä alusta, joka voisi joustaa monessa muutoksessa.
Usein talolta vaaditaan muunneltavuutta. Muunneltavuutta niin, että tyyppitalon
perusratkaisut voivat olla samoja mutta päälle voidaan lisätä erilaisia ominaisuuksia. Sekä muunneltavuutta niin, että valmiiksi rakennettu talo joustaa eri asumistottumusten ja tarpeiden mukaan. Niin, että taloa voidaan jatkojalostaa koko
elinkaarensa aikana. Tästä puhun etenkin työni loppuosassa lisää.
Hyvän alustan luominen tarkoittaa mielestäni tiivistetysti sitä, että suunnitelmissa on varauduttu moniin asioihin. Kukaan ei kuitenkaan voi olettaa tietävänsä millaisessa maailmassa talo tulee olemaan 50 vuoden kuluttua. Tämän vuoksi alusta
ei saisi olla liian spesifiikki. Jos ajattelee hyviä ja onnistuneita alustoja, kuten
esimerkiksi Boeing 747, tuttavallisemmin Jumbojetti, tai vaikkapa monia panssarivaunuja, niitä yhdistävä seikka on se, että perusratkaisut on tehty erityisen hyvin.
Niissä ei ole korjattavaa. Toisaalta niissä on jätetty kokonaisuus riittävän avoimeksi, että erillisiä osia voi poistaa, korvata tai muuttaa. Molemmat näistä esimerkistä
ovat sellaisia, joidenka alustat on suunniteltu jo 60-luvulla mutta ovat silti yleisesti
käytössä nykyäänkin. Hyvässä alustassa vanha tekniikka voidaan vaihtaa uudempaan ja tuote saa uuden elämän. Nykyään taloissa on suuntauduttu enempi
integroimaan järjestelmiä rakenteisiin, vaikka mielestäni suunnan tulisi olla juuri
päinvastainen.

Vaikka halusin pitää tämän kutkuttavan ajatuksen muokattavuudesta mukana
konseptia luodessani, tiedostin kuitenkin, että ajatuksen sisällyttäminen hankkeeseen olisi luultavasti liian suuri pala. Etenkin kun hankkeessa oli paljon muutakin
poikkeuksellista ja itselle uutta. Olen kuitenkin jalostanut ajatusta enempi hankkeen aikana ja kerron siitä vielä myöhemmin työssäni lisää.
Aluksi oli idea pienestä talosta. Pieniä taloja / asumismuotoja on monenlaisia.
Suuntia oli valittavana ainakin: liikuteltavat asumukset kuten erilaiset moduulit tai
trailerin päälle rakennettavat versiot tai sitten kiinteä tavanomaisempi talo / virallinen asunto.
Päätin, että virallinen asunto olisi suunta johon mennä. Tämä siksi, että trailerin päällä oleva asunto olisi niin rajoitettu painonsa ja mittojensa osalta. Se myös
mielletään väliaikaiseksi asunnoksi ja ikään kuin alempiarvoiseksi kuin varsinainen talo. Tämän mielleyhtymän kumoaminen vaatisi mittavasti töitä.

Liikuteltavat moduulit olisivat kiinnostavia ja ehkä liiketoimintana järkeviä
mutta eivät kovin järkeviä ostajan kannalta. Eivät myöskään rakennussäädösten
kannalta. Onko järkeä tehdä talo, jonka voi siirtää, jos kuitenkin talo vaatii aina
Kaavamääräysten perusteella luodut kolme eri mallia, joista yhden suunnittelin loppuun.
uudet maatyöt, perustukset ja liittymät? Näiden osuus on noin 20-25 prosenttia
kustannuksista. Eli aina liikuteltaessa saisikin mukaansa vain 80-75 prosenttia
Kuten aikaisemmin mainitsin, tutkiessani pääkaupunkiseudun kaavamääräyksiä
talosta ja joutuisi maksamaan uudet 25% uusista perustuksista. Lisäksi siirtäminen olisi erittäin kallista ja se rasittaisi rakenteita. Rakenteiden täytyisi olla selvästi jaoin kaavat kolmeen eri ryhmään ja loin määräysten perusteella kolmen talon
raamit. Hahmon mikä täyttäisi tietyn määräysryppään. Valitsin näistä mielestäni
tavanomaista kestävämmät ja mielellään myös kevyemmät.
mielenkiintoisimman.
Näin jäljelle jäi tavanomainen talo pienennettynä. Tarkoitus oli luoda talo, jossa on kaikki omakotitalon ominaisuudet. Talo joka pystyy tarjoamaan omakotitalo- Ideana on ollut, että rakennuksen pohjaratkaisu tulisi olla suurilta osin sovellettaunelman pienemmillä kustannuksilla. Tuoda unelman mahdolliseksi suuremmalle vissa myös näihin kahteen muuhun malliin.
Jos samaa ajatusta soveltaa taloon voisi se parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että osalle kansaa.
Kun päädyin tähän malliin, tarkoitti se samalla luopumista kahden muun mallin
talo olisi runko, johon voisi lisätä esimerkiksi: paloeristyksen, äänieristyksen, taloValittuani virallisen asunnon ja siihen liittyvät määräykset, toi tämä toki selvästi tuomista eduista. Yksikerroksinen vaihtoehto soveltuisi parhaiten liikuntarajoitteitekniikan ja keittiöt sekä kylpyhuoneet. Keittiöt ja kylpyhuoneet ovat hyvin alttiita
lisähintaa. Eristeet ja rakenteet kasvoivat. Rakennusosien mittasuhteet kasvoivat sille. Tämä tulisi voida myös perustaa matalalla perustuksella.
makumuutoksille. Tämän vuoksi suunnitelmissa tulisi kiinnittää huomiota siihen,
että näiden vaihdettavuus olisi helppoa ja yksinkertaista eikä muutokset vaikuttaisi ja suunnittelusta katosi vapaus.
Vaikka liikuntarajoitteisille suunnittelu olisi mielenkiintoista ja soveltuisi pienmuihin osa-alueisiin. Myös LVIS järjestelmät tulisi olla vaihdettavissa ilman, että
Ihmisiin on iskostunut vahvasti ajatus siitä, että iso talo on parempi ja symboli taloilla täydentämisen perusideaan hyvin, täytyi projektissa kuitenkin huomioida
muihin rakenteisiin täytyy koskea. Parhaimmillaan tämä ei tuo lisäkustannuksia
vaan ennemminkin nopeuttaa rakentamista, kun työvaiheet eivät ole niin sidoksis- varallisuudelle ja jopa hyvinvoinnille. Vastaavasti pienempi talo nähdään halpana vastaisuudessa ne edut mitä valitsemani talon tyyppi voisi tarjota. Kun päätin valisa toisiinsa. Tämä puolestaan voi tuoda säästöjä tai vähintäänkin ennalta-arvatta- ja kohteena johon ei voi sijoittaa rahojaan. Tai että niitä ei ainakaan saisi takaisin ta tämän tyypin toteutettavaksi malliksi, karsin samalla tuon liikuntarajoitteisuuden
tuoton kera. Tämän vuoksi täytyisi tehdä hyvin selväksi, että kyseessä on talo eikä huomioimisen vähemmälle. Kun rakennus on rossipohjainen ja kaksi kerroksinen
vuutta kustannuksiin ja aikatauluihin.
se rajaa automaattisesti ryhmää. Täytyisi keskittyä puhtaasti niihin etuihin mitä
mikään asuntovaunu-henkinen asumus. Tämän lisäksi talon tulisi olla esimerkiltämä talotyyppi pystyisi tarjoamaan. Ne edut olivat omakotitalomaisuus, erilaisuus
lisen hieno, jotta mielikuvat rikkoutuisivat mahdollisimman tehokkaasti. Toisaalta
ja leikkisyys.
tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä pröystäilevää taloa.
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2.1.1 YLEISET RAJOITTEET JA BUDJETTI
Jotta tämä asumismuoto voisi yleistyä täytyy sen voida tuottaa voittoa kaikille
osallisille. Tontinomistajalle, yritykselle, urakoitsijalle ja kunnalle. Asiakkaalla ei
ole usein samanlaista tarvetta hankkia tällaista tontilleen kuin suuremman talon
etsijällä. Asiakas pitää saada syttymään tämän mahdollisuuksista. Tämän pitää
olla tavanomaista “makeampi” ja tuottoisampi.
Kustannuksia ja pääoman tuottoa tutkin ennen hankkeeseen ryhtymistä. Idean
toimivuuden kannalta on hyvin olennaista, että pieni talo on kustannuksiltaan ja
tuotoltaan kilpailukykyinen muunlaiseen rakentamiseen nähden.

Hienot asiat kuten ikkunat, ovet, keittiö, takka, kylpyhuone sekä erilaiset arkkitehtoniset ominaisuudet ja tilan tunne ylipäätään voivat maksaa lisää, jos niistä saa
enemmän takaisin kuin mitä ne maksaa.
Kun halvimmankin rakennuksen kiinteät kustannukset – koosta riippumattamaksavat noin 20 000 euroa. Voi päälle rakentaa vaikkapa 30 000 euron halvimman mahdollisen talon. Kuitenkin tuosta kokonaisuudessaan 50 000 euroa maksavasta talosta ei saa kuin korkeintaan omansa takaisin kun taas 100 000 euron
talosta voi saada 200 000 euroa on ilmiselvää kumpaa kannattaa tai ylipäätään
voi liiketoimintana tehdä.

Pienessä rakennuksessa neliöhinta nousee väistämättä korkeaksi. Liittymät
ja pakollisten kalliiden tilojen osuudet nostavat hintaa. Toinen ongelmallisuus
pienissä rakennuksissa on tilaa säästävät ratkaisut. Tilaa säästävät ratkaisut
säästävät tilaa. Kun tilaa tarvitaan vähemmän, nousee neliöhinta. Kun tähän vielä
lisätään ratkaisujen oma kustannuksensa lisää tämä neliöhintaa entisestään.

Myös myyntihinnan määritys on vaikeata erilaisessa kohteessa. Moni ihminen selaa asuntoilmoituksia tietyin rajauksin ja katsovat paljonkin neliöhintaa.
Koska tämänlaisia taloja ei oleteta olevan, ei ne myöskään löydy yleisillä hakuehdoilla. Harva etsii omakotitaloa, joka maksaa alle 250 000 euroa, tai yksiötä, joka
Rakennus lähtee hyvin epätavanomaisista lähtökohdista. Olen minimoinut
on omakotitalo. Vaikka talo itsessään voisi olla juuri tämän henkilön asumistarpeiYleensä kun puhutaan asuntojen hinnoista, sekoitetaan niihin monesti rakenta- siin soveltuva. Tämä tekee myynnistä haastavampaa. Oikeanlaiset ostajat kyllä
neliöitä mutta kuitenkin käyttänyt suhteellisen paljon kuutioita. Juuri päin vastoin
kuin tavanomainen rakennuttaja tekisi. Rakennus on myös kahdessa kerroksessa miskustannukset. Nämä eivät kuitenkaan välttämättä kulje ollenkaan käsikädessä. osaavat antaa arvoa näille ratkaisuille mutta se vaatii sen, että ostaja on saatava
Rakennuskustannukset määräytyvät ominaisuuksista, tavoista ja säädöksistä ja
ja ylin kerros on ilman erillistä ullakkoa ja kattokulma on hyvin jyrkkä. Nämä ovat
tutustumaan taloon paikan päälle ensiksi. Neliöhinta karsii ihmisiä näytöiltä. Mikäli
suhteessa kalliimpia ratkaisuja. Toisaalta uskon vahvasti siihen, että talon myyn- prosesseista. Myyntikustannukset puolestaan lähinnä myyjän aikataulusta myydä oikeita ostajia ei löydy näytöille tippuu myös myyntihinta. Myyntihinnan arvioinnin
sekä asiakkaan halusta maksaa.
tihinnan määrittelee ennen kaikkea se, että taloon ihastutaan. Ei laskennallinen
vaikeutta havainnollistaa hyvin se, että rakennus 2:n myyntihintaa arvioi kahdekneliöhinta tai muukaan tarkka määrite.
san eri kiinteistönvälitysfirmaa. Hintahaitari oli huikeat 88 000 euroa. Otin mediaaKuitenkin kun suunnittelen tälläistä yleistä konseptia ja pyrin todistelemaan sen nihinnan ja myin talon sillä. Talo meni pyyntihinnalla, 199 000 euroa.
järkevyyttä, täytyy minun huomioida molemmat seikat. Täytyy huomioida rakenToisaalta rakennuttajana voisi ajatella, että ei ole mitään väliä mitä jonkin
nuskustannusten hinta sekä myyntihinta sekä niiden erotus. Jääkö väliin riittävästi Omakotitalon myyntihintaan vaikuttaa merkittävästi myös tontti. Pääkaupunrakennusosan tai ominaisuuden rakentaminen maksaa. Olennaista on vain se
rahaa, jotta rakennuttaminen innostaa.
kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä enemmän. Vaikka uskon,
kiseudulla halvimmat löytämäni tontit olisivat 20 000 euroa per talo. Tämä edellytettä rakennuskustannuksia ja ennen kaikkea asumiskustannuksia pitää saada
tää monen talon tekemistä yhdelle tontille. Usein kahden tai kolmen. Yleisemmin
Tavanomaisesta poikkeavan kohteen hinnoitteluun liittyy monia ongelmia.
alennettua, en usko siihen, että tulisi aina tehdä halvinta mahdollista.
hinnat pyörivät noin 30 000 euron luokassa. Tontit tietenkin ovat sitä kalliimpia
Rakennuskustannusten osalta ei voi käyttää valmiita esimerkkejä. Moni urakoitsija mitä lähempänä keskustaa tai muita hintaa nostavia kohteita ne ovat. Kuitenkin
Vertailin Pääkaupunkiseudun asuntojen hintoja ja vuokria. Vertasin niin pien- ottaa pienemmästä hankkeesta suuremman katteen kuin normaalin kokoisesta
uskoisin, että 50m2 omakotitalolla on jonkinlainen maksimihinta mitä siitä ollaan
ten kerrostaloasuntojen, pienten rivitaloasuntojen kuin -paremman vertailukohdan hankkeesta. Toisaalta moni työvaihe on huomattavasti pienempi. Kun rakennus
valmiita maksamaan parhaimmillakin paikoilla. Uskon, että se hinta ei välttämättä
puuttuessa- hieman suurempien omakotitalojen hintoja. Omakotitalossa on selviä on kaksi kerroksinen on rakennuksen ala hyvin pieni. Tämä vaikuttaa maatöiden
ole sellainen, että se mahdollistaisi näiden käyttöä kaikista kalleimmilla tonteilla
määrään merkittävästi.
arvoja, joita ei kerros- tai rivitaloasumisessa saa ja joista ihmiset ovat valmiita
- ainakaan kovin tuottoisasti. Omaan liiketoimintaani olen muodostanut sellaisen
maksamaan. Toisaalta siinä on omat lisäkustannuksensa mikä puolestaan voi
käsityksen, että nämä ovat hyvin kannattavia Vantaalla ja mahdollisesti Helsingin
Ylipäätään rakennuksen hinnan ja kustannusrakenteen määrittäminen on vaialentaa myynti- tai vuokrahintaa. Olisi mielenkiintoista nähdä, millaiseksi ihmiset
ja Espoon reuna-alueilla.
määrittävät tämänkaltaisen asumisen hinnaltaan. Paljonko tästä oltaisiin valmiita keata. Sokkelin yläpuolisen rakennuksen voi suunnitella ruuvilleen ja hinnan tietää
maksamaan vuokraa tai myyntihintaa. Lukisivatko ihmiset tämän kalliimmaksi kuin sentilleen mutta se ei silti kerro koko totuutta.
Omalle takapihalle rakentavat miettivät tontin hintaa eri tavalla koska tontti on
usein jo kauan aikaa sitten maksettu. Rakennusta ei välttämättä rakenneta myynti
kerrostaloasunnon tai rivitalon vai kenties halvemmaksi? Monella voi olla tästä
mielessä vaan arvon nousu, lisätienesti tai lisätila mielessä. Heitä kiinnostaa
ilmiselvä mielikuva mutta projektin aikana olen kuullut hyvinkin jämäköitä mielipi- Ensinnäkin rakennusta ei yleensä suunnitella näin tarkasti. Rakennuksia on
harvoin kahta aivan samanlaista. Niissä on aina muutoksia. Viimeisen listan kiinni- enempi rakennuskustannukset ja vuokratuotto.
teitä suuntaan ja toiseen. Hinta määräytyy vasta sitten kun joku sen maksaa.
tys voi maksaa muutaman satasen. Muutokset maksaa, sijainti vaikuttaa hintaan,
tarjouspyynnöt, urakkajako, alihankinta vaikuttaa hintaan. Myös rakennusvalvon- 125 000 euroa. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, arvioiden rakentamisKun rakennuttamista tehdään liiketoimintana, kyse ei ole niinkään rakentamiskustannuksista vaan mahdollisimman suuren arvon luonnista mahdollisimman nan tulkinnat voivat vaikuttaa hintaan merkittävästi. Näin voikin olla, että kahdella kustannuksia, verraten myynti ja vuokrahintoja sekä tonttien hintoja pääkaupunkiaivan samanlaisella talolla on kaksi täysin eri hintaa. Tämän vuoksi rakennutseudulla päädyin lukuun 125 000 euroa. Tämä luku ei tullut mutkattomasti. Aivan
vähällä. Näin ollen rakennuksen välttämättömät kustannukset tulisi saada mahtamisen katteiden tulee olla melko korkeat, jotta näihin yllättäviin kustannuksiin
aluksi minulla oli naiivi mielikuva, että 100 000 euroa tulisi riittää rakennuksen
dollisimman alas. Kuten perustukset, liittymät, luvat, seinät jne.
rakentamiseen. Valitettavasti tämä ei ole realismia pääkaupunkiseudulla.
voidaan reagoida.
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Esimerkkilaskelma pääoman tuotosta Korsossa yhtä taloa kohden kun rakennetaan vähintään kaksi taloa samalle tontille:
Rakentamiskustannukset 125 000 €
Tontinhankintakustannukset ja varainsiirtovero 25 000 x1,04 = 26 000 €
Vuokratuoton pääomavero 30%

Tavoitehinta pitää sisällään kaiken mitä rakentaminen vaatii alusta lopputarkastukseen pihatöitä ja tontin ostohintaa lukuun ottamatta. Tavoitehinta vaihtelee
tietenkin tontin, maaperän, kunnan ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Se sisältää
arvion liittymistä, maatöistä, perustuksista ja luvista.
Rakennuksen tarkkaa kustannusrakennetta en avaa tässä työssä, jotta siitä ei
tule etua kilpailijoille.

Hankintakulut: 125 000 + 26 000= 151 000 €
Vuokra: 950 € / kk + vesi ja sähkö.
Omat menot: kiinteistövero, jätemaksut. 41 € / kk
Vuokratuotto brutto: 909 € / kk

Rakenteissa täytyisi ottaa huomioon myös se, että talo voitaisiin kuljettaa ahtaista paikoista tonttien perälle ja että perustusmuodot voisivat vaihdella maaperän mukaan ja talo sopeutuisi niihin.

Tuotto pääomalle 100% omavaraisuusasteella:
( 950 - 41 ) x 12 x 0.70 / 151 000 = 5,05%

Ekologisuus on ollut mukana suunnittelussa. Aina kun on ollut mahdollista valita
kustannustehokkaasti ekologisempi vaihtoehto, tähän on päädytty. Ekologisuuden
on kuitenkin oltava alisteinen taloudellisuudelle. Tärkeintä on, että talosta tulee
sen hintainen, että se menee kaupaksi. Jos talo ei mene kaupaksi, ei se silloin
myöskään yleisty ja silloin se ei voi olla ekologinenkaan.

Tai vastaavasti 50 % omavaraisuudella ja 2 % korkokuluilla:
( 950 - 41) x 12 - 75 500 x 0.02 x 0.70 / 75 500 = 8,71 %
Tai vastaavasti 30 % omavaraisuudella ja 2 % korkokuluilla:
( 950 - 41) x 12 - 105 700 x 0.02 x 0.70 / 45 300 = 13,58 %

Rakennukseen suunniteltiin myös laajennussuunta. Laajentumissuunnan
suunnitteleminen on olennaista pienessä talossa. Koska talon kohderyhmä on
suurelta osin nuoret, täytyy talossa varautua siihen että henkilömäärä kasvaa.
Laajentumisen mahdollistaminen luo rakennukselle pidemmän elinkaaren yhden
asiakkaan kanssa.

Korkokulut on arvioitu 2%. Nämä tietenkin vaihtelevat yleisen taloustilanteen ja
henkilön mukaan.
Yleisesti ottaen hyvänä vuokratuottona pidetään 5 ja 7 % välissä.
Samalla arvonnousua on syntynyt 50 000 euroa taloa kohden, rakennuksen
myyntihinnan ollessa Korsossa noin 200 000 euroa. Tätä voidaan käyttää seuraavien lainojen kiinnityksenä.
Yleensä tuottoisampaa on tehdä halvempi vuokra-asunto kuin kalliimpi. Talon
itselleen hankkivat, eivät samalla tavoin kiinnostu mahdollisesta vuokratuotosta ja
he usein panostavat rakennuksen ominaisuuksiin enemmän. Kuitenkin on olennaista, että tämä asumismuoto voi toimia myös hyvänä asuntosijoittamiskohteena.
Toisaalta, kun kyseessä on jo perusidealtaan neliöhinnaltaan tavanomaista
kalliimpi ratkaisu, täytyy laadun olla tavanomaista parempi, jotta talot menevät
kaupaksi.
Tavoitehinta asettui siis 125 000 euroon. Hinta on ollut suunnittelun jokaisessa
osassa mukana. Se on varmasti asia joka arkkitehdin tulisi tiedostaa tarkemmin.
Se ei myöskään aina ole haitta.
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Rakenneratkaisujen joustavuus. Rakenteissa täytyisi ottaa huomioon se, että
rakennus usein on lähellä toisia rakennuksia. Eli rakenteiden täytyisi olla automaattisesti palomääräykset täyttäviä. Paloikkunat, ovet ja venttiilit ovat kalliita
ja muuttavat helposti kannattavan hankkeen vähemmän kannattavaksi. Tämän
vuoksi rakennuksella tulisi olla yksi seinä jolla muita rakennuksia voitaisiin lähestyä ilman, että kustannukset nousisivat merkittävästi. Tämä myös edellyttää
selkeää pääavautumissuuntaa. Pääkaupunkiseudun tonteista myös monessa on
ääneneristävyysvaatimuksia. Rakenteiden pitäisi olla suhteellisen hyvin ääntä
eristäviä ja suunniteluja siten, että lisä-äänieristystä voitaisiin helposti lisätä rakenteisiin.

Hahmoitelma tontilta. Talot kääntyivät lopulta toisin päin palomääräysten hintavaikutuksen
minimoimiseksi.

Aikaisemmin mainitsemani muokattavuuden teemaan liittyen rakennuksessa
on pyritty rajaamaan vain välttämätön, eli wc kylpyhuone ja tekninen tila. Säilytystilat ovat toki rajattu jo mutta ne muokkautuivat sillä perustein missä tyhjää ja
huonosti muuhun käyttöön soveltuvaa tilaa oli tarjolla. Muokattavuuden nimissä
rakenteet sekä osa ilmastointikanavista jätettiin näkyville.

Tavoitehinnan määrittämisen jälkeen oli vielä monta seikkaa, jotka kaipasivat linjauksia. Kun kyseessä oli ensimmäinen alusta loppuun rakennuttamani
rakennus ja toisaalta paljon huomiota saava ja omaperäinen ratkaisu. Päätin,
että pyrin rakenteiden osalta hyvin tavanomaisiin ratkaisuihin. Tuntui liian suurelta askeleelta ottaa samaan hankkeeseen kokeellisia tai poikkeavia ratkaisuja
rakenteiden suhteen. Tämän vuoksi valitsin puuelementtiratkaisun lasivillalla ja
koneellisella ilmanvaihdolla.
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Rakennuksen konsepti tiivistettynä:
Rakennuskustannuksiltaan 125 000 euroa.
Valmistettavissa teollisesti. Kaikki suunniteltu niin, että ne olisivat helposti toistettavissa. Täyttää määräykset eri kunnissa sekä tilanteissa.
Omakotitalo pienennettynä. Kaksikerroksinen puurunkoinen omakotitalo, jossa
omakotitalon tuntu ja ominaisuudet pienennetyssä koossa. Virallisesti asunto.
Tunnistettavissa oleva. Riittävän erilainen ulkonäöltään, jotta herättää kiinnostusta. Leikkisä. Ei kaikille sopiva, kohderyhmälle täysin sopiva.
Joustava ja yleispätevä ratkaisu. Rakenteet näkyvissä, putket vaihdettavissa,
helposti laajennettavissa, perustusratkaisu vaihdettavissa.
Koti. Inhimillinen mittakaava, lämpimät materiaalit, ekologinen ilme ja mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman ekologinen.
Konseptin luonnin jälkeen aloin kehittämään hanketta eteenpäin. Olen pyrkinyt pysymään rehellisenä konseptille vaikkakin suunnittelutyö usein vaatii kompromisseja oman itsensäkin kanssa. Toisaalta joskus on ollut järkevää toimia konseptia vastoin pienissä määrin ja toisaalta jokin säädös tai realiteetti on pakottanut
sopeuttamaan konseptia.
Tämän vuoksi käsittelen työssäni seuraavaksi projektin kohtaamaa byrokratiaa.
Vaikka kaikki byrokratia aiheet eivät tulleetkaan kronologisesti tässä vaiheessa,
kasasin ne yhdeksi ryhmäksi, jotta kokonaisvaikutus havainnollistuisi selkeämmin.

Kuva: Jossain vaiheessa luonnoksissa oli myös rimoitettu julkisivu, jonka takana oli läpinäkyvät akryylilevyt ja valaistus. Julkisivu olisi koostunut monista pienistä vaihdettavissa olevista elementeistä.
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2.1.2 BYROKRATIA
Rakentamiseen vaikuttava säätely ei ole luotu pientalorakentamista varten eikä
varsinkaan pientalorakentajan perspektiivistä toimivaksi. Rakentamisen säätely
lähtee kahdesta lähteestä, joista toinen on suurten rakennusliikkeiden intressit
(resurssit pyörittää suurta byrokratiaa ja näin kilpailuetu pienempiin nähden) ja eri
virastojen oman työn organisointi.

Katselmukset. Omakotitaloon vaaditaan:
-Aloituskokous - voisi suorittaa vain esitteiden avulla. Vapaaehtoinen olisi parempi.
-LVI/KVV aloituskokous. Sen saa suorittaa vastaavan kanssa ilman kunnan
edustajan läsnäoloa. Tämän vuoksi sitä ei kukaan pidä, siksi senkin voisi kirjoista
poistaa. Ongelmakohdat on toki hyvä käydä läpi - mutta pakollinen vaatimus ei
Täydennysrakentamisesta puhutaan paljon mutta käytäntö on sitä vastaan. On lisää näiden läpikäyntiä.
kohtuutonta, että uusimmalle rakennukselle, jolla on jo haastavin toteutusasema, -Sijaintikatselmus - tämän voisi liittää paikanmerkitsemiseen tai myöhempiin katasetetaan raskain säädöstaakka. Jos täydennysrakentamista haluttaisiin todella
selmuksiin.
tukea, tutkittaisiin nämä ongelmakohdat ja etsittäisiin niihin vaihtoehtoja ja myös
-Runkokatselmus - hieman vanhanaikainen. Moni talo tulee nykyään tontille runko
toteutettaisiin ne.
peitettynä.
-Rakennustekniikan katselmus. Tarpeellinen mutta liian yksityiskohtainen.
Kaavat ovat ennemminkin omaisuudensuojaustyökaluja kuin suunnittelu-Käyttöönottokatselmus. Tarpeellinen.
työkaluja. Siksi olisikin olennaista, että niillä ei lukittaisi suunnittelijan käsiä. Yhtä
-Loppukatselmus. Turha. Kaikki olennainen on katsottu jo käyttöönottokatselmuktonttia tarkasteleva suunnittelija ottaa työssään huomattavasti tarkemmin tämän
sessa.
tontin laatuseikat ja rajoitteet huomioon kuin kaavaa laativa suunnittelija. Tämän
Katselmukset vastaavineen maksavat noin 3000 euroa.
vuoksi kaavan tulisi aina olla sen verran avoin, että tilaa jäisi myös tarkemmalle ja
paremmalle suunnittelulle.
Näin pienessä rakennuksessa, jossa talotekniikka toistuu samanlaisena joka
Esimerkkejä projektin aikana havaitusta turhasta säätelystä:
Yksi selvästi nykyrakentamisessa korostunut piirre on työn ja valvonnan suhde. Esimerkiksi mallikappaleen putkitöissä töitä suoritti yksi henkilö ja vahti kolme.
Tässä on selvästi kaksi liikaa. Unelmatapauksessa kolme liikaa. Mitä enemmän
vastuu työn laadusta siirtyy muille kuin työntekijälle sitä huonompaa laatua saavutetaan. Päällimmäinen vastuu laadusta tulee olla AINA työntekijällä.
-Maaperätutkimus kalliolle rakennettaessa.
Vantaalla vaaditaan maaperätutkimus, vaikka rakennettaisiin avokalliolle. Maaperätutkimus ja vaaitus maksaa noin 1200 euroa kahdelle talolle.
-Montun katsoja. Kun rakennuksen tarvitsema monttu on kaivettu, täytyy maaperätutkijan tulla varmentamaan, että monttu on kaivettu ja mitä sieltä löytyi. Tämä
ostetaan yksityiseltä palveluntarjoajalta. Täysin turha toimenpide suurimmassa
osassa tontteja.

kerta ei tulisi vaatia jokaiseen projektiin KVV/IV vastaavaa. Tämä on käytännössä
lunnasraha, jonka joutuu maksamaan siitä, että joku allekirjoittaa todistuksia, että
pystyy etenemään. Omakotitalotyömailla on yleistä, että tämä henkilö ei välttämättä koskaan edes käy työmaalla. Itselläni kävi paremmin mutta hinta tälle voi olla
jopa 1300 euroa. Toinen vaihtoehto voisi olla, että urakoitsija toimisi automaattisesti KVV vastaavana.
-Auton kääntyminen omalla tontilla. On ymmärrettävää, että kovin liikennöidylle
tielle ei voi pihalta peruuttaa tai että lastentarhan läheisyydessä tämä ei ole suotavaa. Kuitenkin kun täydennysrakennetaan alueelle, jossa yli 90% tonteista on sellaisia, että niistä peruutetaan tielle on kohtuutonta vaatia, että uuden rakennuksen
tontin - varsinkin kirveenvarsitontin- tarvitsisi toimia tällä tavoin. Tämä yksittäinen
säädös estää monen täydennysrakentamishankkeen toteutumisen kokonaisuudessaan.

-Autopaikkavaatimukset. Kävin esittelemässä hanketta Vantaan kaupunkisuunnittelun johdolle. Itseäni huoletti erityisesti autopaikkavaatimukset. Joissakin kaavoissa vaaditaan esimerkiksi kaksi autopaikkaa rakennusta tai asuntoa kohden.
-Rakennuksen kulmapisteiden merkitseminen kaupungin toimesta. Tämä
Toisissa kerrosalan mukaan. Tuntuu kohtuuttomalta, että talo joka on suunniteltu
toimitus on otettava kaupungilta ja maksaa 1400 euroa. Toimitus kestää puolisen pääasiassa yhdelle hengelle - tai ei ainakaan perheelle - vaadittaisiin kaksi autuntia. Tämä tulisi voida ottaa yksityiseltä niin hinta saataisiin tippumaan. Jos kun- topaikka. Kaupunkisuunnittelun johdon mielipide oli, että tämä on juuri sellainen
ta haluaa tuloja omakotitalorakentajalta niin olisi selvempää toteuttaa nuo verotuk- seikka, jossa kaupunki voi pienissä määrin perustellusti poiketa kaavasta.
sessa työn kustannustehottomuuden sijaan.
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Kuva: Tein rakennusvalvonnalle selvityksen Pyytien pysäköinnistä. Suummasta osasta tontteja peruutettiin autolla tielle. Muutamalla oli vaihtoehto kääntää tontilla mutta harva käytännössä käytti mahdollisuutta.

Hakiessani rakennuslupaa ensimmäinen kommentti oli: “Mitä kaavassa lukee? Ne
voi siellä kaupunkisuunnittelussa olla mitä mieltä vain mutta täällä mennään juuri
niin kuin kaavassa sanotaan.“ Joten tämä jäi vielä ongelmaksi.
Hämmästyttävintä rakennussäätelyssä on se, että kukaan ei tunne tietävän
kaikkia säädöksiä. Tuntuu siltä, että säädöksiä on niin paljon, että mikä tahansa
hanke saadaan torpattua jollakin säädöksellä jos niin halutaan.
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Rakennus on vapautettu energialainsäädännöstä lukuunottamatta rakenteiden U-arvoja. Tämän hyväksynnän selvittäminen ja saaminen kesti puoli vuotta.
Energialainsäädäntö koskee lämmitettävältä netto-alaltaan yli 50m2 rakennuksia.
Tämä on uusi määritelmä. Yleensä rakennuksia mitataan joko kerrosalan, huoneistoalan tai kuutioiden mukaan. Ilmavirrat ja lämmitys mitoitetaan kuutioiden tai
arvioidun henkilömäärän sekä erillisten huoneiden funktioiden mukaan, ei pintaalan mukaan. Tästä seuraa se, että 1cm korkea huonetila lasketaan laskelmassa
yhtä paljon energiaa kuluttavaksi kuin normaali tai normaalia korkeampi huonetila.

Voisi myös kyseenalaistaa onko kohtuullista, että valmiin infran piiriin täydennysrakennettavalta talolta vaaditaan samat maksut kuin neitseellisen infran piiriin
rakennettavalta? Kustannukset ovat täysin eri. Jos hinnoittelua muunnettaisiin
vastaamaan enemmän kustannuksia kannustaisi se täydennysrakentamiseen.

-Kuljetuksen lainsäädäntö. Mallikappaleen yläkerran lattia olisi ollut järkevä
asentaa valmiiksi maalattuina rimoina vasta tontilla. Tämä siksi, että elementtilinja
kulkee keskellä taloa ja se ei ikinä ole millintarkka. Näin lattian olisi voinut jaottaa
tasaisesti tontilla. Olin kuitenkin tilannut kaikki tavarat tehtaalle kun ne sopivat
Koska suunnitelmat olivat edenneet tuon puolen vuoden odottelun seuraukse- samaan kuljetukseen. Tehtaalla asennettaessa lattiaan täytyi jättää riittävä rako,
jolla jako saataisiin kohdilleen. Tämä puutavara täytyisi kuljettaa siis elementtien
na, täytyi taloon tehdä pikaisia muutoksia, jotta energialainsäädännöstä päästäisiin. Tämä tarkoitti yläkerran kattojen ja seinän rajapinnan siirtämistä keskemmälle mukana tontille. Kuitenkin kappaletavaran sisällä ei saa kuljettaa irtotavaraa. Näin
taloa, jotta neliömäärään päästiin. Pidemmälle ulottuvat sisäkatot olisivat tuoneet ollen tälle täytyisi varata oma kuljetuksensa.
merkittävän määrän tilantuntua tai vastaavasti kaapistot katon ja seinän taitekoh-Pääavautumissuunnan määrittäminen. Talossa 3 alakerran pääavautumisdassa olisivat tuoneet merkittävästi lisää säilytystilaa. Säilytystilaa ei kuitenkaan
sallittu seinärakenteen sisällä, muutoin tuo olisi ollut lämmitettävää netto-alaa. On suunta oli alun perin keittiön viereinen iso ikkuna. Talon läheisyydessä 3,5m
hirvittävää katsoa, kuinka oman työn tulos huononee jonkin täysin tästä maailmas- päässä on talon autotalli. Lain mukaan pääikkunan edessä vaaditaan 8m avointa tilaa. Pientaloissa tuosta vaatimuksesta voidaan poiketa, kuitenkin niin että
ta irrallaan olevan säädöksen takia.
edessä olevan esteen korkeus lattiapintaan nähden ei ole suurempi kuin etäisyys
esteeseen. Tämä vaatimus olisi täyttynyt. Uskoin, että kun talon toisella seinälPaloikkunoiden mitoitus. Kun seinien välissä on 4-8 metriä, vaaditaan seinältä
lä on valoaukkoa - monesta aukosta - enemmän kuin tuolla isomman ikkunan
EI30. Seinällä saa olla maksimissaan 5 kpl alle 0.2m2 kiinteitä ikkunoita, joilta ei
vaadita paloluokitusta. Ikkunoiden välissä pitää olla vähintään 300mm paloseinää seinällä, voisin vain määrittää tämän pääavautumissuunnaksi ja asia olisi sillä
selvä. Talon ja autotallin välistä olisi saanut viihtyisän, vaikka etäisyys olisi ollut
jokaiseen suuntaan. Koitin soittaa Vantaalle ja kysyä heidän kantaansa asiaan:
laskevatko he ikkunan karmin, valoaukon vai rungon aukon. Eivät ottaneet kantaa. vähäinen. Tähän olisi voinut laittaa esimerkiksi viherseinän. Tämä ei käynyt. Olisin
Löysin Kuopion kaupungin erittäin hyvän ja kattavan ohjeen pientalojen suunnitte- voinut poistaa koko ikkunan ja silti yleinen valoaukkojen määrä 10% lattia-alasta
lusta ja palomääräysten tulkinnoista Kuopiossa. Sama lakihan heilläkin on. Kuopi- olisi täyttynyt. Siinä tapauksessa tuo toinen seinä olisi ollut jo pakko hyväksyä
ossa sallittiin 6M x 6M ikkunat, jotka ovat jopa valoaukoltaan hieman lain sallimia pääavautumissuunnaksi kun muita ei ollut. Tämäkään ei käynyt vaan jouduimme
suurempia. Ajattelin pelata varman päälle ja ottaa 3 kpl 5M x 5M ikkunoita. Toisen lisäämään 1250e maksavan paloikkunan tuolle seinälle lisäksi.
talon ollessa harjassa ja ikkunat tontilla rakennusvalvonta ei suostunutkaan
leimaamaan rakennekuvia koska olivat kuulema lainvastaiset. Hankin lausunnon
Ympäristöministeriöstä, joka varmisti kantani oikeaksi ja hanke sai jatkua. Tähän
kului kaksi viikkoa. Kaupunkien tulkinnat ja toimintatavat on saatava maan sisällä
yhtenäisiksi.
-HSY:n liittymähintojen porrastukset. On hienoa, että HSY huomioi hinnoittelussaan rakennuksen koon. Kuitenkin 100m2 ja 250m2 porrastukset ovat huikean
kokoisia. Hinta tuplaantuu jokaisen portaan kohdalla. Olisi järkevämpi hinnoitella
yksinkertaisesti kerrosalaneliömetri. Näin tämä hinnoittelu ei pääsisi vaikuttamaan
rakennussuunnitteluun.
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Jaoin tämän kuvan Facebookissa. Kuvaa jaettiin noin 650 kertaa ja sen näki 84 000 ihmistä. Byrokratia
on hyvä aihe kun haluaa huomiota. Osa maksuista on veroluontoisia maksuja. Kuitenkin 14 233 euroa
joutui maksamaan, ennen kuin tontilla oli tapahtunut mitään fyysistä muutosta.

-Energialainsäädäntö. Ensiksi täytyy sanoa, että koko lainsäädäntö on täysin
epäonnistunut. Se pakottaa tiettyyn muottiin, jonka toimivuutta ja paremmuutta
ei ole osoitettu kyllin kattavasti. Itse energiatodistus on täysin tekopyhä ja turha
paperi. Mallikappaleen lämmitysenergian tarve on murto-osa normaalista talosta. Talven kylmimpienkin kuukausien lämmityskulut ovat olleet maksimissaan 45
euroa kuussa suorasähköllä. Tämä energia on tuotettu vihreänä. Silti talo saisi
samat arvosanat kuin 60-luvun öljylämmitteinen omakotitalo.

-Lujuuslaskelmien toimittaminen ilmiselvistä asioista. Jos jännevälit ovat samoja kuin miltei kaikissa omakotitaloissa ja materiaali samaa kuin miltei kaikissa
-Rakennusoikeuden laskeminen vanhoilta rakennuksilta. Kun ostin mallikapomakotitaloissa niin miksi se pitää joka kerta todentaa? Eikö tarkastajalla riitä ampaleen tontin, tontilla oli kaksi vanhaa rakennusta. Liiteri ja pihasauna. Rakenmattitaito havaitsemaan, että kyseessä on varma ratkaisu? Samainen leimaaminusoikeutta oli käytetty 0 KEM ja käyttämättä oli 132 KEM. Kun olin hakemassa
nen ja lupien hakeminen toistuu rakenteiden ja LVI kuvien osalta vaikka ne olisivat
rakennuslupaa, minulle sanottiin, että sauna lasketaan rakennusoikeuteen, vaikka joka kerta samat. Eikö tähän voisi kehittää jotakin tyyppihyväksyntää?
en koske siihen millään tavoin. Kaupungin tapana oli, että vanhat rakennukset las- Tämä tosin ei saisi maksaa niin paljoa, että se estäisi uusien toimijoiden tuloa
ketaan rakennusoikeuteen kun täydennysrakennetaan. Tästä seuraa se automaa- markkinoille.
tio, että vanhat rakennukset tuhotaan. Tämä on ristiriidassa Vantaan kaupungin
näkemyksien kanssa siitä, että tuettaisiin alueiden omaleimaisia arkkitehtonisia
Ylipäätään rakennuksen mittava säädöstaakka hidastaa jokaisen rakennuspiirteitä ja että vanhoja rakennuksia pyrittäisiin säilyttämään. Sain lopulta neuvoprojektin. Jos ajattelee asiaa pienen toimijan näkökannasta, on merkittävää viekö
teltua, että vanhaa saunaa ei lasketa kerrosalaan. Tässä tapauksessa käsittelijä
hankkeen läpivienti puolivuotta, vuoden vai puolitoista. Kuitenkin käteen täytyy
käytti ihailtavasti maalaisjärkeä ja tulkintavaraansa. Saunan pinta-ala olisi tuplan- jäädä riittävästi palkkaa.
nut HSY:n liitoshinnan.
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Tämä tarkoittaa sitä, että se aika kun hanke odottaa jotakin lupaa, katselmusta,
hyväksyntää tai liitettä, hanke maksaa asiakkaalle. Se tarkoittaa myös sitä, että
rakentamisen alhainen tehokkuus ei parane. Ei ole motivoivaa tehdä jotakin tehokkaasti ja sen jälkeen odottaa kuukausi. Esimerkiksi HSY:n liitoskohtalausuntoa
joutui odottamaan 6 vk. Pääkaupunkiseudun rakennushankkeissa on miljardeja
euroja kiinni vuosittain. Kaikki tämä pääoma ja työvuodet odottavat, että joku saa
käsiteltyä yhden paperin. Toimintatapoja järkevöittämällä ja vaikkapa palkkaamalla muutama käsittelijä lisää voitaisiin pikkurahalla poistaa tämä pullonkaula.
Rakennus 3 ja 4 kohdalla lupakäsittely vei kolme kuukautta. Käsittelijä lähti
välissä lomille. Keväälle suunniteltu aloitus viivästyi syksyyn. Hänelle oli määrätty
sijainen mutta sijaiset eivät Vantaalla käsittele toisten käsittelijöiden hankkeita.
Rakennusala on erittäin sesonkivaltainen ala. Tietyt työt täytyy saada tiettynä
vuodenaikana tehtyä. Tämän lisäksi ala on täysin rampautettu toimimaan rakennusvalvontojen tahdissa. Tämän vuoksi onkin käsittämätöntä miten koko alan
toimintaa säätelevä viranomainen on lomilla - ja toimintakyvytön- kuumimpaan
sesonkiin. Tämä vastaa täysin tilannetta, jossa joulupukki olisi kesälomalla jouluaattona. Lomat täytyy voida
porrastaa niin, että viraston toiminta ei keskeydy.
Pakollisuuden vaikutus hintoihin. Esimerkiksi kun Vantaalla on asetettu maaperätutkimus pakolliseksi maksaa se Vantalla selvästi enemmän kuin kunnissa,
joissa sitä ei pakollisena vaadita. Sama on havaittavissa läpi rakennusalan. Välillä
se toki tarkoittaa myös sitä, että kyseiset tuotteet tai palvelut ovat joutuneet käymään läpi mittavat tutkimukset ennen hyväksyntää.
Esteettömyyden vaatiminen jokaiseen taloon. Jos talo on selvästi profiloitu nuorille käyttäjille tulisi siihen voida soveltaa käyttäjäryhmälleen olennaisia
säädöksiä ja ratkaisuja. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että esteettömiä asuntoja
tarvitaan lisää mutta keinot ovat väärät. Tulisi voida luoda konsepti joka ylittäisi
esteettömyysvaatimukset ja voisi todella tarjota liikuntarajoitteisille paremman
asumismuodon. Tämä todennäköisesti vaatisi joustoa muista säädöksistä. Vaikka
esteettömyyttä ei nykyään vaadita kaikkiin omakotitaloihin on eri kuntien rakennusvalvontojen mielipiteet tästä niin eriävät, että jos haluaa suunnitella kaikkiin
kuntiin sopivan tyyppitaloratkaisun, on esteettömyyssäädökset otettava huomioon.

Myös naapurivirastosta piti fyysisesti hakea liitteet. Otin yhteyttä Vantaan kaupungin tietotekniikasta vastaavaan ilmoittaakseni tämän järjettömyyden. Hän vastasikin vikkelään ja sanoi, ettei tässä olekaan mitään järkeä. Asiaan lupailtiin kuitenkin
muutosta.
Toinen huvittava seikka oli kun mallitaloa oltiin liittämässä vesi- ja viemäriverkkoon. Olin jännittänyt tapahtumaa melkoisesti, sillä olin lukenut netistä kauhutarinoita kuinka liitoskustannukset olivat joillain nousseet jopa 60 000 euroon. Itselläni oli turvallisempi olo koska sopimus urakoitsijan kanssa oli kiinteähintainen.
Liitostöissä ilmeni heti alkuun pientä ongelmaa. Tontin osassa, jossa pihatie yhtyy
Pyytiehen, kallio osoittautui olevan lähellä maanpintaa. Tämä ei sinänsä haitannut
koska viemäri kulki taipuisassa paineputkessa ja vesi myös. Kuitenkin vaaditaan,
että liittyminen viemäriin tapahtuu kaivon ja kiinteän putken avulla. Putkella täytyy
olla oikea kulma ja näin ollen kaivolla oikea korkeusasema viemäriin nähden.
Kaivoa ei siis voitu asentaa tuohon kohtaan kallion ollessa liian korkealla.
Räjäytystyöt eivät tulleet kyseeseen, oltiinhan juuri saatu kaksi taloa perustettua
ilman räjäytyksiä.
Kaivo täytyi siis asentaa tiealueelle. Kunnallistekniikka oltiin myöskin louhittu alueella kallioon. Se kulki tien alla railossa. Näin ollen kaivo täytyisi asentaa
tuohon railoon, jotta kallistus saataisiin sopivaksi. Säikähdin tuota koska liittymään
liittyvissä papereissa oli nimenomaan sanottu, että kaivo pitää asentaa omalle
puolen tonttia. Kävin kysymässä tätä Vantaan kaupungin eri virastoista. Kun
virastoissa sanottiin, että onpa harvinainen tilanne ja että tuosta kaivosta täytyisi
alkaa maksamaan vuokraa kaupungille. Tällöin tajusin, että olin liian lainkuuliainen, muut eivät vain olleet kysyneet. Pyytien kaikki lähikiinteistöt olivat vuosien
varrella liittyneet samalla tavalla kunnallistekniikkaan ilman kaivon tilan tarvitsemia
maa-alueen vuokrasopimuksia. Tällekin on kuitenkin laadittu toimintatavat - joita
kukaan ei noudata.

Yleisesti rakentamisen lupa ja valvontaprosessi täytyisi saada paremmaksi.
Kyseessä ei ole jonkun yksittäisen virkamiehen asenneongelma - monelta olen
saanut oikein hyvääkin palvelua - kyseessä on laaja-alaisempi ongelma systeemissä. Virastot täytyy saada toimimaan niin, että ne vähentää työtaakkaa asiakkailtaan. Toimimaan sen mukaan kuin ala vaatii. Virasto ei voi olla kiinni kuuLupiin ja hakemuksiin liittyi paljon huvittaviakin piirteitä. Yksi esimerkki oli
mimpaan sesonkiin. Virastot eivät voi vaatia keskenään ristiriitaisia vaatimuksia.
Vantaan uusi kaivuulupahakemus, jota mainostettiin uutena sähköisenä hakemuk- Kaikki rakentamisen asiakirjat, luvat ja katselmukset tulisi voida suorittaa yhdestä
sena. Hakemuksen pystyi täyttämään sähköisesti mutta se piti tulostaa ja mennä pisteestä.
allekirjoittamaan virastoon.
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Kuva: Ella Enne

Jo pelkästään palveluasenteen ja dialogin kehittäminen auttaisi paljon! Muutaman kerran kysyessäni rakennusvalvonnasta mielipidettä olen saanut vastauksen, etteivät he kommentoi. “Piirrä kuvat ja me hyväksytään tai hylätään“ - huomattavasti tehokkaampaa olisi neuvotella intressit ensiksi ja piirtää vasta sitten.
Asiakkaan ajan tulisi maksaa virastolle. Heti kun tämä tapahtuisi, tapahtuisi
kaikki muukin muutos ja rakennusalan pullonkaula olisi poistettu. Aivan kuin terveysalallakin on hoitotakuu, tulisi rakennusalalla olla luvan myöntämiseen valmiiksi
annettu päivämäärä. Tämä helpottaisi huomattavasti alaa joka on tunnettu alihankintaketjuista, sesonkiriippuvuudestaan ja aikataulutusongelmistaan. On vaikea
aikatauluttaa projekti, jos ensimmäinen vaihe heittää muutamalla kuukaudella.
Sokea katsominen sääntöihin ja kaavoihin. Pitäisikö hankkeeseen suhtautua
suopeammin, kun rakennuttajalla on selvästi pyrkimys keskiarvoa parempaan
lopputulokseen?
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Ehkä raastavinta on ollut se tunne, että ketään muuta ei kiinnosta ollenkaan
se että valmistuuko talo (tai asuntoja ylipäätään) kuin rakennuttajaa. Tuntuu kuin
jokainen vain olisi sitä vastaan, että ylipäätään rakennetaan. Kun tässä maassa
on julkinen toimija jokaisessa asiassa, tulisiko meillä olla myös rakentamisenedistysvirasto? Viraston tehtävänä olisi olla rakennuttajan puolella ja ratkoa rakentamisen ongelmia muiden virastojen kanssa.

Minun on vaikea uskoa, että CE-merkintä takaisi rakennuksiin sen parempaa laatua. Ennemminkin nähdään vain rakennustervikkaiden vaihtoehtojen vähenevän.
Suuret valmistajat hyötyvät ja arkkitehtuuri köyhtyy.
CE- merkintä ei myöskään ole minkäänlainen takuu tuotteen tai rakennuksen
laadusta. Se on yksinkertaisesti valmistajan ilmoitus ja siihen uskominen edellyttää uskomista valmistajan sanaan. Aivan kuin ennenkin. Ostat tuotteen, jos uskot
sen olevan hyvä.

CE merkintä voidaan vaatia nykyään käytännössä kaikista rakennukseen käytetyistä materiaaleista. Nämä tulee tarvittaessa esittää ja kaikki CE-merkintätodisteet tulee arkistoida. Virallisesti CE-merkintää vaaditaan harmonisoidun tuotestan- Rakennustyypin käyttö ei edellytä lohkomista ja sen tuomia lisätoimia. Maldardin piirissä olevilta tuotteilta. Käytännössä katselmuksia suorittava käsittelijä
likappaleen kohdalla näin kuitenkin tehtiin. Prosessi menee jäykästi tietyssä
mielivaltaisesti valitsee mitä näytetään, jos näytetään.
järjestyksessä: lainhuuto, lohkominen, tonttijaon muutos. Lohkominen ja tonttijaon
muutos on kuluttajan kannalta sama asia, virastoille eri. Lohkominen on maanmitNoin 20 % rakennustuotteista ei vielä ole harmonisoitua tuotestandardia, joten
tauslaitoksen asioita ja tonttijaon muutos on kunnan asioita. Kumpaakin odotetaan
niille CE-merkintää ei vaadita (Lähde 7). Rakennukseen kuuluu sadoittain erilaierikseen. Kokonaisaika on puoli vuotta. Jos aloitus sattuu huonoon vuodenaikaan
sia osia. Jokainen ruuvi, pultti, mutteri, läpiviennin tiivistysrengas, kuitunauhat ja
voi prosessi siis helposti viivästyttää hanketta vuodella. Tämä on uskomatonta
massat aina maa-aineisiin ja puutavaraan asti. Kukaan ei voi valvoa kaikkea tätä, ajan tuhlausta.
että juuri kyseinen tuote menee kyseiseen kohtaan ja etsiä sekä tallettaa CE-dokumentteja näistä. Tällaisen vaatiminen omakotitalorakentajalta on täysin kohtuutonta ja on malliesimerkki siitä kuinka asiaa ei ole pohdittu ollenkaan tältä kantilta.

Koska tonttijaon muutos on niin hidas ja jäykkä prosessi, siihen haetaan yleensä määräosan myyntiä ennen ennakkomittaus. Tässä myyjä luonnostelee rajat
myytävälle tontille. Tässä vaiheessa ei tietenkään ole vielä tiedossa millainen
tuleva rakennushanke tontilla on. Tämän vuoksi moni tonttijako voidaan suorittaa
muutaman metrin verran epäsuotuisasti, josta koostuu mittavat lisäkustannukset.
Esimerkiksi mallikappaleen tontilla määräala oli määritelty hyvinkin hankalasti.
Muutama kulman pyöristys ja levennys ja kavennus siellä täällä olisi tehnyt hankkeesta selvästi helpomman. Pinta-ala olisi ollut sama.
Sovin naapurin kanssa epävirallisesti pinta-alojen vaihdoista tonttien kesken.
Kirjoitimme asiasta sopimuksen. Sopimuksen viralliseksi tekeminen kestäisi puoli
vuotta ja toimitus maksaisi pari tuhatta euroa. Täysin järjetön summa suhteessa
hyötyyn. Ymmärtääkseni tällaiset epäviralliset sopimukset ovat hyvin tavallisia
juuri tämän kohtuuttoman hinnan ja käsittelyajan vuoksi.

Tyypillinen CE merkintä / suoritustasoilmoitus on pari sivua. Kaikki voivat helposti kuvitella millainen lisätyömäärä tästä tulee. Vähintäänkin parin viikon työmäärä etsiä kaikki tämä pari tuhatta sivua todisteita.
CE-merkintä vaatimuksesta on myös kolme muuta haittavaikutusta.
1. Se vähentää asiakkaiden vapautta vaikuttaa taloonsa. Se passivoi rakennuttajat käyttämään jo tuttuja tuotteita ja karttamaan uusia. Materiaalilistat halutaan
pitää entistä enemmän samoina.
2. Se poissulkee pienempiä toimijoita, joilla ei ole resursseja hankkia CE-merkintää. Se antaa niille leiman kuin heidän tuotteensa olisivat jotenkin todistetusti
huonompia.
3. Se poissulkee paljon kierrätysmateriaalin käyttöä ja näin lisää rakennusalan
jätteen määrää.
Merkinnällä on täysin päinvastainen seuraus, millä tätä lakia perusteltiin
kuluttajille. Rakennusvalvonta mainosti, että nyt on mahdollista käyttää vaikkapa
italialaista marmoria huoletta, kun sen “laatu on taattu CE-merkinnällä”.
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Lähde 7: https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK150101.pdf Sivu 30.
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2.2 RAHOITUS
Alustavan budjetin laadittuani aloin suunnitella hankkeen rahoitusta. Suurin osa Toisaalta täytyi myös ajatella kokonaisuutta. Jos yksi yritys valmisti laajempaa
rahoituksesta hoitui asuntolainan avulla. Kuitenkin budjetti olisi ollut tuolloin liian
kokonaisuutta olisi tärkeämpää saada se sponsoriksi. Jos valitsisi pienemmän
tiukka toteutukseen - ainakin tällä aikataululla ja laatutasolla.
kokonaisuuden valmistavan yrityksen tarkoitti se sitä, että joutuisi itse hankkimaan
loppuosan kokonaisuudesta. Kahta saman alan yritystä ei tietenkään voisi saada
Toisaalta riskiä vähensi se, että tiesin luovani arvokkaampaa lopputulosta kuin
samaan hankkeeseen sponsoreiksi.
mitä budjettini oli. Näin voisin siis kiinnittää rakennettavan talon tai myydä talon
lopuksi. Tämä ei tietenkään ollut mieluisa vaihtoehto mutta tieto tästä loi turvaa.
Selvitystyön jälkeen laadin sähköpostipohjan projektista ja lisäsin siihen
sovellusosan juuri tälle tuotteelle ja tälle yritykselle. Tein lähetyslistan, etsin
Toisaalta uusien asioiden kokeileminen on aina mielenkiintoista ja herättää
markkinointijohtajan yhteystiedot. Katsoin myös firman liikevaihdon. Jos firma on
erittäin suuri, ei markkinointijohtaja välttämättä ole oikea henkilö tavoitella. Pyrin
median mielenkiinnon. Päätin kokeilla mallia, jossa hankkisin yhteistyöyrityksiltä
näytekappaleita ja heidän tuotteensa saisivat näin näkyvyyttä. Tarjosin myös mal- aina lähettämään mailin kaikille valmistajille. Joskus homma lähti käyntiin suoraan
likappaletta kuvauskohteeksi yritysten omille mainoskuvauksille sekä muutamalle mailista, joskus se vaati useamman puhelinsoiton perään.
muullekin taholle.
Täytyi kuitenkin olla tarkka, että ei lähetä mailia firman hierarkiassa liian alJo projektin syntyvaiheilla unelmoin siitä, että voisin saada valmiin talon sisus- haalla olevalle, sillä tämä henkilö harvoin uskaltaa ottaa asiaan kantaa tai laittaa
tuksen sponsoroituna. Tämä idea kehittyi hieman lisää ja huomasin, että itseviestiä eteenpäin päättävälle henkilölle. Toisaalta jos firma on pieni, toimitusjohtaasiassa rakennusteollisuuden toimijat ovat usein suurempia ja saavat osakseen
ja tai omistaja voi olla oikeampi henkilö vastaamaan kysymykseen. Usein firmoja
vähemmän huomioita kuin sisustukseen liittyvät firmat. Tämä tarkoitti sitä, että
voi olla kymmenittäin, joskus vain muutama.
rakennusmateriaaleille on helpompi hankkia sponsorointia kuin sisustukseen.
Lähetin mailin kaikille yrityksille ja odotin vastausta. Usein noin puolet tai yksi
Sisustuksesta vastaavat yritykset saavat samanlaisia kutsuja miltei päivittäin ja kolmasosa vastasi. Projektin mittaan huomasin selvästi, että mikäli markkinointiovat hyvin valikoivia kohteiden suhteen. Etenkin jos kyseessä on korkean profiilin johtaja oli nainen - niin kuin he usein ovat – oli onnistumisprosentti huomattavasti
design tuotteet/brändit. Silti muutama hyvinkin tunnettu design brändi lähti mukorkeampi kuin jos asemassa oli mies. Naiset olivat selvästi uteliaampia, avarakaan, mutta he selvästi tarkistivat taustat tarkemmin kuin muut.
katseisempia ja vähemmän skeptisiä kuin miehet.
Sponsoreiden hankinta on melko vierasta Suomessa – etenkin rakennushankkeissa. Rakentamisessa kokeileminen on kallista ja riskialtista. Siksi siihen
on varaa vain harvoilla ja siksi sitä ei tapahdu usein. Sponsorointi voisi olla tapa
mahdollistaa erikoisia projekteja ja kokeiluja. Mietin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja,
mutta yrityksen perustaminen ja rahoittajan hankkiminen olisi vienyt paljon aikaa.
Yritys ei ollut muuta kuin idea ja näin se ei ollut alkuunkaan sijoitusvalmis. Myös
skaalattavuus rakennusalalla on vaikeata. Näin se ei houkuttele sijoittajia. Riskit ja
vaaditut pääomat suuria.
En tietenkään voinut luvata mitään - näkyvyyshän ei olisi taattua. Kuitenkin
oletettavaa. Otin budjetista suurimmat kustannuserät. Etsin näiden valmistajat
Suomesta ja joskus naapurimaistakin. Selvitin tuotteiden edut ja eroavaisuudet. Oli tärkeä tiedostaa millä tavoin yritys markkinoi tuotettaan. Onko sillä jokin
kohderyhmä, teema tai jokin muu perspektiivi joka voisi hyvin yhtyä hankkeeseen.
Esimerkiksi keittiön ekologisuus tai kipsin paloturvallisuus.
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Vastanneista osa vastasi myöntyvästi. Kokonaisuudessaan noin yksi kymmenestä mailista tuotti halutun tuloksen. Tämä luku oli täysin riittävä koska monessa
tuotteessa valmistajia oli ainakin kymmenen. Projektin edetessä prosentti kasvoi
mitättömästä noin viimeiseen 3/5 suhteeseen.

Kuva: Marko Laukkarinen. Rakennuksen portaat ja säilytysjärjestelmät. Materiaalit sponsoroi Metsäwood
ja työstöt CNC-Siponen. Tämä oli malliesimerkki sponsoiroinnista. Näin riskialtista testiä ei olisi ehkä
tullut tehtyä jos kaikki olisi ollut omaa rahaa.

jos hankinta maksaa yli 1000 euroa, niin lähden hankkimaan siihen sponsoria.
Mikäli hankintahinta jäi alle tuon, niin hankin jos hyvä sattuu kohdalle.
Välillä sponsoreiden hankinta hidasti projektia. En halunnut edetä ostamalla
koska tiesin että voisin saada säästöä sponsoreiden avulla. Mutta se on tietenkin
hitaampaa kuin vain mennä ostamaan tuote kaupasta. Näin kävi etenkin sisustuksen osalta.
Sponsorointia oli monenlaista. Jotkut lähestyivät minua, joitain minä lähestyin.
Jotkut lähettivät näytekappaleita, jotkut alennuksia. Jotkut tekivät hankkeesta mainoksia, jotkut tarjosivat tietotaitoa, jotkut olivat mukana suunnittelussa.

Joskus, kun en saanut tarvitsemaani sponsoria soitin vielä uusiksi perään ja
Franchise firmat ovat hankalia. Niillä johto on kaukana ja sponsorointi vaikeata. kysyin mahdollisuutta ostaa tehtaan ulosmyyntihinnoin. Eli hinnalla, jolla valmistaja myy kauppiaalle. Kauppiaan myymänä tuotteen hinnasta on yleensä yli puolet
Ensimmäiset ovat aina vaikeimmat. Aluksi jouduin perustelemaan ja vakuuttele- kauppiaan tuomaa hintalisää. Näin toimiessa tehdas ei häviä mitään myydessään
maan huomattavasti enemmän kun hankkeella ei ollut vielä näkyvyyttä eikä selviä tuotteen mutta minä voitan puolet tuotteen hinnasta. Rakennustuotteissa hinta voi
kuvia siitä, mitä hanke piti sisällään ja miltä talo tulisi näyttämään. Viimeiset spon- hyvinkin olla suuri.
sorit tulivat jo itsekseen ja ehdolla oli parhaimmillaan kolme valmistajaa samaan
tuotteeseen.
Yhteistyötehtaan kanssa laadimme sopimuksen. Harkitsimme rojalti-sopimusta mutta rojaltin määrittäminen tuntui molemmista osapuolista hankalalta koska
Yhden sponsorin hankintaan kului keskimäärin kaksi viikkoa ideasta tilaukseen. konseptin toimintaa ei ollut todistettu. Päädyimme vain sopimukseen yhdestä
Tämä on siis melko aikaa vievää hommaa ja tämän vuoksi rajasin asian niin, että kappaleesta.
2.2 Rahoitus 21 / 74

Ylipäätään kohdistin mailit yleensä suoraan valmistajalle. Valmistajan kustannukset valmistaa tuote on yleensä murto-osa kaupassa myytävän tuotteen hinnasta. Etenkin pienet valmistajat eivät välttämättä ajattele valmistuskustannuksia
vaan sisään ostettavien materiaalien kustannuksia. Näin ajateltuna 1000 euron
tuote voi maksaa vain muutaman kympin valmistajalle ja mahdollistaa sponsoroinnin. Valmistajat eivät myöskään selvästi ajattele samoin perustein sponsorointia
kuin kauppiaat, jotka ovat tottuneet markkinointiin enemmän.

Hyvin harva yritys on suoraan vaatinut mitään vastikkeeksi. Muutaman kanssa
asiasta on kirjallinen sopimus – nekin liittyvät jatkossa tuotettaviin kappaleisiin.
Muutama suurempi yritys on ilmoittanut olleensa erittäin tyytyväisiä saamaansa
näkyvyyteen.

Hankintaa helpotti se, että pyytämäni materiaalimäärät yksittäisiltä valmistajilta
tai tavarantoimittajilta olivat suhteellisen pieniä ja puolestaan näkyvyyspotentiaali
suuri. Hyötysuhde yritykselle oli siis hyvä.

Yleisen julkisuuden lisäksi hanke kerää myös alan edustajien huomiota paikan
päällä. Tämä on todella tarkkaan rajattua yleisöä monelle valmistajalle. Rakennuksessa on vieraillut noin 550 henkilöä. Moni liittyy rakennusalaan tavalla tai toisella.
Moni on suunnittelija, rakennuttaja, materiaalihankinnoista vastaava, kaavoittaja
tai sisustussuunnittelija. Tuotteiden näkeminen paikan päällä hyvässä kohteessa
voi helposti johtaa kauppaan.

Hankintaa helpotti myös selvästi se, että projekti oli akateeminen hanke eikä
jonkin pienyrityksen tai yksityishenkilön oma hanke. Koulun nimi helpotti varmasti
myös.

Loppuvaiheessa hankin myös oheissponsoreita. Kuten esimerkiksi kännykän
ja tapletin. Innostuin sponsoroinnista niin, että autoakin koitin mutta siinä ilmeisesti meni raja.

Tärkeintä oli saada yritys vakuuttuneeksi, että kyseessä olisi vakavasti otettava hanke, jolla on hyvät edellytykset menestyä ennustetulla tavalla. Välillä tein
myös pieniä esitteitä hankkeesta. Esimerkiksi hankkiessani puuosia, esittelin
rakennuksessa käytettäviä puuosia. Etenkin CNC-työstöä. Valaisimia hankkiessani esittelin mm. valon ja varjon leikkiä välipohjassa. Pyrin siihen, että viesteissä
välittyi vahvasti intohimo hankkeeseen ja suunnitteluun ylipäätään. Usein laitoin
asian myös suurempaan perspektiiviin. Kerroin mitä tämä voisi tehdä asuntopulalle ja yhteiskunnalle.

Yhteensä projekti keräsi noin 88 000 euron arvosta sponsoriavustuksia. Yksikään ei tullut rahana.

Yrityksille oli tärkeätä hyvin kohdennettu yleisö ja ansaittu näkyvyys.
“Ansaittu näkysyys” -termiä käytetään silloin kun yritys tai sen tuote esiintyy
jossain julkaisussa joko sponsoroinnin, sattuman tai jonkin projektin kautta. Tämä
on huomattavasti tehokkaampaa näkyvyyttä kuin suoraan maksettu mainos tai
näkyvyys. Yleensä yleisö on jo valmiiksi kohdennetumpaa ja yleisöllä on jokin side
julkaisun kohteeseen ja näin tavoitetuilla henkilöillä on erilainen lähestymiskulma
esillä olevaan tuotteeseen. Tämä ei lisää myyntiä niin selväviivaisesti kuin mainos
mutta parantaa tuotteen ja yrityksen imagoa ja tunnettavuutta.
Sponsoroinnin hyöty eri firmoille on ollut hyvin erilaista. Pienille se voi
tarkoittaa lisää työtarjouksia, parempia referenssejä tai hyvää kuvamateriaalia
nettisivuille ja asiakkailleen. Suuremmille se tarkoittaa tunnettavuuden lisäämistä,
itsensä profilointia rennoksi yritykseksi joka haluaa olla mukana tämän kaltaisissa
hankkeissa. Monelle sisällön tuottoa omiin kanaviinsa.
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Hankkeen ”kokonaisliikevaihto” on noin 430 000 euroa. Suuri osa tuosta
summasta on toisen talon budjetissa ja sponsoreiden tuomaa. Suuri osa tuosta
siis tulee myös takaisin taskuun. Laskin ensimmäistä kertaa kaiken yhteen tätä
kirjoittaessani ja huomasin ”sotkeutuneeni” melko suuriin summiin.

Kuva: Vallillan Kuiske kuosi muokattavana laserille.

Tuotteiden lisäksi yhteistyöyrityksistä on ollut kaksi muutakin suurta hyödyttävää seikkaa. Muutama yritys on ostanut mainoksia, joissa projekti esiintyy. Moni
yrityksistä on käyttänyt hanketta asiakaslehdissään ja referensseissään. Tämä
lisää projektin näkyvyyttä entisestään ja näin hyödyttää myös muita sponsoreita.
Toisekseen yritykset ovat olleet erittäin avuliaita kysymyksissä.
Materiaalien ominaisuuksista on saanut huikean määrän tietoa. Monet vaikeatkin ongelmat ovat ratkenneet näiden yrityksen tiedon avulla. Ne ovat myös
lisänneet kontakteja oikeisiin ihmisiin ja luoneet projektille enemmän painoarvoa
ja uskottavuutta. Nämä yritykset ovat jo uskoneet hankkeeseen.
Yritysten lisäksi hanke on ollut myös Aalto yliopiston varainhankinnan “casekohteena“ sekä muutaman median mainonnassa.

Kuva: Marko Laukkarinen. Vallillan Kuiske kuosi laserleikattuna lentokonevanerille. Keittiön välitila.
Päällä lasi. Vallilla lainasi kuosiaan ja kustansi laserleikkauksen.
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2.3 NÄKYVYYS
Yksiö puutarhassa on ollut koko olemassa olonsa aikana yhteensä ainakin 65
lehtijulkaisussa. Neljässä tv-ohjelmassa. Neljässä radio-ohjelmassa sekä lukuisissa muissa julkaisuissa. Siitä tuli Suomen seuratuin omakotitalohanke. Tarkempi
lista työn lopussa.

sensaatiohakuisesti esimerkiksi rakennuksen hinta. Toisaalta rakennuksen jälleenmyyntihinta toimii hyvänä järkytyksen aiheena monelle, toisaalta taas monelle
se toimii juuri houkuttimena. Joka tapauksessa se oli syy miksi asiasta tuolloin
kirjoitettiin ja se mahdollisti taas monta asiaa. Medialla on tarve kärjistää ja hyväksyin sen.

Projekti on tavoittanut varmasi yli miljoona ihmistä. Pelkästään Helsingin
Sanomien internet ja lehtilevikki yhteensä on 698 000 päivässä (Lähde 8). Tämän
kokonaisnäkyvyyden ostaminen olisi maksanut satoja tuhansia euroja. Pelkästään
aukeama Helsingin Sanomissa maksaa 50 000 euron luokkaa (Lähde 9). Tämä
on toteutunut kolmesti.

Projektin jokaisen työvaiheen on tarkoitus olla osana markkinointia. Kaikki työ
on markkinointia. Tietenkin markkinointiin pyritään näyttämään projektin parhaita
puolia mutta välillä myös negatiiviset aiheet keräävät hyvin lukijoita ja toisaalta
on hyvä ja rehellistä tuoda myös niitä esille. Kuitenkin jotkin osa-alueet eivät sovi
julkaistavaksi ja niitä olen koittanut varjella. Tällaisia on esimerkiksi erimielisyydet
Näkyvyysstrategia. Alusta saakka halusin, että idea leviäisi ihmisten tietoisuuprojektin sisällä, rakennustyömaan sekasorto ja välillä liian suuri työn määrä. Eriteen. Näin ollen olen pyrkinyt olemaan hyvin avoin median ja yleisön suhteen.
mielisyyksiä ei projektissa ole kummemmin ollut muuta kuin yhden naapurin kansVälillä kosiskelevakin. Tärkeänä seikkana on ollut keskustelun ja innostuksen he- sa. Rakennustyömaa puolestaan on usein hyvin epäkuvauksellinen. Kun pienessä
rättäminen. Toisaalta olen pyrkinyt myös käyttämään mediahuomiota alentamaan talossa on työt kesken ja seuraava työvaihe alkamassa on tavaraa joka puolella
ja on vaikea kuvista hahmottaa mitä on seuraavaksi tapahtumassa ja katsojan voi
kehityskustannuksia, avaamaan ovia ja helpottamaan byrokratiaa.
olla vaikea ymmärtää kaikkea ahtautta ja epäjärjestystä. Työmaan siivoaminen
Päätin, että en halua rahaa lehtijutuista. Lehtien kirjoituksista voisi tienata mutta kuvauksia varten on välillä ollut hyvinkin työlästä ja hidastanut projektia paljonkin.
päätin, että julkisuus on olennaisempi osa projektia kuin sillä tienaaminen. Tietenkin jos olisin vaatinut julkaisuista rahaa, julkaisuja olisi tullut vähemmän. Julkisuus Jotta median saa kirjoittamaan hankkeesta vaaditaan hankkeelle kasvot. Oli
on tuonut nämä rahat takaisin jo useamman kerran. Rajoitteena on ollut vain, että välttämätöntä olla itse osana uutisointia. Pelkästä hankkeesta tai ideasta kirjoittaminen ei myy juttuja. Asiat henkilöityvät aina ja en pitänyt tätä pahana asiana.
projektin nimi on selvästi esillä jutussa. Joissain tapauksissa olen myös toivonut
Päin vastoin mukava, jos media tituleeraa kyseisen asumismuodon ns. asiantuntilinkkiä projektin sivuille.
jaksi.
Yksinoikeussopimuksen tein kerran. Avajaisten suhteen. Halusin, että ne
Kuten aikaisemmin mainitsin, arkkitehti voi myös rakennuksen fyysisten omiuutisoitaisiin mahdollisimman laajalti. Tähän tarkoitukseen soveltui parhaiten
Helsingin Sanomat. Lehti julkaisi aukeaman jutun talon valmistumisesta sekä netti naisuuksien lisäksi vaikuttaa siihen millaisena hanke tai rakennus koetaan. Olen
uutisen ja videon. Myöhemmin tätä käytettiin myös lehden omaan markkinointiin. pyrkinyt luomaan mielikuvaa siitä, että kyseessä on edukseen tavallisista talopaketeista erottuva tyyppitalo. Olen pyrkinyt painottamaan laatua, ekologisuutta ja
Pariin kertaan olen ollut toimittajiin yhteydessä tuon avajaisten lisäksi ja toivonut hankkeen suurempaa teemaa. Täydennysrakentamisen ja pienen omakotitalon
julkaisua. Molemmat näistä liittyivät rakennusbyrokratian kritisoimiseen.
etuja.
Oli tärkeä ymmärtää miksi tästä kirjoitetaan, jotta siitä voitaisiin kirjoittaa jatkossakin. Mm. Vantaan Sanomien toimittaja sanoi tämän aiheen olleen hänen pisin
yksittäinen seuranta. He ovat julkaisseet aiheesta seitsemän kertaa. Ymmärtääkseni jutussa kiinnostaa tietenkin rakennuksen poikkeuksellisuus ja projektin
sympaattisuus. Se on helposti lähestyttävissä. Kevyt aihe.
Aluksi pelkäsin myös negatiivista mediahuomiota. Tätä ei kuitenkaan tullut,
vaikka jutuissa välillä olikin asiavirheitä tai välillä jutuissa nostettiin esille
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Sosiaalinen media on muuttanut pienten projektien näkyvyyttä ja myös ylipäätään markkinointia merkittävästi. Yksiö Puutarhassa keräsi hieman yli 4000
seuraajaa, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia. Parhaimmillaan yksittäiset jaot ovat
kattaneet 86 000 ihmistä, ilman maksettua markkinointia. Tämä vastaa keskisuurta lehteä. Sosiaalisesta mediasta olen keskittynyt lähes yksinomaan Facebook:iin.
Seuraajamäärä voisi varmasti olla suurempikin, jos olisin tehnyt sivut jo projektin
alkumetreistä lähtien tai jos olisin mainostanut niitä. Koin kuitenkin, että en laita
liikaa painoarvoa tuolle asialle, kädet täyttyvät töistä muutenkin.
Lähde 8:Helsingin Sanomat 16.4.2017 https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK150101.pdf
Lähde 9: Helsingin Sanomat 16.4.2017 https://media.sanoma.fi/sites/default/files/HS_tuotteet_hinnasto2017_8.pdf

Iltalehden ensimmäinen juttu hankkeesta. Juttu keräsi hyvin lukijoita ja jakoja. Iltalehti on kirjoittanut
hankkeesta neljästi.
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Facebook on ollut hyödyllinen väline myös varsinaisen median kanssa työskennellessä. Pystyin laittamaan ilmoituksen ja lehdet ottivat minuun yhteyttä, että
voisiko aiheesta tehdä jutun. Facebook jakamisessa on pari ehdotonta sääntöä.
Aina pitää olla kuva. Teksti ei saa olla liian pitkä. Kaksi asiaa leviää hyvin, iloiset
uutiset ja toisekseen valittaminen. Usein yhdistin samaan statukseen muutaman
uutisoitavan asian. Jos haluan kertoa jostakin ei leviävästä aiheesta mutta haluan
saada sen leviämään, täytyy tämä liittää johonkin toiseen aiheeseen, joka leviää
itsekseen.

Googlen hakutuloksissa nouseminen oli aluksi haastavaa kun aika monia etenkin ulkomaiden asuntoja / lomakohteita myydään termeillä yksiö ja puutarhassa.
Helsingin Sanomien juttu auttoi tässä merkittävästi. Oman tehtävänsä on tehnyt
myös yhteistyössä olevien yritysten linkkaaminen sivuille. Parhaimmillaan Yksiö
Puutarhassa on ollut suositumpi haku kuin esimerkiksi ”Yksiö Helsingissä”.
Lobbaustyö

Välillä minulle on tarjoutunut tilaisuus päästä juttelemaan asiasta niin päättävilTwitter, Instagram ja Linkedin ovat kohdennetumpia medioita. Noissa olen
le poliitikoille kuin virkamiehillekin kunnallisella sekä valtakunnallisellakin tasolla.
yksityishenkilönä. En ole kokenut, että noilla saisi projektille paremmin näkyvyyttä Kiinnostus on ollut melko laajaa läpi puoluekentän, ehkä eniten kiinnostusta tämä
kuin Facebookin kautta. Lisäksi jokainen eri sosiaalinen media vaatii paljon aikaa on kuitenkin herättänyt Vihreissä. Jokainen puolue näkee tässä omat agendansa.
ja vaivaa, jotta siitä tulee hyvä kanava ja ihmiset kiinnostuvat seuraamaan. Tämän Toisille se on mahdollisuus tienata tontilla ja kaupunkien orgaaninen kasvu ilman
vuoksi olen kokenut, että on parempi keskittyä yhteen.
raskasta kaavoitusta, toisille se on halvempia asuntoja suuremmalle osalle kansaa ja joillekin ekologisuutta. Lobbaustyön tuloksista ei voi sanoa juuri mitään. Ne
Kritiikki. Kun projekti saa näinkin paljon huomiota ei palaute usein ole kovin posi- ei ole varsinaisesti havaittavissa. Kutsuin myös suuren määrän poliitikkoja avajaitiivista. Lukuisia positiivisia yhteydenottoja on tietenkin tullut ja ei pidäkään jäädä siin, vain muutama saapui. Kerron projektin saavutuksista ja vaikutuksista työni
lukemaan lehtien kommenttikenttiä turhan pitkäksi ajaksi. Moni kommentoijista ei loppuosassa enemmän.
ole ymmärtänyt jotakin osaa jutusta tai tajunnut rakennuksen olevan jutun tekohetkellä kesken. Näitä lukiessa voi hämääntyä uskomaan, että on ollut jotenkin
Vastaanotto on ollut poikkeuksetta todella hyvä. Asiasta on kiinnostuttu mutta
epäselvä omissa lausunnoissaan. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, suuresta
hyvin harvoin nämä esittelyt ovat johtaneet mihinkään konkreettiseen.
lukijakunnasta kaikki eivät vain aina sisäistä jutun ideaa.
Esityksien tekeminen näihin tilaisuuksiin on ollut hyvin työlästä ja aikaa vievää. Vaikka tulokset ovat olleet vaatimattomia, on silti vaikea kieltäytyä tällaisista
pyynnöistä koska mahdollisuudet suuriin uusiin mahdollisuuksiin on olemassa.
Monelle alaa tuntemattomalle on ollut yllätys kuinka hankalaa ja byrokraattista
rakentaminen on. Ala näyttäytyy hyvin erilaisena sen ulkopuolelle kuin mitä se on
sisältä. Tämän vuoksi on tärkeätä luennoida aiheesta ja valottaa taustalla vaikuttavia seikkoja. Monella poliitikolla tai ylemmän tason virkamiehellä ei ole käsitystä
siitä millaista on taistella jokaisesta säädöksestä ja mitkä ovat säädösten konkreettiset yhteisvaikutukset.

“Projektin jokaisen
työvaiheen
tarkoitus olla osana
Käyntikorttiluonnoksia. Tein testipalat Aallon FabLab:ssa. Puun käyttö korteissa toimi hyvänä vetonaulana ja oivana keinona profiloida projektia. Kun hankkeessa on mittava määrä yhteistyötahoja on olennaista hankkia itselle projektiin liittyvä käyntikortti.
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on
markkinointia”

Kuva: Merja Enne. Puupäivillä 2013. Tuolloisen elementtivalmistajan ständillä.

Lopuksi voisi todeta kuinka valtava ero on sillä, että tekee “vain“ hankkeen alusta loppuun verrattuna siihen, että tekee koko hankkeen alusta loppuun julkisena.
Työmäärä on hyvin eri - toisaalta niin myös vaikutusmahdollisuudet. Julkisessa
hankkeessa on tietenkin enempi läsnä myös epäonnistumisen pelko. Koskaan
hanketta ei voi suunnitella kokonaan etukäteen. Hankkeen täytyy voida joustaa
sitä koskevissa muutoksissa. Toisaalta kun kaikki on julkista, täytyy nämä muutokset osata selittää ja niistä mahdollisesti koituva kritiikki sietää.
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2.4 LUONNOKSET
Rakennuksen luonnostelu lähti liikkeelle jo 2011 ennen kuin olin jättänyt diplomityöhakemukseni. Olin piirrellyt silloin tällöin ideoita paperille. Erilaisia luonnoksia oli paljon. Tuolloin en ollut vielä laatinut minkäänlaista konseptia hankkeelle.
Harvoin arkkitehti voi työssään luonnostella näin pitkään ja “etukäteen“. Tästä oli
paljon hyötyä. Mielipiteet ehtivät kypsyä ja lisäideoita sadella riittävästi. Pidän aina
enemmän siitä, että joudun karsimaan ideoita, tai luomaan ideoista yhtenäisen
paletin kuin erikseen keksimään lisää ideoita.
Tuolloin vielä kaikki rajoitteet eivät olleet tiedossa ja suunnittelu oli vapaata
ideointia. Moni ideoista karsiutui, kun erilaiset rajoitteet tai kustannukset alkoivat
selkiintyä.
Kuten aikaisemmin totesin, valitsemani talotyyppi ottaa vähiten huomioon
kaavarajoitteita ja se samalla soveltuu harvempiin kaavoihin. Se kuitenkin huomioi
muutamat yleisimmät kaavarajoitteet.
Rakennuksen korkeus tavanomaisella 400mm sokkelilla rajoittuu 7,5 metriin ja
rakennuksen räystäskorkeus on 3,5 metriä. Räystäskorkeutta halusin myös rajoittaa esteettisin perustein, jotta rakennuksen sivu ei näyttäisi liian korkealta. Koska
rossipohjan kanssa rakennus nousee väistämättä melko korkeaksi. Tämä on tietenkin sisällä melko mukava ja turvallisuutta lisäävä ominaisuus mutta rakennuksen sisäänkäynti vaatii askelmia ja voi tulla turhan jylhäksi näin pieneen rakennukseen. Rakennusta lähestyttäessä mittakaavan tulisi olla hyvin pieniskaalainen.
Alusta saakka olin kiintynyt kaksikerroksiseen versioon. Uskoisin tuon tulevan
siitä, että olen lapsuuteni asunut kaksi ja puoli kerroksisessa omakotitalossa. Kerrokset ja tasoerot ovat mielestäni olennainen osa omakotitalon asumiskokemusta.
Tämä toisaalta sopii myös hyvin täydennysrakentamisteemaan. Pohjan alan
ollessa pienempi on myös maatyöt pienemmät ja paloetäisyydet on helpompi
saavuttaa.

Luonnoskuva rakennuksen yläkerrasta. Tuolloin parvekkeen ovi ja portaat olivat samassa päädyssä. Seinän aukotus haki muotoaan. Myös rakennuksen huonekorkeus oli suurempi ja ylin osa terävämpi.

Kun olin päättänyt, että rakennan viralliset määräykset täyttävän omakotitalon,
joka olisi rakenteiltaan sellainen, että sitä ei ole tarkoitettu siirrettäväksi tuli hyvin
selväksi mitä rakennuksen ulkonäöltä haluan.

Kun idea oli pienentää omakotitalo, koin, että haluan rakennukselle tavanomaista omakotitaloa muistuttavan ulkomuodon. En liian modernia. Kuitenkin
samalla rakennuksen tulisi olla selkeästi tunnistettavissa. Kävi myös mielessä
Täydennysrakentamiseen suunnitellulla talolla täytyy tietenkin olla selvä avau- nykyään usein arkkitehtien piirtämä 45 asteen kattokulma ilman räystäitä ns. petumissuunta. Sekä mielellään vaihdettavissa oleva avautumissuunta. Myös selkeä rustalon muoto. Tämä ei kuitenkaan ollut mielestäni riittävän mielenkiintoinen tai
erottuva. Vaikka tuollainen talon muoto erottuisikin hyvin tavanomaisesta pakettiyksi sivu, joka on helposti ja halvasti palomääräykset täyttävä. Toisin sanoen
talotuotannosta ei se erottuisi muiden arkkitehtien töistä.
ilman lasipintoja.
Perusideana oli pelkistää toiminnot mahdollisimman yksinkertaiseksi kokonaisuu- Pienen skaalansa vuoksi rakennus miellettäisiin helposti vanhanaikaiseen arkkideksi. Keittiö yhdellä seinällä. Tekninen tila, kylpyhuone ja portaat yhdellä. Keittiö tehtuuriin ja mummonmökkimäisyyteen. Halusin leikkiä ajatuksen kanssa ja jättää
viitteitä tähän kuitenkin niin, että rakennus olisi puhtaasti oman aikansa tuote
luonnollisesti lähellä teknistä tilaa.
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eikä koittaisi jäljitellä mitään muuta aikakautta. Muutamissa luonnoksissa tosin
eksyin hieman liian pitkälle tässä leikissä.
Vaikka en halunnut tehdä talosta pakettitalon näköistä, tämän tulisi selvästi
erottua “parempana“ arkkitehtuurina, mutta toisaalta en myöskään halunnut suunnitella liian “arkkitehdin suunnittelemaa”. Talon tulisi puhutella massoja. Halusin
myös, että rakennuksessa näkyisi ilo suunnitteluun ja että työn määrää ei ole
pelätty. Siinä täytyy näkyä intohimo.
En missään nimessä halunnut suunnitella tasakattoista taloa - jo siksi että
moni kaavamääräys määrää katolle jonkin kulman. Toisekseen tasakatolla on todella huono maine kansan keskuudessa. En ollut myöskään mieltynyt Suomessa
yleisiin loiviin harjakattoihin. Ne ovat mielestäni tylsän latteita. Katossa täytyisi olla
voimaa. Sen täytyy nousta jylhästi niin, että päätyjulkisivuun tulee eloa.
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Pohjavaihtoehtoja oli pääpiirteiltään neljä. Ensimmäisenä hahmotelmana oli
neliön muotoinen pohja. Pohja oli jaettu yksinkertaisesti. Kylpyhuoneen, saunan ja
eteisen päälle asettuisi makuuparvi. Ajattelin neliön muodon auttavan sovittamista
tontille. Näin rakennuksesta tulisi helposti litteä. Tämä olisi samalla tehnyt talosta hieman leveämmän mikä taas olisi vaikeuttanut monia asioita. Jänneväli olisi
kasvanut ja vaatinut suuremman mitoituksen palkkeihin ja näin nostanut hintaa.
Oikeastaan ratkaiseva seikka talon muotoon ja mitoitukseen oli kuljetusmittojen
selviäminen.
Aluksi mukana oli monia teemoja, jotka sittemmin jäivät pois suunnitelmista.
Pohdin pitkään rakennuksien liitettävyyttä. Tässä luonnoksessa märkätilat ja keittiö olisivat erillisenä elementtinä, joka olisi yhdistettävissä yhteen tai kahteen
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asumisyksikköön. Tämä olisi mahdollistanut halvempien kokonaisuuksien rakentamisen. Esimerkiksi opiskelijakäyttöön niin, että kaksi rakennusta jakaisivat
kylpyhuoneen ja mahdollisesti myös keittiön. Tämä olisi tuonut paljon lisämahdollisuuksia rakennustyypin käyttötapoihin. En kuitenkaan nähnyt tätä varsinaisesti
omakotitalokonseptiin optimiksi. Tämän vuoksi muuten kehityskelpoinen idea jäi
pois. Luonnoksessa oli myös idea jatkopaloista. Asiakas voisi valita kuinka monta
lisäpalaa ottaa. Tämä idea jäi elämään vielä pitkäksi aikaa projektissa.

Näiden lisäksi oli yksi luonnostyyppi jossa kph, sauna ja tekninen tila kaappasivat
suuremman osan alakerrasta. Lisäksi rakennuksessa oli erillinen eteinen. Portaat
sijoittuivat sisäänkäynnin toiselle puolelle kuin muut aputilat. Tässä vaihtoehdossa
koin kuitenkin, että rakennus tuntuisi liian pieneltä kun tila olisi jaettu niin moneen
osaan. Se olisi tehnyt talosta myös hieman raskaamman oloisen. Olisi kevyempää, jos sisä- ja ulkotilaa erottaisi vain lasi. Yläkerta oli hyvin samantapainen kuin
nykyisessä mallissa. Tästä suunnitelmasta päädyin nykyisen kaltaiseen ratkaisuun.

Täysin modulaarinen systeemi, jossa asiakas valitsisi vain toimitettavien siivujen määrän. Vaikka idea olisi teknisesti hyvinkin helposti saavutettavissa kariutui
Päädyin pohjaratkaisuun, joka on hyvin yksinkertainen. Tähän ajoi myös tekidea moneen eri rakennusmääräykseen, näistä ennen kaikkea energialainsäädän- ninen seikka, näin rakennuksen tekniikka saatiin yhteen elementtiin ja kolmesta
nön 50m2 rajoitteeseen. Idea täytyi haudata.
muusta elementistä tuli hyvin helppoja teknisesti.
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2.5 ARKKITEHTONISET TEEMAT JA VALINNAT
Rakennuksen jyrkkä kattokulma tuo vahvasti mielleyhtymän 30-luvun mansardikattoisiin pientaloihin. Moni on kokenut sen viittaavan myös Ruotsiin ja Tanskaan. Tuo mielleyhtymä on harkittu mutta kattokulman perusteena ei ole ollut tuo
mielleyhtymä. Perusteena oli yksinkertaisesti saavuttaa mahdollisimman suuri
sisätila nostamatta räystäskorkeutta liian suureksi. Kun tämä oli tavoite, tuli tämä
tavoite pukea mahdollisimman mukavaan muotoon ja tuo mielleyhtymä ei tuntunut
ollenkaan pahalta sovittaa tähän rakennukseen – päinvastoin.
Jyrkkä kattokulma tarjoaa paljon etuja. Se lisää tilaa, vähentää räystäskorkeutta ja luo energiatehokkaamman talon. Lämmön noustessa ylöspäin sen täytyy
läpäistä enemmän kattoa / eristettä. Katto myös on monin verroin enemmän eristetty kuin seinät. Kattoa on suhteessa enemmän kuin seinää suuren kattokulman
omaavassa talossa. Tämä tarkoittaa kalliimpia eristeitä mutta myös parempaa
energiatehokkuutta.

Kuvaa käytin Vantaan kaupungin suunnittelun johdolle tekemässäni esityksessä. Tuolloin talo ei ollut vielä määrittynyt tarkaksi. Yhtenäisyyksiä toteutuneeseen on kuitenkin katon perusidea sekä yleinen mitoitus.

Päätykolmion suunnitteleminen tuntui työläältä, joten jätin sen jossain vaiheessa tauolle ja suunnittelin taloa muuten eteen päin. Jossain vaiheessa
punnitsin vaihtoehtoa, jossa julkisivut olisi rakennettu erillisistä minielementeistä
ja saranoitu kiinni runkoon. Yhdessä välissä tuumailin että näissä “julkisivuovissa“ olisi takana valaistus ja ne päästäisivät valoa lävitse. Esimerkiksi akryylilevyn
ja rimoituksen läpi. Tämä yhdistettynä yllä mainittuun lasiseinämään voisi luoda
hienon efektin pimeässä. Talon yläosa ikään kuin leijuisi valoisan alaosan päällä.
Kuitenkin myös tämä idea hautautui hintaan. Akryyli on melko kallista ja toisekseen sen soveltaminen paloseiniin olisi oletettavasti hyvinkin vaikeata.
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Julkisivuihin löytyi aukotukset melko nopeasti lukuun ottamatta päätyjulkisivua.
Päätyjulkisivun alaosa oli helppo aukottaa yhdellä suurella ikkunalla ja erillisellä
tuuletusikkunalla. Kuitenkin päätykolmion ikkuna oli hankalampi. Halusin, että rakennuksessa olisi ajalleen tyypillisesti epäsymmetriset ikkunat. Halusin, että kaikki
olisivat neliöitä. Tämä rauhoittaisi asetelmaa. Halusin kuitenkin, että päädyssä
olisi ranskalainen parveke. Parvekkeen suorakaiteen muotoisen oven yhdistämiYhdessä versiossa myös talon päätyjulkisivun alaosa oli kokonaan avoin. Liukuvilla lasiseinämillä. Lasiset liukuovet ovat kuitenkin hyvin kalliita ja koko seinän nen neliöihin ei tuntunut toimivan millään, kunnes oivalsin suurentaa päätyä sen
leveydeltä ongelmallisia rakenteiden jäykistyksen suhteen. Myös palo-määräykset verran, että saisin parvekkeen oven viereen yhden suuren ikkunan joka yhdessä
voisivat nostaa yksittäisen rakennuksen hintaa niin paljon, että se jäisi toteutumat- oven kanssa loisi neliön.
ta. Tämän vuoksi hylkäsin idean.
Kuisti oli viimeinen osa joka etsi ilmettään. Olin jättänyt sen tarkoituksella
odottamaan muiden osien ilmeen varmistumista. Päätin, että kuistin tulisi olla
perusratkaisuiltaan sellainen, että saman henkisen kuistin voisi tehdä joko sivusta
tai edestä kuljettavana.
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Pitkäkestoisen luonnosteluprosessin jälkeen päädyin ratkaisuun, joka muistuttaa pitkälti valmistunutta mallikappaletta. Luonnosten jälkeen talo muuttui vielä
monestakin yksityiskohdasta, kun konkreettiset seikat alkoivat tarkentaa suunnitelmia. Osa näistä meni hyvinkin kronologisesti, osa puolestaan tuli mukaan keskellä
projektia, kun jokin toimitapa tai toimittaja oli varmistunut.
Moni rakennuksen ulkomuotoon ja toimintaan vaikuttava piirre on tullut kolmesta pääseikasta: määräykset, tuotantotapa ja hinta. Itseasiassa tämä on ollut
koulun tuoman koulutuksen pohjalta todella yllättävä ja suuren kontrastin opetussisältöön omaava seikka. Tämän myötä olen myös havainnut kuinka pieni arkkitehdin rooli tavanomaisesti omakotitalossa itseasiassa on. Saadakseen hyvän
lopputuloksen on mielestäni ensisijaisen tärkeätä, että arkkitehti tietää ja pureutuu
näihin asioihin. Vaikka nämä kolme mainitsemaani ulkonäköön vaikuttavaa seikkaa kuulostavat tylsiltä ja arkkitehdin luovuutta rajoittavilta seikoilta, on kuitenkin
olennaista, että ensiksi on selkeä tahtotila siitä mitä lähdetään tavoittelemaan. Toisaalta täytyy tietää rajoittavat tekijät ja oman suunnitelman heikot kohdat, toisaalta
täytyy osata ideoida vapaasti. Niin ettei tämä tieto haavoita luovuutta.
Arkkitehtuurilla olen halunnut tuoda esille seuraavia tuntemuksia: pieniskaalaisuus, ihmisläheisyys, omaperäisyys ja helppous.

Julkisivuissa halusin kolmiulotteisuutta. Olen aina vierastanut melko yleistä
suuntausta, jossa julkisivusta halutaan mahdollisimman tasainen pinta. Esimerkiksi ikkunapinta lähellä julkisivun pintaa. Halusin upottaa ikkunoita hieman ja
korostaa tätä vielä tuomalla ikkunoita kiertävää raamia hieman ulospäin julkisivusta. Julkisivujen rimoitus toi viimeisen silauksen kolmiulotteisuuteen. Olisin toki
halunnut luoda vieläkin kolmiulotteisemman julkisivun lisäämällä riman syvyyttä ja
kaventamalla rimojen jakoa. Tässä täytyi kuitenkin huomioida mittava työn määrä
ja materiaalimenekki. Olen ollut hyvin tyytyväinen päätymääni jakoon. Rimat suojaavat hyvin takana olevaa varsinaista julkisivua. Tämä sopii hyvin suhteellisen
lyhyet räystäät omaavaan taloon. Heti kolmiulotteisuus idean saatuani rajasin tämän julkisivun käytön vain mallikappaleeseen. Jatkossa käytämme leveää lautaa
pystyssä, jolloin työn määrä vähenee.
Värit. Mallikappaleen osalta päädyin tumman harmaaseen, käytännössä mustaan. Naapurustossa on monen värisiä rakennuksia. Vanha päärakennus on
punainen, naapurin kaksi taloa on punatiiltä, naapurissa oleva asuntoyhtiö on
valkoista kahi-tiiltä ja toisella puolella tietä oleva vanhainkoti on keltaista lautaa.
Punainen olisi sopinut parhaiten rakennuksen väriksi, sillä tontilla sijaitseva pihasauna on myös punainen.

Tein pienen kyselyn Facebook seuraajiltani rakennuksen väristä. Punainen sai
Mielestäni talo on erinomainen esimerkki siitä, mitä voi saavuttaa kun arkkitehti kyllä vahvan kannatuksen mutta myös musta pärjäsi vertailussa. Vierastin itse puon myös rakennuttaja ja rajoittaja. Näin saa vapauden valita todella niitä seikkoja, naista koska se olisi mielestäni antanut liian vahvan viittauksen mummonmökkiin
jotka kokee olennaiseksi. Ei tunnu yhtä pahalta karsia talosta joitain ominaisuuk- –etenkin kun yhtälöön lisää rakennuksen koon ja kattokulman. Päädyin mustaan,
sia, jos itse on se joka toteaa ne liian kalliiksi. Toisen toteamana se tuntuisi oman sillä se oli selvästi erilainen kuin tavallinen mutta värinä se sopii kuitenkin kaikkien
suunnitelman torjumiselta. Moni suunnitelluista yksityiskohdista olisi jäänyt toteu- värien kanssa yhteen. Musta myös tunnetusti pienentää ja sopi tämän vuoksi erintumatta, jos niitä olisi pitänyt ensiksi todistella asiakkaalle. Tästä hyvänä esimerk- omaisesti rakennuksen väriksi. Kakkosväriksi valitsin vaalean harmaan. Halusin
kinä rimoitettu välipohja.
luoda sillä kontrastia, kuitenkaan käyttämättä valkoista ja luomasta alppimajahenkistä rakennusta. Musta sopii myös hyvin lyhyehköt räystäät omaavaan taloon.
Moni talotehdas tai grynderi ajattelee rakennuksen ilmettä parantavat asiat - jot- Aurinko kuumentaa sitä tehokkaasti ja näin ollen puumateriaali kuivuu helposti.
ka eivät ole välttämättömiä - vain lisäkustannuksena. Mielestäni lisäkustannusta
Mustan puujulkisivun ongelmana on puolestaan auringon kuivattamisesta johtuva
ei kuuluisi ajatella ollenkaan, jos vain tiedostaa sen tuoman lisäarvon. Jos tuhan- halkeilu ajan mittaan.
nen euron parannuksella saa nostettua myyntihintaa kaksi tuhatta euroa - on se
selvästi kannattava parannus. Toki samalla täytyy pitää jonkinasteinen kontrolli
Poikkeuksellinen välipohja syntyi oikeastaan kolmen ajatuksen siivittämänä.
kokonaiskustannuksista ja ymmärrys kohderyhmän maksuhalukkuudesta.
Rimoitus julkisivuissa puolsi hyvin rimoituksen käyttöä myös lattiapintana. Halusin
lattiat, joiden materiaalikustannukset olisivat hyvin alhaiset. Halusin luoda välipohTalon arkkitehtuurissa toistuu muutamat teemat. Raidoitus sekä neliöt. Raijan, jonka avulla rakennus voisi saavuttaa enemmän huomiota, tämän kaltaista
doitus korostaa pieniskaalaisuutta ja luo elävyyttä pintoihin. Aukotuksen neliömäi- en ole ennemmin tavannut, joten uskoin sen toimivan hyvänä syöttinä medialle.
syys tuli mukaan jo varsin varhaisessa vaiheessa. Koin neliöt rauhoittavaksi enkä Läpinäkyvä välipohja tietenkin lisää myös rakennuksen avaruutta ja valoisuutta.
halunnut korostaa rakennuksen korkeutta tai leveyttä. Neliö on myös jotenkin aika Uskoakseni välipohja tienasi itsensä moninkertaisesti takaisin. Sain mm. valaisinrunollinen, etenkin vapaasti sijoiteltuna.
toimittaja Airam:n innostumaan rakennuksesta välipohjan visualisoinneilla.
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Katoksi valitsin Icopalin uuden kattohuovan Noxiten. Siinä minua miellytti sen
kattohuovalle poikkeuksellinen väri. Vaalean harmaa. Vaalean katon halusin kahdesta syystä. Vaaleana se ei kuumenna yläkertaa niin paljon kuin tumma huopa
ja vaaleana se sulautuu taivasta kohden keventäen rakennusta. Luonnollisesti
musta kattohuopa ja musta julkisivu olisivat olleet liian yksitoikkoinen yhdistelmä.

Julkisivuote valmiista suunnitelmista
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Katto oli piirretty kolmiorimahuopakatoksi. Kolmiorimat alkoivat kuitenkin vaikuttaa työläiltä asentaa ja tämän vuoksi karsin ne hinnan vuoksi.
Sivuräystäät. Moni rakennuksen lehdissä nähnyt on kommentoinut, ettei rakennuksessa ole räystäitä. Rakennuksessa on kuitenkin 27cm räystäät. Porvoossa
vieraillessani mittasin muutaman vanhan puurakennuksen räystäät ja otin mitoituksen näin. Jos nuo rakennukset ovat pärjänneet reilut 100 vuotta tuollaisella
räystäällä, selviää tämäkin. Myös julkisivun kolmiulotteisuus, musta väri ja hyvä
tuuletusrako mahdollistavat lyhyempien räystäiden käytön. Räystäs on tiputettu katon taitteesta noin 70cm alaspäin. Näin räystäskorkeus saatiin kaavojen
vaatimaan 3,5 metriin ja silti yläkertaan hyvin tilaa. Ränni on osa räystästä.
Rakennuksen kulmissa olevat “Mies Van Der Rohe kulmat“ häivyttävät julkisivun
syventymisen suhteessa räystääseen. Näin päätyjulkisivusta saatiin linjakkaampi.
Sivuräystäät ja rännit olivat kuitenkin työläät tehdä ja tämän vuoksi siirryin rakennus 2:n kohdalla tavanomaisiin räystäisiin.
Ranskalaisen parvekkeen kaide etsi muotoaan pitkään. Päätin tuoda rakennuksen sisätiloissa paljon käytettyä CNC-työstöä myös rakennuksen julkisivuun. Niin,
että näiden käyttö näkyisi myös ulospäin. Kaide on toteutettu 30mm koivuvanerista ja se on maalattu hyvin paksulti ulkomaalein. On mielenkiintoista nähdä kuinka
hyvin kaide kestää säätä. Kaide itsessään ei ole kovin kallis osa rakennuksesta,
joten tämän voi uusia vaikkapa kerran 10 vuodessa, jos tähän on tarvetta.

seinärakenteen koostumusta. Päädyin kuitenkin tavanomaiseen rankarakenteeseen ja lasivillaan. Päätökseen vaikutti eniten hinta ja helppous. Tutkin myös
uretaanieristeisen vaihtoehdon sekä hirsivaihtoehdon. Myös silloisen Neapo OY:n
metallielementtivaihtoehtoa pohdittiin.
Rakennuksen paino ei yleensä ole olennainen seikka arkkitehdin suunnittelussa. Kuitenkin kun olin päättänyt rakentaa talon tilaelementeistä, merkitsi se myös
painon ja painopisteen huomioimista. Paino säätelee sen, millainen kone nostoon
tarvitaan ja miltä etäisyydeltä lohko voidaan nostaa. Tämän painoisia elementtejä
voi nostaa lukuisat nosturit Suomessa. Kuitenkin yleinen suoralla puomilla oleva
nosturi vaatii tassuilleen tilaa 6x6metriä. Tämä oli ongelmallinen mitta koska tontti
oli pieni ja olin jo rakentanut pihatyöt valmiiksi. Luonnollisesti myös monessa tulevassa kohteessa tila olisi kortilla.

Hinta ratkaisi ja karsi montakin seikkaa. Pieneen sähkölämmitteiseen omakotitaloon sopisi upeasti kamiina. Kamiina itsessään on melko halpa, mutta kun
ottaa huomioon että se tarvitsee myös piipun, läpiviennit, luvat, katselmukset ja
tietenkin asennuksen tulee kokonaisuudelle hintaa yli 5000 euroa. Tämän koin
liian kalliiksi. Yksi halvempi ja helpompi tapa luoda varalämmityslähde olisi biotakka. Sellaisen saisi noin puolella tavallisen kamiinan hinnasta ja se mahdollistaisi
lämmityksen sähkökatkosten aikana. Yhtä tunnelmallinen se toki ei ole. Ideana
se kuitenkin on kutkuttavampi. Se on irrallinen osa, jonka taloon voi vaivattomasti
lisätä.
Materiaalivalinnat ovat lähteneet hyvin käytännönläheisistä lähtökohdista.
Kipsiä on käytetty seinissä palomääräysten ja ääneneristävyyden vuoksi. Puuta
julkisivussa sen hinnan, työstettävyyden ja ilmeen vuoksi. Lattiat ovat puuta sen
helppouden, hinnan ja lämpimyyden vuoksi. Rakennus 2:n kohdalla vaihdoin
levytyksen suurimmaksi osaksi lastulevyksi koska viimeiseksi pinnoitteeksi tuli
puupaneeli. Tällä säästyttiin mittavalta kipsin työstöltä ja saatiin lämminhenkisempi lopputulos.

Rakennuksen päämitat ovat tulleet puhtaasti määräyksistä. Tiloja olisi voinut
mitoittaa paremminkin ihmiselämään soveltuviksi mutta se oli vastoin yleisiä määräyksiä. Esimerkiksi kuljetusmitat ja aikaisemmin mainitsemani kaavojen yleislinjavedot rakennuksen mitoista rajoittivat mitoitusta. Leveä kuljetus on kalliimpi kuin
tavallinen kuljetus. Se vaatii varoitusautoja eteen ja taakse ja autoissa pitää olla
ajajat, joille pitää maksaa palkkaa. Näin rakennus oli pakko jakaa 3,5m lohkoihin.
Rakennus on kuitenkin 6,6 metriä pitkä, joten lohko oli yläkerrassa tehtävä harjan
suuntaa vasten.
Usein tähän rakennustypologiaan sopivat tontit sijaitsevat pihan perällä. Näin
ollen sinne on luultavasti kapea kulkuväylä, tämänkin puolesta sopivan kokoiset
lohkot olivat olennaisia. Kuitenkaan myöskään kovin pieniä lohkoja ei kannata
tehdä sillä se lisää heti työmaalla tehtävää työtä ja syö tilaelementtirakentamisen
hyötyjä ja lisää rakennusvirheiden ja vaurioiden riskiä – sääalttiutta.
Pienessä rakennuksessa seinien paksuuden merkitys korostuu. Paksut seinät vievät suhteellisesti enemmän tilaa. Tämän vuoksi pohdin pitkään
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Kuva: Kun rakennuksen pääkohdat oli ratkaistu, rakensin suunnitelmasta pienoismallin 1/10. Tässä vaiheessa vielä kuisti oli ratkaisematta. Portaat ja makuulavetti olivat tavanomaisia eikä niissä ollut mitään
erityistä arkkitehtonista ilmettä.
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2.6 TEKNISET RATKAISUT

Mallikappale toteutettiin neljästä tilaelementistä. Tähän ohjasi paljon tehtaan
mieltymys ja näkemys asiasta ja toisaalta oma kokemattomuuteni. Tilaelementit
tarjoavat paljon hyviä puolia rakentamiseen. Se mahdollistaa paremman kosteudenhallinnan, tarkemman aikataulun, tarkemmat kustannukset ja mahdollistaa
huomattavasti nopeamman rakennusajan kun töitä voidaan suorittaa samanaikaisesti eri sijainneissa. Tilaelementtiratkaisu on kuitenkin kallis ja tämän vuoksi olen
siirtynyt muihin toteutustapoihin. Tästä myöhemmin lisää.
Mallikappaleessa alakerta on jaettu kahteen pitkittäiseen elementtiin ja yläkerta
kahteen poikittaiseen elementtiin. Alakerran suurempi elementti pitää sisällään
kaiken rakennuksen tekniikan. Tilaelementtiratkaisussa myös elementtien keskenään poikkeavat valmistumisajat, tai toisin sanoen työmäärä tulisi ottaa huomioon. Jos yksi elementti vie enemmän aikaa kuin muut, niin miten linjasto toimii?
Aloitetaanko kolme muuta etukäteen ja saadaanko silloin hyötyä yhtenäisistä
työvaiheista.

Pohjaratkaisu itsessään oli mielestäni hyvä ja valmis. Siitä kuitenkin seurasi yksi
merkittävä ongelma. Porras asettuisi rakennuksen kulmaan ja nousisi rakennuksen pituussuunnassa yläkertaan. Tämä vaatisi tilaa 1700mm pituussuunnassa.
Kuitenkin rakennuksen yläkerta oli toteutettu kehärakenteena. Kattotuolien alapaarteet olisivat tuossa porrasaukossa tiellä. Alapaarre pitää rakennusta koossa
ja estää leviämisen.
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Ratkaisuja tehdessäni olen koittanut pitää mielessä, että saman pohja- ja
perusratkaisuiden sekä LVIS kuvien tulisi käydä rakennuksen kahteen muuhun
malliin. Niissä alakerta pysyisi kutakuinkin samana. Toisesta yläkerta puuttuu
mikä toki aiheuttaa hankaluuksia portaiden kohdalla. Tähän kohtaan olen luultavasti suunnittelemassa säilytystilaa.

Tämä voisi irroittaa uretaanin kiinnitykset ja tehdä vuotoja taloon. Vuotojen havait- Ratkaisu toimi ja rakennus 2:ssa sähköt ovat löytäneet hyvät sijainnit ja kuljetusPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
seminen ja korjaaminen olisi hankalaa koska elementit olisi jo pinnoiltaan valmiita. reitit. Niillä on jopa omat
CNC-työstetyt kaukalot.
Tämän vuoksi lasivilla oli parempi ratkaisu, siinä pienet liikkeet eivät haittaisi.

Kahden kattotuolin alapaarre täytyisi katkaista. Tehdas ehdotti, että voisin
kääntää porrasta nousemaan tuolien välistä, näin vain yhtä tuolia täytyisi siirtää.
Tämä ei kuitenkaan sopinut pohjaratkaisuun ja mielestäni rakennus olisi kärsinyt
tällaisesta muutoksesta liikaa. Sain kattotuoleja valmistavan firman laskemaan
voiman, millä rakennuksen yläkerta leviää tuolla alalla. Voima oli 2000N luokkaa,
eli noin 200kg. Tämän voiman saa helposti ratkaistua tukemalla seinärakennetta
hieman. Kattotuolien alapaarteet kiinnitettiin kylpyhuoneen kattorakenteeseen,
joka puolestaan jäykistää ne teknisen tilan suuntaan. Rakennus 2:n kohdalla alapaarteiden palat kiinnitettiin samalla tavoin mutta koska tässä tapauksessa myös
makuulavetin rakenne oli CNC-työstetty, aiheutti tämä turhaa sovittamista epätarkkoihin rakenteisiin. Niinpä rakennus 3 ja 4 tapauksessa kattotuolit katkaistaan
vielä suuremmalta pituudelta eikä niitä kiinnitetä enää kylpyhuoneen kattorakenteeseen koska kattorakenne koostuu CNC-työstetyistä osista.

Vastasin LVIS-suunnitelmien sovittamisesta rakennesuunnitelmiin. Pienessä
talossa työ täytyi tehdä erityisen tarkasti. Saatoin kaiken 3D:ksi, jotta tarvittava tila
Työjärjestys. Rakennus on olennaista saada säältä suojaan ja lämpiämään
hahmottui varmasti. Esimerkiksi teknisessä tilassa ilmanvaihtoputket veivät lähes
mahdollisimman nopeasti. Rakennustapa säätelee työjärjestyksen ja toisin päin.
kaiken koneen yläpuolella olevan tilan ja sovittaminen oli kirjaimellisesti millimetTilaelementtejä käytettäessä täytyi huomioida monta eri seikkaa. Tämä näkyi
reistä kiinni. Tuohon aikaan projekti eteni nopealla tahdilla. Tehtaalla oli sopiva
ennen kaikkea rakenteissa ja eristeissä. Rakenteisiin kohdistuu merkittävästi
slotti aikatauluissaan ja oli hyvin halukas aloittamaan työt. Itse olin tietenkin myös
suurempia voimia kuin muutoin rakennuksen elinkaaren aikana. Tämä vaikutti ma- hyvin innoissani pääsemään konkretian pariin. Sähkösuunnitelma oli vielä keskenteriaalivalintoihin ja muotoihin. Kattotuoleista ja alapohjasta jouduttiin tekemään
eräinen siltä osin, että sähköjohtojen määrää tai tarkkaa kokoa ei ollut määritelty.
tavanomaista tukevammat.
Koitin selvittää tätä edellisenä yönä ennen rakentamisen aloittamista. Olisin tarvinnut tarkemmat tiedot, jotta olisin voinut siirtää nuo CNC-työstöihin ja elementtikaaTutkin aikaisemmin vaihtoehtoa, jossa lämpöeriste olisi ollut uretaania. Tällä oli- vioihin putkituksiksi. Uskoin, että nuo asiat eivät tule menemään kohdilleen, jos en
si saatu lisätilaa rakennukseen. Uretaani on kuitenkin kallista. Lopullisen kuoletuk- varmista tietoja. Tämän vuoksi päätin vetää kaikki sähköt pintavetoina mallikappasen idealle toi tilaelementteihin siirtyminen. Uretani olisi hankala tilaelementeissä leessa. Näin olisi helppo löytää hyvät sijainnit kuljettaa johtoja jatkossa.
koska se ei ole joustava eriste. Tilaelementtiä nostettaessa sen sisäiset rakenteet Toisaalta kun kaikki muutkin tekniset seikat kulkevat talossa näkyvissä, miksei
jännittyvät ja voimien vuoksi taipuilevat hieman.
sähkötkin. Tämä tosin jakaa mielipiteitä, omaa silmääni johdot eivät haittaa.
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Julkisivukaaviot elementtituotantoa varten.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Arkkitehtonisten teemojen ja konseptin luonnin ohella olennaista oli ratkaista
monia teknisiä seikkoja ja ongelmia. Pienessä talossa kaikki normaalit omakotitalon ratkaisut eivät tule kyseeseen. Syitä voi olla tilanpuute, kustannukset, työjärjestys tai muuten optimointi kohteeseen.

Havainnekuva mallikappaleen CNC-työstetyistä osista ja yhtymisestä välipohjaan. Kuvaa käytettiin mm.
materiaalisponsoroinnin hankintaan.
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CNC eli Computerized Numerical Control tuo rakentamiseen valtavat ja ennennäkemättömät mahdollisuudet. Tämä onkin se osa-alue tästä diplomityöstä
mistä olen eniten ylpeä ja tunnen olevani etuoikeutettu päästessäni näin vapaasti
kokeilemaan tätä.
Käyttämämme CNC-kone tuo rakentamiseen tuhannesosa millimetrin
tarkkuuden. Tarkkuus tarkoittaa ennen kaikkea monistettavuutta, vähäistä työtä
työmaalla ja arkkitehdin roolin muuttumista ja korostumista kun kukaan ei ole
enää välissä tulkitsemassa kuvia. Toteutettavasta rakenteesta tulee täydellisesti
se minkä on piirtänyt.
Aluksi CNC:n käyttö lähti liikkeille portaista. Huonoimmat ja halvimmatkin
portaat lähtevät liikkeelle noin 5000 euron hinnasta asennettuna. Portaat ovat helposti hyvinkin geometrinen ja monimutkainen rakennelma. Ne joutuvat ottamaan
vastaan paljon kulutusta ja vievät pienessä talossa suhteellisen suuren tilan.
Tämän vuoksi oli olennaista löytää tähän tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja.
24 113 viivaa joista jokaisen on oltava alle millin sadasosan tarkkuudella oikein.
Suunnittelun määrä on huikea mutta tämä kompensoituu täysin työstöjen ja asennuksen lyhentyneenä aikana. Oli tärkeätä selvittää liitoksien sopivat koot. Kuinka
paljon uroksen pitäisi olla naarasta pienempi, jotta ne kiinnittyisivät ilman suurta
vaivaa mutta silti muodostaisivat lujan liitoksen, joka ei hölsky.
Asensin portaat, säilytystilat ja kaiteet yksin ilman työkaluja 4,5 tunnissa. Jos
vastaavan homman haluaisi palkata timpurin ja tehdä puusta paikan päällä vaikka yksinkertaistetuin osin - menisi tuohon vähintäänkin kuukauden työpäivät.
Ajallinen säästö on siis huikea.
Laskutuslogiikka on yksinkertainen. Hinta määräytyy pelkästään koneen juokseman metrimäärän mukaan. Tämän vuoksi kustannukset on helppo laskea jo
suunnitteluvaiheessa.
CNC-työstettyjen osien määrä on kasvanut toisessa rakennuksessa, sekä kasvaa edelleen kolmannessa ja neljännessä.
Toisessa talossa päätin ottaa myös teknisen tilan CNC-työstetyiksi osiksi. Läpiviennit ovat yleensä hyvin hidas työvaihe. Niitä voidaan nopeuttaa, jos reiät ovat
valmiiksi oikeissa paikoissa ja oikean kokoisia. Mahdollisesti jopa teksti vieressä,
joka kertoo asentajalle, mikä putki menee mistäkin. Tämä vähentää kuvien tarvetta, virheen mahdollisuutta ja miettimiseen kuluvaa aikaa.
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Kuva: CNC-työstökaavio. Terä sekä muut ominaisuudet on määritelty erikseen. Kuvassa mm. teknisen tilan lattia. Jotta levyihin saa mahdollisimman paljon osia ja hukan minimoitua täytyy rakennuksen eri osia
sekoittaa eri levyihin.

Tämä myös parantaa laitteiden ja talotekniikan 3D-suunnittelua ja varmistaa,
että kaikelle on tila valmiina. Tämän luulisi olevan itsestään selvyys mutta rakennusalalla harvoin näin on.

Koska kyseiset teemat ovat olleet arkkitehtuurista pitkään poissa - uskoakseni
juuri kustannusteknisten seikkojen vuoksi - tulisi tarkkaan miettiä millaista kuvakieltä näissä käytettäisiin. Tarkoitus ei kuitenkaan ole mennä matkimaan aikaa
jolloin nuo viimeksi olivat pinnalla.

Kaiken lisäksi tämä tekee esimerkiksi teknisestä tilasta selkeän ja jopa kauniin
teknisen asetelman.

Päätin edetä asiassa hyvin käytännönläheisesti. Liitokset ja perusratkaisut
tehtäisiin yksinkertaisimman ja helpomman kautta. Muutamissa kohdissa missä oli
hyvin tilaa koristeellisuudelle, pyrin teknisen näköisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi väTaloissa 3 ja 4 myös sisäseinät ja niiden rakenteet sekä kylpyhuoneen kattorakenteet ovat CNC-työstettyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että koko rakennuksen yksi lipohjan jäykistinlevyjen ei tarvitsisi olla rei’itettyjä. Toisin kuin vaikkapa autoissa,
laita on CNC työstettyä ja näin millintarkkaa. Tämä helpottaa osien käyttöä, koska veneissä tai lentokoneissa, rakenteiden painolla ei ole niin olennaista merkitystä.
tällöin suunnitelmissa ei tarvitse varautua niin paljon muun rakentamisen epätark- Toisekseen puussa ei ole samanlaista materiaalin säästöä kuin vaikkapa mekuuteen.
talleissa. Puuta ei voi sulattaa uusiksi. Näin rei’itykset ovat puhtaasti esteettinen
asia. Tämä kuitenkin ilmensi hyvin teknisyyttä, joka puolestaan kulkee käsikädesCNC-koneelle on aivan sama, onko jokin asia monimutkainen vai yksinkertainen. sä työstöjen kanssa. Saman kolmioteeman otin myös portaiden ja ranskalaisen
Timpuria ei saisi tekemään monia asioita, joita olen kokeillut taloissa. Tämä luo
parvekkeen kaiteisiin.
myös mahdollisuuden kuvataiteen ja veistoksellisuuden tuomisen takaisin arkkitehtuuriin.
CNC-osiosta lisää vielä työni lopussa osiossa: Jatkokehitys
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Lämmitysjärjestelmänä toimii Devi suorasähkö lattialämmitys kaapelisto. Lämmitys on asennettu vain alakerran lattiaan kolmeen eri piiriin ja kahteen eri säätimeen. Kylpyhuone on erillisenä koska se lämmittää betonilaattaa. Myös kosteudenhallinnan vuoksi kylpyhuoneen lämpöanturit mittaavat lattialämpötilaa. Kaksi
muuta piiriä kattavat alakerran muun lattia-alan. Päädyin kahteen erilliseen piiriin,
jotta asennukset voitiin toteuttaa jo tehtaalla alakerran molempiin elementteihin.
Alakerran muilta osin lämmitysjärjestelmä reagoi ilmanlämpötilaan. Säätimet
voidaan asentaa toimimaan esimerkiksi kännykän kautta toimiviksi ja vastaamaan
asujan tarpeita, esimerkiksi reagoimaan asukkaan ulkomaan matkaan.
Sähkölämmityksen hyviä puolia ovat nopea reagointiaika ja erittäin alhainen investointikustannus. Tämän kokoluokan talossa ainut huono puoli on sähkökatkosten aiheuttama riski. Nopea reagointiaika on olennainen pienessä talossa koska
ulko-oven pinta-ala on hyvin suuri suhteessa lämmitettäviin kuutioihin. Lämmityskustannukset ovat hyvin maltilliset, talven kylmimpinä kuukausinakin vain luokkaa
45e/kk. Maalämmön investointikustannuksilla rakennusta lämmittää vähintään
seuraavat 50 vuotta. Toisin sanoen maalämmöllä rakennus ei olisi kannattava.

Havainnollistava 3D leikkaus mallikappaleesta. Kuvaa käytettiin myös mm. lämmitysjärjestelmän markkinoissa.
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Ilmanvaihto on mallikappaleessa ja rakennus 2:ssa koneellinen.
Mallikappaleen ilmanvaihdosta vastaa Enerventin Plaza. Koneellinen ilmanvaihto
on toiminut kohteessa erinomaisesti. Koneellisen ilmanvaihdon kanssa vaaditaan
nykyään huikeat ilmamäärät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koneet säädetään ennen käyttöönottokatselmusta lakisääteiselle tasolle ja sen jälkeen asukkaat käyttävät sitä merkittävästi pienemmillä tehoilla. Tämä on hyvin valitettavaa.
Enerventin koneessa on myös Suomessa suhteellisen poikkeuksellisesti kosteudenhallinta. Talvella se pyrkii pitämään kosteutta rakennuksen sisäilmassa ja
kesällä poistamaan.
Rakennuksissa 3 ja 4 kokeillaan painovoimaista ilmanvaihtoa. Tämän mahdollistaa rakennuksen pieni koko ja vapautus energialainsäädännöstä. Painovoimainen ilmanvaihto ohjaa käyttämään myös hengittävää rakennetta.

Vesi ja viemäriputket päätettiin tehdä mahdollisimman vähillä upotuksilla rakenteisiin. Vesiputket kulkevat pinnassa suurimman osan matkastaan. Niiltä osin kun
ne ovat upotettuina, ovat ne suojaputkessa ja suojaputki avattavassa kotelossa.
Näin putkien vaihto on erityisen helppoa. Viemärit kulkevat vapaasti talon alapohjassa. Näin päästiin työläistä ja hankalista palkkien lävistyksistä.
Talotekniikan määrä kasvaa vuosi vuodelta. Kuitenkin usein unohtuu tekniikan
kehityksen nopeus suhteessa talon pitkäikäisyyteen. Tämän vuoksi ei mielestäni
ole hyvä upottaa rakenteisiin tekniikkaa. Talo tulisi nähdä ennemminkin vapaana
pohjana teknisille lisäyksille. Hyvänä esimerkkinä kaiuttimien upottaminen rakenteisiin tai keskuspölynimuri. Nämä nostaa rakennuksen rakennuskustannuksia,
asukkaalla saattaa jo olla molemmat tuotteet irtonaisina ja kaiken lisäksi nuo
laitteet ovat auttamattoman vanhanaikaisia 20 vuoden kuluttua.

Tämän ideologian johdattelemana päätin luopua kiinteistä tietoliikenneyhteEristeinä mallikappaleessa on Isoverin KL33 lasivillat sekä uusi höyrynsulku.
yksistä. Kaapeli ja valokuituliittymät olivat järkyttävän kalliita. Kun rakennus on
Eristepaksuudet ovat suunniteltu sellaisiksi, että myös alhaisemman eristävyysar- suunniteltu pääkaupunkiseudun täydennysrakentamiseen, sijaitsevat tontit yleenvon omaavia tuotteita voidaan käyttää. Mallikappaleen rakenteiden U-arvot ovat
sä hyvän 4G verkon piirissä. Langattomana asiakas on täysin vapaa valitsemaan
hieman vaadittua paremmat. Rakennus 2 on eristeiltään lasivillaa sekä puhallettua palveluntoimittajan. Kaiken lisäksi langattomat yhteydet kehittyvät huomattavasti
kivivillaa. Rakennuksen U-arvot ovat tarkalleen vaatimusten mukaiset. Lämmitys- nopeammin kuin langalliset. Langattomalla internetillä esimerkiksi matkapuhelikuluissa ei ole havaittu juurikaan eroja. Tämä johtuu osittain paikalla rakennettamen avulla jaettuna pääsee nykyään helposti 100MG/s yhteyksiin. Säästöä kertyi
van talon paremmasta tiiveydestä ja kevyemmistä rakenteista, joissa on vähemnoin 1500 euroa.
män kylmäsiltoja.
Alapohjan palkistot toteutettiin Kertopuusta mallikappaleessa. Rakennus 2
Palosuojaus ja seinärakenne. Suunniteltaessa monistettavaa taloa, jonka pää- puolestaan rakennettiin paikan päällä, joten siihen ei kohdistunut noston tuomia
sääntöinen käyttötarkoitus on olla lähellä muita rakennuksia, tulee ottaa huomioon jännitteitä ja pystyimme käyttämään huomattavasti kevyempiä ja halvempia rakenpalomääräysten vaatimat muutokset. Palosuojaus on kallista ikkunoissa, ovissa,
teita. Mallikappaleessa palkisto koostui vain primääripalkeista, kun taas Rakennus
tuuletusraoissa ja tietenkin suunnittelun osalta. Seinien osalta palosuojaus ei
2:ssa käytimme primääri ja sekundääri palkistoja. Yläkerran palkistona toimii katvarsinaisesti nosta hintaa. Tämän vuoksi talotyypin seinärakenteet ovat valmiiksi totuolien alapaarre. Alapaarteet jäykistettiin 98x48 sekundääripalkistolla. MalliEI30 molemmin puoleista paloa vastaan suojatut. Palosuojaus on toteutettu malli- kappaleessa palkisto tarvitsi nyrjähdyksen eston ja se toteutettiin CNC-työstetystä
kappaleessa ja rakennus 2:ssa kipsillä.
24mm koivuvanerista. Tästä tuli näyttävä osa rakennuksen sisäarkkitehtuuria ja
se jätettiin myös Rakennus 2:n kattoon vaikka rakennus ei sitä enää vaatinutkaan.
Rakennuksissa 3 ja 4 palosuojaus toteutetaan hieman eri tavalla. Koska
rakennuksista tulee painovoimaisen ilmanvaihdon omaavia ja hengittävällä raken- Puualapohja tarjoaa valittavaksi monta perustamistapaa. On olennaista, että
teella olevia, vaatii seinärakenteet muutoksia. Hengittävä rakenne vaatii seinätyyppitalo joustaa perustamisvaihtoehdoiltaan. Puualapohjan voi perustaa rossiperakenteen ulkopinnan olevan huokoisempi. Tämä toteutetaan 25mm huokoisella
rustukselle, kellarin päälle tai vaikka suoraan paalujen päähän. Paalujen päähän
puukuitulevyllä. Sisäpuolella on yksi kipsikerros. Rakenne on uusi ja valmistajien perutettaessa alapohjan palkisto vaatii reunoille tuplapalkit. Puualapohjan valintoimesta VTT:n tutkima. Ilmansulku on asennettu 60mm rakenteen sisäpinnasta
taa puolsi nämä monet eri perustamisvaihtoehdot, halpa hinta, keveys ja helppo
syvemmälle, jotta rakennuksen elämän aikainen käyttö ei vahingoittaisi sitä.
liitettävyys toisiin elementteihin.
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VALMIIT SUUNNITELMAT:
Alat ja tilavuus:
Kerrosala: 50m2
Kerrosala seinien yli 250mm menevän osan vähennyksellä: 48,5m2
Lämmitettävä nettoala: <50m2
Huoneistoala: 40m2
Tilavuus: 124m3
Mitat:
Korkeus (ulkomitta): 7.5m - Kun sokkeli 0,4m
Leveys (ulkomitta): 5.3m
Pituus (ulkomitta): 6.6m
Huonekorkeus alakerrassa: 2.3-2.65
Huonekorkeus yläkerrassa: 0.9- 3,1
Tekniset tiedot:
U-arvot rakennussäädösten vähimmäismäärät.
Rakenteiden mitoitus tavanomaisin kuormin.
Lämmitysjärjestelmän tehot: 3000 - 3400W
Vedenvaraaja: Mitoitettu HSY:n ilmoittaman keskikulutuksen mukaan kahdelle
hengelle. 100 litraa.
Rakenteet:
173x48 rankarakenne. Mineraalivilla levyinä kaikissa rakenteissa. Höyrynsululla.
EI30 molemmin puoleista paloa vastaan.
Rakentamistapa:
Mallikappale: Tilaelementti 4kpl.
Rakennus 2: Paikalla pitkästä tavarasta
Rakennukset 3 ja 4: 12 seinäelementtiä.
Hinta: Alkaen 125 000 euroa. Riippuen maaperästä, tontista, kunnasta ja varustelutasosta. Hinta pitää sisällään arvion maatöistä ja perustuksista. Hinta sisältää
liittymät ja luvat.
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Säilytysratkaisut: Rakennuksessa on valmista säilytystilaa yhteensä 7 m3. 3
m3 makuulavetin alla ja 4m3 portaiden alla. Tämän lisäksi yläkertaan voidaan
rakentaa pieni parvi, joka soveltuu hyvin varastointiin. Näiden lisäksi kuisti voidaan varustaa kylmällä varastokomerolla.
Keittiövaihtoehdot:
Vaihtoehtoja on neljä.
1. 5000 euroa maksava keittiö, jossa kaikki välttämätön. Kodinkoneet ovat näkyvissä ja valkoisia.
2. 7500 euroa maksava erittäin laadukas keittiö, integroidut kodinkoneet
3. 10 000 euroa maksava ekologinen ja erittäin laadukas keittiö. Puukomposiitti
rakenne ja integroidut kodinkoneet.
4. Asiakkaan itse hankkima keittiö. Vesi ja viemäripisteiden paikat lukittuja. Jos
liesituuletin kytketään kanavaan myös sen sijainti lukittu. Ulkomitat lukittuja.
Kylpyhuoneeseen saatavissa kalustesauna tai kylpyamme.
Rakennus voidaan varustaa biotakalla.
Alakerran pääikkunan voi vaihtaa ikkuna ja ovipariksi.
Sisäpintoja voi muokata. Kuitenkin niin, että levytys taustalla säilyy.
Sisääntulo kuisteja on kahta eri mallia. Sivusta ja edestä kuljettava.
Lattiamateriaalit vaihdettavissa. Kunhan lattiarakenteen paksuus ei ylitä 28mm.
Kivi on pois suljettu.

Havainnekuva yläkerrasta. Kuvasta puuttuu suunnittelun jälkipuolella mukaan tulleet sivuseinien nostot tilan reunoilla sekä kattotuolien välituet. Välitukien ansiosta hintaa saatiin tippumaan merkittävästi.
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Rakennuksessa on pyritty rajaamaan vain välttämätön, eli wc kylpyhuone ja
Jätin eteisen pois, koska se olisi vienyt liikaa tilaa näin pienessä pohjassa.
tekninen tila. Säilytystilat ovat toki rajattu jo mutta ne muokkautuivat sillä perustein Se olisi tehnyt myös rakennuksen pohjaratkaisusta epäselvän. Kuisti kuitenkin
pehmentää ulko- ja sisätilan väliä. Kuistin voi myös lasittaa, jolloin se palvelee
missä tyhjää ja huonosti muuhun käyttöön soveltuvaa tilaa oli tarjolla.
paremmin eteisenä. Eteisen säilytystilat sijoittuvat portaiden alla olevaan säilytysPäädyin suorakaiteen muotoiseen ratkaisuun. Talo on yksinkertaistettu mahjärjestelmään. Säilytysjärjestelmä tulee ulos vedettäessä. Tästä lisää myöhemmin.
dollisimman selväksi. Alakerran täyttää tupatila, jonka yhden seinän vie keittiö.
Keittiön seinällä voidaan helposti lähestyä muita rakennuksia. Alakerran pääikku- Koska rakennuksen tulee toimia jokaisessa eri kunnassa, täytyi myös ottaa
huomioon esteettömyysrajoitukset. Vaikka käytännössä tuulettuva alapohja karsii
na on samankokoinen kuin ovi ja ikkunapari. Näin rakennuksen alakerran nimellistä pääavautumissuuntaa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan. Tämä helpottaa
tämän asukasryhmän.
merkittävästi rakennuksen sijoittelua tontille. Seinällä on lisäksi toinenkin ikkuna,
joka mahdollistaa tilan manuaalisen tuuletuksen.
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Kylpyhuoneeseen voi sijoittaa kalustesaunan tai kylpyammeen. Näin suurimmalle osalle asiakasryhmää voidaan myös tarjota jotakin hyötyä ylisuuresta
kylpyhuoneesta. Rakennuksen tekninen tila puolestaan rajoittuu kylpyhuoneen ja
teknisen tilan väliin. Käynti on ulkokautta. Myöhemmin kalliit kaksoisovet on vaihdettu yksilehtiseen. Tekninen tila pitää sisällään kaiken talon tekniikan, sen lisäksi
sieltä pääsee lattialuukun kautta ryömintätilaan.
Yläkerran pohjaratkaisu on vielä alakertaakin yksinkertaisempi. Ainoa eroavaisuus täydellisestä yksinkertaisuudesta (pohjaratkaisun osalta) on makuulavetin
nosto. Pohdin pitkään
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lavetin nostoa. Rakentamalla jotakin kiinteää rajoitetaan aina asukkaan vapautta
muokata talosta omanlaisensa. Tulin kuitenkin johtopäätökseen, että ratkaisulla
saavutettava säilytystila painaa puntarissa enemmän.

Tilantunnetta on huomattavasti enemmän kuin 40m2 kerrostaloasunnossa. Yläkerran korkeus mahdollistaa myös säilytystilan luomisen kattotuolien keskipaarteen varaan.

Leikkaukset

Kylpyhuone on matala ja sen katto on hyvin ohut rakenteeltaan. Tämä mahdollisti 80 cm korkean säilytystilan luomisen lavetin yläpinnan ja kylpyhuoneen katon
väliin.

Rakennuksen leikkauksissa korostuu päätös keskittyä enemmän tilaan - toisin
sanoen kuutioihin kuin neliöihin. Vaikka rakennus on pieni alaltaan, on se melko
tilava ja avara.
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Takapäädyn ikkunoiden asemointia on moni ihmetellyt ulkoa päin ja epäillyt
niiden järkevyyttä. Sisältä päin katsottuna käy kuitenkin selväksi, että jokaisella
ikkunalla on tarkoitus sekä perusteltu sijainti ja koko. Portaiden ikkuna tuo valoa
portaisiin, suurin ikkuna tuo valoa ja tilantunnetta makuutilaan. Ikkuna myös luo
helposti kontaktin ulkomaailman ja talon välillä koska se antaa näkymän virrata
talon läpi. Tämän voi tietenkin tarpeen vaatiessa peittää verhoin. Ylin ikkuna aivan
katon rajassa toimii puolestaan tuuletusikkunana kesän kuumimmilla helteillä.
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Yllä mallikappaleen ja rakennus 2:n rakennusluvan julkisivut. Mallikappaleen
jälkeen hain vielä rakennusaikaisen muutoksen rakennus 2:lle. Räystäs ja julkisivun pinta muuttui tavanomaiseksi mallikappaleen jälkeen. Myös katon rimoituksesta luovuin. Ryömintätilan luukku siirtyi sokkelista teknisen tilan lattiaan.
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Halusin, että saunan ja mallikappaleen väli olisi kuin taulun kehykset ja siitä avautuisi selkeästi rajattu näkymäkäytävä. Vaikka kummallakaan puolen ei ole mitään
erityistä katseen vangitsijaa, on näkymä tärkeä lähestyttäessä taloa pihatieltä.

Pystylaudoitus on hieman työläämpi ja kalliimpi toteuttaa kuin vaakalaudoitus.
Se kuitenkin tuntuu huomattavasti miellyttävämmältä silmääni. Se vastaa puun
oikeata luonnollista asentoa.

Rakennukseen on saatavissa kahdenlaista kuistia. Toinen edestä kuljettavana
ja toinen sivustakuljettavana. Myös leveyttä voi varioida. Molemmat ovat lasitettavissa. Myös kuisti kehittyi rakennus 2:n kohdalla yksinkertaisemmaksi.

Hormien sijainti vaihtelee käytettävän ilmanvaihtoratkaisun mukaan. Painovoimaisella ne sijoittuvat harjalle. Painovoimaisessa versiossa hormien päällä on
vielä tuulen voimasta pyörivä vedonparantaja, joka selvästi kiinnittää huomion.

Saunan ja mallikappaleen välissä oleva kuisti ei kuulu tyyppitaloon. Se on
sovellettu tonttiin. Piirtäessäni ratkaisua arvasin tämän olevan haastava toteuttaa koska korkoasemat eivät tavanomaisesti osu aivan kohdilleen. Kuistin tulisi
kuitenkin kiinnittyä tiettyyn kohtaan rakennusta. Eroa tuli noin 10cm mutta ratkaisu Päätyjulkisivun alakerran ison ikkunan voi vaihtaa ikkuna ja ovipariksi. Mallikaptoimi. Rakennuksissa käytetty neliö muotona ei ollut sovellettavissa tähän tilaan.
paleessa päädyin tähän ratkaisuun pihasaunan vuoksi. Alakerta on helpommin
Päädyin suorakaiteen muotoiseen raamiin.
sisustettavissa ikkunavaihtoehdolla. Rakennus 2 toteutettiin näin.
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3.2 TONTTI
Tuolloin tontti oli 661m2 määräala. Se oli tyypillinen kirveenvarsitontti ja 1920luvulla rakennetun mansardikattoisen talon takapiha. Tontilla sijaitsi vanha pihasauna ja kaksikerroksinen liiteri.
Alue on vanhaa helsinkiläisten kesämökkialuetta. Siellä sijaitsee vielä paljon
1920 -30 luvuilla rakennettuja sympaattisia pieniä omakotitaloja. Mallikappale
sopeutuisi tänne hyvin. Alueen kaava on hyvin vapaa, suorastaan ihanteellinen.
Siinä lukee vain pientaloalue. Se mahdollistaa alueen kehittymisen hyvin vapaasti.
Aluetta on täydennysrakennettu vuosien varrella paljon.
Tontit ovat jo melko pieniä ja monet talot suuria. Alueella ei ole mitään yhtenäistä
arkkitehtonista piirrettä. On jyrkkiä mansardikattoja ja tasakattoja, kaikkia eri vuosikymmeniä, materiaaleja ja värejä. Mikään ei kuitenkaan häiritse silmää.
Täydennysrakentamisen kannalta alue on ihanteellinen myös liikenneyhteyksiensä puolesta. Junalle kävelee kymmenessä minuutissa ja lähipysäkeiltä kulkee
lukuisia busseja. Kaupat, apteekki ja Alko löytyvät myös läheltä. Ravintolapuolessa on kyllä toivomisen varaa. Se on ainut seikka, joka paljastaa, että tontti
sijaitsee Korson läheisyydessä. Vieressä on kymmenkunta pitseriaa eikä yhtään
kunnollista ravintolaa, johon jäisi istumaan.
Kuva: Google Earth. Kuva vuodelta 2015. Toinen taloista on vielä rakentamatta. Perustukset on peitetty pressulla.

Tontin etsiminen alkoi jo samoihin aikoihin kun päätin lähteä koko hankkeeseen. Matkan varrella lehtijuttujen yhteydessä minulle myös tarjottiin useampaa tonttia.
Alusta saakka oli tiedossa, että tontin löytyminen olisi kriittinen osa koko projektin Alkoi kuitenkin vaikuttaa siltä, että olisi hyvin vaikea löytää sopivaa toteuttamismuotoa, joka mahdollistaisi riittävän vapaat kädet ja järkevän ansaintalogiikan.
toteutumisen kannalta.
Ensiksi lähestyin Pääkaupunkiseudun kuntia ja niiden lähiympäristön kuntia.
Toivoin saavani kaupungin vuokratontin hankkeelle. Tämä olisi mahdollistanut
halvemmat toteutuskustannukset. Tosin näin myöhemmin voi todeta, että vuokratontti olisi luultavasti vain haitannut hanketta. Sillä vuokratonttiin ei voi tehdä
kiinnityksiä - mitkä olivat opiskelijan budjetille ehdottoman tärkeitä.
Suurimmasta osasta kaupunkeja vastaus oli nopea ei. Kaksi kaupunkia
kuitenkin selvitti asiaa eteen päin. Vantaa ja Järvenpää. Elin uskossa, että näistä
poluista voisi kehkeytyä hankkeelle tontti. Tämä tuhlasi aikaa monta kuukautta,
kunnes kävi selväksi, että tuo reitti olisi liian hidas ja byrokraattinen. Näillä kaupungeilla tontteja on tarjolla ylipäätään hyvin vähän ja nekin ovat usein melko
neitseellisellä alueella. Pidin olennaisena, että tontti olisi selvästi täydennysrakentamiseen soveltuva ja jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen tukeutuva.
Tällaisia tontteja löytyy lähinnä vain yksityisiltä.
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Tontti oli kivinen ja korkeuseroakin löytyi noin kolme metriä. Tuleva pihatien kohta oli kapea ja tontti sijaitsi alempana kuin kunnan viemärit. Nämä ominaisuudet
tekivät tontista selvästi muita halvemman. Moni kun kokee nämä haitaksi.
Tontin hinta oli 56 000 euroa. Tämä oli merkittävän halpa suhteessa muuhun
pääkaupunkiseutuun. Esimerkiksi miltei vastaavasta Espoossa Mankkaalla pyydettiin 330 000 euroa. Toki hieman suuremmalla rakennusoikeudella.

Alkoi käydä selväksi, että tontin olisi oltava oma. Onneksi pidin muutamaa
erilaista hakuvahtia tontinhakupalveluissa jo alusta saakka varalta. Kävin katsomassakin monia tontteja. Hinnat olivat usein hyvinkin korkeat. Esimerkiksi Espoon Tontista pystyi heti näkemään, että siitä saisi viihtyisän kodin sekä hyvän
pystyi jättämään täysin pois laskuista. Hinta laatusuhde ei osu siellä kohdalleen
tuoton. Korso on harvoja alueita pk-seudulla, jossa hinnannousua voi realistisesti
- jälleenmyyntiarvon tuomasta voitosta puhumattakaan. Liian korkeat tonttihinnat odottaa.
yksinkertaisesti syövät rakennuttamisen katteet.
Vaikka tarkoitus olikin tehdä mallikappale ja samalla itselle koti, täytyi samalla
ajatella sitä, että homma on taloudellisesti järkevällä pohjalla.
Kesällä 2012 kävin katsomassa tonttia Korsossa, Vantaalla. Tontti oli upea. Ostopäätös syntyi heti.

Hyvin nopeasti tonttien etsinnän alettua tajusin, että taloja on rakennettava
kaksi, jotta oman talon kiinteät kulut saadaan jaettua kahdella. Kuten liittymät, tontin kustannukset ja byrokratian kustannukset. Myös urakointikustannukset kuten
maatyöt ja perustukset tulisivat suhteessa halvemmaksi kahdelle kuin yhdelle.
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Tontin ostettuani aloin vierailla tontilla kuvaten ja miettien. Muutaman kerran
myös saunoen ja omenoita keräillen. Oli vaikea uskoa, että tämä oli nyt oma.
Sauna ja omenapuut tekivät suuren vaikutuksen. Tämä on juuri sitä mitä Töölöstä
(jossa asuin tuolloin) ei saa ja joka on tämän asumistavan parhaita puolia. Päätin,
että talot täytyy saada rakennettua ilman, että puihin tai saunaan kosketaan.
Rakennuspaikka oli ennestään vanha, rehevä puutarha. Kun ensimmäiset
rakennukset siellä olivat 1920-luvulta , oli puutarhaakin luultavasti alettu hoitaa
niihin aikoihin. Vanhan saunarakennuksen ympärillä on edelleenkin vanhoja,
hyvinvoivia omenapuita talvioiden peittoamassa nurkkauksessa. Alkuaikoina
puutarha on oletettavasti ollut enemmän hyötytarha - löytyi sieltä komeita parsan
juurakoitakin, mutta myöhemmin paikalle oli istutettu myös paljon koristekasveja
ja tuijia. Joitakin pihlajia, terttuseljoja ja vaahteroita oli ja on edelleenkin tontin laitamilla. Kun projektin nimi on Yksiö Puutarhassa, olisi olennaista saada sälytettyä
tätä upeaa puutarhaa niin paljon kuin mahdollista.
Tontille oli ostajan toimesta tehty luonnos, miten talon saisi siihen aseteltua.
Suunnitelmassa liiteri, sauna ja omenapuut olivat tuhottu autojen kääntöpaikan
vuoksi. Talo oli aseteltu neljä metriä jokaisesta rajasta ja siinä oli kahden auton
autotalli kellarikerroksessa. Pihaa ei muodostuisi mihinkään ja koko tontin olemus
olisi sivuutettu. Tämä suunnitelma toimi itselläni suurena motivaattorina, tiesin
tekeväni parempaa. Tämä oli myös hieno tontti demonstroida mihin talotyyppi pystyisi. Luomaan tiivistä mutta viihtyisää ja samalla kaiken huipuksi tuottoisammin.
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Talot olivat jo pitkälle suunniteltuja, sillä halusin, että tontti ei pääse liikaa
vaikuttamaan tyyppitaloon. Tyypin tulee toimia tontilla kuin tontilla. Sovittaminen
täytyy tehdä muilla keinoin kuin taloa muuttamalla.
Talot olisi saanut mahtavalla tavalla tontille, jos naapurit olisivat sallineet
rakentamisen kahden metrin päähän rajasta. Tämä ei kuitenkaan käynyt kummallekaan ehdotetulle naapurille.
En vieläkään usko, että tästä olisi ollut haittaa kummallekaan naapurille ja näin
oltaisiin saatu vielä parempi lopputulos. Kuitenkin on usein niin, että kun jostakin
asiasta annetaan mahdollisuus kieltää, niin se mahdollisuus käytetään ihan vain
varmuuden vuoksi. Tämän vuoksi tähän käytäntöön olisi hyvä tuoda rakennusvalvonnan kautta jokin työkalu. Talot kun olivat jo valmiiksi EI30 molemmin puoleista
paloa vastaan suojattuja, ei palomääräyksetkään olisi olleet ongelma. Kielteisen
vastauksen saatuani aloin selvittämään vaihtoehtoja, joissa talot olisivat keskemmällä tonttia.
Talot pyörivät tontilla pitkään. Lopulta päädyin vaihtoehtoon, jossa oma taloni
katselee saunan katon yli etelään ja toinen taloista länteen. Näin molemmille tuli
hyvät avautumissuunnat mutta piha jäi vaikeammaksi suunnitella loppuun.
Kivetykset. Tontin olemukseen kuului runsas kivisyys. Myöhemmin selvisikin, että
alueen vanha nimitys oli Kivimäki. Mihin tahansa lapion tai kaivinkoneen kauhan
iski, löytyi kiviä. Kiviä kertyi monttujen kaivamisesta valtaisat määrät. Kivien runsas määrä otettiin huomioon jo suunnittelussa. Korkeuserot päätettiin pengertää
kivien avulla.
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Korkeuserot loivat myös mahdollisuuden pelata pihalla enemmän. Idea oli, että
pihaakin käsiteltäisiin ikään kuin sisätilana. Huoneina. Jos mieltää tontin sisätilaksi, jossa tilaa on 661 neliötä, on se yhtäkkiä valtava. Siihen mahtuu vaikka mitä
jos toiminnot ovat hyvin järjesteltyjä ja tarpeen vaatiessa rajattuja.

Tontti ympäristöineen. Rakennusten pinta-ala on hyvin pieni verrattuna ympärillä oleviin rakennuksiin.

Kuva: Leni Sihto. Sauna ja sen edustalla kasvavat omenapuut olivat ostopäätöksen synnyttävät tekijät.

Oman pihani ehdoton pääkohta oli saunan vilvoittelualue. Saunasta kuitenkin
Sain myöhemmin neuvoteltua naapureiden kanssa, että tämä epäkohta korjatseurasi se ongelma, että piha oli selvästi jaettu kahtia. Tämän vuoksi päätin yhdis- taisiin. Rajalle oli suunniteltu aita ja liiterit jokaisella kolmelle talolle (myös alkutää talon ja saunan katetulla terassilla. Tämä toimisi linkkinä pihojen välillä.
peräiselle punaiselle talolle). Koska rakennelmat olisivat kiinteitä, ne rajaisivat
selvästi tonttirajan - riippumatta siitä missä se lakisääteisesti menisi. Teimme
Tontin muoto aiheutti paljon päänvaivaa. Kirveenvarren sisäkulma oli 90 astetsopimukset ja allekirjoitimme ne. Ratkaisussa liiteri asettui tuohon kulmaan ja
ta. Se luo ikävän kulman taloja lähestyttäessä. Täytyy ikään kuin kääntyä täysin
loiventaa kulmaa 45 astetta. Tämä tekee kulkureitistä selkeämmän. Tämän asian
epäloogisesti vain tonttirajan vuoksi saavuttaakseen päämääränsä.
tekeminen viralliseksi olisi maksanut enemmän kuin ratkaisun toteutus fyysisesti, näin päädyimme tähän vaihtoehtoon. Myös ajallinen odotus olisi ollut puolen
vuoden luokkaa.
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Autojen pysäköinti aiheutti ongelmia. Kaavan mukaan alueelle vaaditaan 1
autopaikka asuntoa kohden. Tämä oli kohtuullista. Ongelman aiheutti kuitenkin
nykyinen vaatimus auton kääntymisestä omalla tontilla. Olisin halunnut, että autot
olisi voitu jättää rinnakkain pihatielle Pyytien vierelle. Näin autot eivät olisi sotkemassa puutarhan näkymää. Valitettavasti sain neuvoteltua vain toisen auton tuonne tielle. Näin tilavaraus täytyi jättää kääntöpaikalle tontin sisempiin osiin. Tämän
tilan voi toki myöhemmin käyttää haluamallaan tavalla.
Myös pelastusajoneuvojen pääseminen taaempaan taloon oli ongelmallinen.
Olisin halunnut pihatiestä jopa polkumaisen ja suunnitelmissa oli myös autokatos Pyytien varressa, jonka läpi kuljettaisiin ikään kuin portista tontille. Tämä ei
kuitenkaan ollut mahdollista koska pelastusajoneuvojen tuli päästä lähemmäksi
rakennus 2:n sisäänkäyntiä. Tämä myös rajasi pihatien vapaaksi leveydeksi 2.4
metriä. Tässäkin voisi suhteuttaa tontin kerrostalon sisätiloihin. Kyllä kerrostalo
asuntoonkin joutuu ensiksi kulkemaan portaat (ja sisätilan joka on matalampaa
kuin autokatos) sekä kokonaisuudessaan pidemmän matkan.
Rakentamisen logistiikka oli myös suunniteltava. Pienellä tontilla aikataulutus ja suunnitteluntarve korostuvat. Maata oli siirrettävä paljon suhteessa tontin
kokoon. Myös kiviä tulisi kertymään. Naapuri suostui siihen, että voisin läjittää
osan maista hänen tontin puolelle lähelle tontin rajaa. Tästä oli suuri apu ja suuri
taloudellinen säästö. Lupasin vastapalvelukseksi kustantaa aidan sekä liiterin
hänellekin. Sain sovittua naapureiden kanssa myös sähköjen ja vesien lainaamisesta. Tästä oli suuri apu, koska olisi järkevää liittää rakennukset verkkoihin vasta
myöhemmässä vaiheessa.

Kaikesta jätteestä tulisi päästä nopeasti eroon, jotta se ei veisi tilaa tontilla.
Tavaraa ei puolestaan voisi tilata kovin paljoa etukäteen, jotta se ei tukkisi tonttia
tai vaurioituisi. Myös rakentamisjärjestystä täytyi miettiä. Olisi ollut järkevämpää
Kivet puolestaan kasattaisiin pihatien varteen ja talojen takarajalle ja vastaanotettava tavara varastoitaisiin tontilla auton kääntöpaikan kohdalle. Tämä kohta tu- rakentaa taaempi talo ensiksi ja pihatietä lähempi myöhemmin. Olin kuitenkin
lisi olevan kriittinen, koska se olisi samalla pullonkaula koneiden tontille pääsylle. niin kiintynyt saunaan, että halusin ehdottomasti pihatietä lähemmän talon itselle.
Rahoitus ei puolestaan mahdollistanut kahden tekemistä valmiiksi asti samanaikaisesti. Tämä päätös vaikutti osaltaan siihen, että myöhemmin rakennus 2
rakennettiin paikalla rakentaen.
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Kun tontin osto ajoittui kesäksi, kävi selväksi että rakentamaan ei päästäisi
ennen kevättä. Tämä osoittautuikin hyväksi, sillä rakennuksen ja projektin suunnitteluun kului merkittävästi enemmän aikaa kun olin luullut. En ollutkaan yhtään niin
pitkällä kuin mitä olin kuvitellut. Näin myös tontin suunnittelemiselle jäi enemmän
aikaa. Näin jälkeen päin ajateltuna oli olennaista, että itselle tehtäessä jää riittävästi aikaa tutustua tonttiin. Näin omat mieltymykset kehittyvät ja arvostus tonttia
ja sen ominaisuuksia kohtaan ehtii kasvamaan.
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4.1 RAKENTAMINEN TONTILLA
Kalliit suljin pois heti. Muutaman halvan tapasin mutta luottamus ei herännyt.
Valitsin keskihintaisista urakoitsijoista yhden. Urakoitsija tuli vaimonsa ja koiransa
kanssa tontille. Yhteys löytyi heti. Yritys on virolaisen Suomeen perustama rakennusalan yritys. Tontti on ahdas ja hankalan muotoinen. Sen lisäksi minulla oli paljon vaatimuksia säilytettävien kasvien ja saunan suhteen, jotka olivat lähimmillään
50cm kaivannosta. Urakoitsijoita tavatessani sanoin ensiksi tulevan pihatien kohdalla olleesta omenapuusta ja sanoin sen haluttavan siirrettäväksi. Vilkaisin aina
eri urakoitsijoiden ilmeitä tuon sanoessani. Nyrpistelijät eivät päässeet jatkoon.
Valikoitunut urakoitsija totesi vain Suomea murtaen: “onnistuu“ ja jatkoi matkaansa pihalle. Kun muut detaljit oli saatu selvitettyä, allekirjoitimme sopimuksen.
Maatyöt saatiin alkuun vasta kesäkuun alussa. Ensimmäinen urakka oli saada
kone tontille. Edessä oli omenapuu ja tammi sekä lukuisia kiviä, jotka estivät telaketjujen kulun. Omenapuu yritettiin pelastaa. Operaatio oli työläs ja turha. Kuumat
kesähelteet kuivattivat puun kasteluyrityksistä huolimatta. Puun siirto kuitenkin
auttoi hahmottamaan, että kyseiseen paikkaa tarvitaan puu tulevaisuudessa. Nyt
kyseiseen paikkaan on sijoitettu iso sireenipensas.
Metsuri puun latvassa. Oikealla suurin kuusista. Maahan tiputetut oksat muodostivat kolmen metrin
korkuisen pinon.

Rakennustyöt alkoivat puiden kaadolla ja liiterin purkamisella. Tontilla sijaitsi
kolme valtavaa kuusta. Kuuset kaadettiin ammattimetsurin toimesta. Tiiviin tilan
vuoksi kaadot täytyi tehdä latvasta alaspäin palasina tiputellen. Puut lahjoitin
tutulle polttopuuksi. Oksat sahattiin saunaklapin mittaan ja varastoitiin saunan
kulmalle.

Maatyöt olivat poikkeuksellisen suuret. Tämän aiheutti suurten kuusien juuret, kivisyys ja korkeuserot. Olin laskenut, että maata ei tarvitse viedä paljoa pois
koska rakennusten montuista tuleva maa-aines voidaan käyttää pengertämiseen.
Laskelmat pitivät hyvin paikkansa. Aivan loppuvaiheessa kuljetimme yhden alle
10 tonnin kuorman pois.

Kun saimme talojen pohjat paljaaksi, paljastui, että kallio oli rakennus 2:n alla
30cm korkeammalla kuin maaperätutkimuksen mukaan pystyi olettamaan. Maaperätutkimus ei sinänsä ollut väärässä, olin mittauttanut rakennuksien kulmat
Liiterin purkaminen suoritettiin talkoilla. Ensiksi purimme liiterin alakerran jäy- mutta kallio tekikin poikkeuksellisen muodon rakennuksen jalanjäljen alla. Hyvää
kistävät seinärakenteet ja lopuksi kiskoimme köyden avulla rakennuksen nurin.
tässä asiassa oli se, että kallio nousi nyppylänä keskellä rakennusta. Tämä olisi
Puu toimitettiin lajiteltuna pois tontilta. Osa puusta otettiin talteen ja siitä tulikin
ihanteellinen muoto rakennuksen alle. Vesi ei pääsisi kertymään rakennuksen
oiva suoja rakennus 2:n sokkelin suojaksi seuraavaa talvea varten.
alle. Rakennuksen antura täytyisi kuitenkin porrastaa ja rakennus väistämättä
nousisi. Kallion pienet kuopat täytettiin betonilla ja muotoiltiin niin, että niihin ei
Kuusista kertynyttä puutarhajätettä kuljetin kuukauden ajan kymmeniä peräkär- kertyisi vettä.
ryllisiä Kivikon Sorttiasemalle. Jälkeen päin yksi iso kuormalava olisi sittenkin ollut
kätevämpi ja melkein saman hintainen.
Juurakot täyttivät tontin reunat ja niistä oli päästävä eroon. Onnistuin saaman
ne ilmaiseksi pois tontilta. Niistä tuli polttoainetta energian tuotantoon. Tämä on
Maatöiden kilpailutukseen käytin internetissä olevaa palvelua nimeltä Dooxe.
malliesimerkki odottamattomista kustannuksista. Juurakoiden vienti kaatopaikalle
Se on helppo tapa kilpailuttaa pieniä ja paikallisia rakennustöitä. Tämän lisäksi
maksaisi yli tonnin.
lähestyin muutamia yrityksiä mailin ja puhelimen kautta. Saamieni tarjousten hintahaitari oli huikeat 8000 - 60 000 euroa. Tuntui siltä, että hintoja ei laske kukaan.
Kaikki antavat arvionsa hatusta. Suuret yritykset olivat kalliimpia.
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Jätettä lähdössä työmaalta ennen pihatien valmistumista. Rekalle jäi muutama sentti sivuille ja nostot
täytyi suorittaa naapurin katon ylitse.
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Koska tontti ja talot sijaitsevat alempana kuin kunnan viemärit, täytyy jätevedet
pumpata viemäriin. Tähän tarkoitukseen täytyi ostaa repijäpumppu. Pumppujen
hinnat ovat yleensä noin 5000 euroa. Tämä oli tiedossa jo tonttia ostettaessa.
Lvi suunnitelmassa pumppu oli nimetty ja olin juuri ostamassa tuota, kun ajattelin vielä asettaa pumpun DWG-kuvan maapohjatutkimuksen leikkauskuvaan.
Huomasin kauhukseni, että pumppu asettuisi metrin kalliopintaa alemmaksi. En
tietenkään voisi nostaa rakennuksen viemäreitä metriä ylemmäksi, joten ainoaksi
vaihtoehdoksi tuli pumpun vaihtaminen.
Etsin kuumeisesti uutta pumppua. Tällainen löytyi, Suomessa oli yksi tavarantoimittaja, joka toimitti ruotsalaista pumppua. Se oli järjestelmältään melko
erilainen kuin tavanomaiset pumput. Siinä pumppaus tapahtui kierreruuvin avulla.
Tämä loi siihen hyvin lisää tehoja. Tämä olisi siis ainut vaihtoehto, joka kohteeseen voitaisiin saada toimimaan. Onnistuin saamaan pumpun maahantuojan
sponsoriksi.
Kuvassa asennetaan talojen välissä sijaitsevia viemäröintejä. Keskellä kokoojakaivo ja oikeassa reunassa jätevesipumppu. Taustalla salaojaputket odottamassa asennusta.

Naapurit olivat toivoneet, että räjäytyksiä ei tulisi. Oma toiveeni oli luonnollisesti sama tietäen räjäytystöiden pitkät valmisteluajat sekä hinnan. Räjäytykset
olisivat vieneet projektin budjetin kestämättömälle tasolle. Naapurin taloyhtiön
talot on rakennettu Kahi-tiilestä mikä on herkin mahdollinen rakennusaine halkeilemaan räjäytystöissä. Tämän lisäksi moni alueen vanhoista rakennuksista on
perustettu suoraan kallion päälle. Laskin, että rakennus tulisi nousemaan noin
25-30cm. Rakennuslupa antaa poiketa korkoasemasta +-20cm. Tähän täytyisi
siis hakea erillinen lupa. Päätin laatia valmiiksi täytetyt naapurinkuulemislausunnot, joissa perustelin asian ja motiivini niin, että tulen muuttamaan itse alempaan
rakennukseen, joten pyrin tietenkin pitämään korkeamman rakennuksen mahdollisimman matalana. Näin pyysinkin naapureita hyväksymään nousun aina 60cm
asti. Tämä siksi, että en voisi vielä tuossa vaiheessa tietää todellista korkoa ja
rakennustyöt eivät etenisi, jos tätä täytyisi päivittää naapureille vielä kerran uusiksi
todellisen koron löydyttyä. Kerroin naapureille myös arvioimani nousuennusteen.
Kaikki yhtä lukuun ottamatta allekirjoittivat tämän.
Rakennusvalvonta oli menossa kesätauollensa. Sain viime minuuteilla käsittelijän aulasta kiinni ja hän lupasi hyväksyä nousun lomilta palatessaan, vaikka yksi
naapureista vastustikin asiaa. Näin rakennustyöt pääsivät taas jatkumaan.

Pumppu oli hyvä siinäkin mielessä, että se oli erittäin hyvin suojattu jäätymistä
vastaan ja suunniteltu toimimaan osittain pinnassa. Sen ainut huono puoli oli, että
se oli suhteellisen pieni varausmäärältään. Tästä täytyy vielä toimittaa erilliset
laskelmat rakennusvalvontaan. Pumppu on toiminut moitteetta kaksi vuotta, joista
vuoden kahta taloa palvellen.
Kun maanalaiset putkityöt oltiin saatu suoritettua, alkoi pohjien täyttö. Pohjat
täytettiin kalliomurskeella mallikappaleen osalta ja sepelillä rakennus 2:n osalta.
Sepeliä kului myös molempien talojen salaojiin. Rakennus 2 ei kallion läheisuuden
ja muodon puolesta olisi tarvinnut salaojia. Salaojat eivät voi täyttyä vedestä koska ne ovat sepelissä joka on kalliota vasten. Silti nämä vaadittiin. Salaojien osalta
päätin kuitenkin jättää tarkastuskaivoista puolet pois. Sijoitin tarkastuskaivoja vain
joka toiseen nurkkaan. Näin niistä pystyy tarkistamaan salaojat kokonaisuudessaan mutta ne eivät vie tilaa eivätkä myöskään rumenna pihaa.
Täyttöihin käytettävien maa-ainesten määrän olin laskenut mutta en ollut
huomioinut maastoa ja välimatkaa. Olisi ollut hyvin hankalaa ja työlästä kuljettaa
maa-aineksia monttuihin ilman hihnakuljetinta. Hihnakuljettimen hinta tuli budjettiin yllätyksenä.
Sadevesijärjestelmää ei upotettu maahan vaan se toteutettiin maan pinnalle.

Kuva: Ilkka Kolttola. Talojen montut on kaivettu ja putkivetojen ura saatu tehtyä.
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Sokkelin muuraus suoritettiin heinäkuussa. Harkot olivat sponsorin ja niitä oli
varattu niin, ettei niiden loppumisesta tarvitsisi murehtia. Oli hieno nähdä kuinka
etenkin virolaiset työmiehet käyttivät kaikkea tavaraa säästeliäästi - jopa ilman
että siitä voi hyötyä taloudellisesti. Jos jokin pala voitiin vielä käyttää uusiksi se
käytettiin.

Rakennus 2:n perustukset peitin kehikolla, jonka rakensin liiteristä jääneestä
puutavarasta. Päälle tuli vielä pressu. Tämä oli myös hyvä paikka varastoida kaikkea epäorgaanista.

Naapurisuhteiden ylläpitämiseksi olen pyrkinyt informoimaan suunnitelmista ja
tapahtumista hyvissä ajoin etukäteen. Ja ennen suunnitelmia informoimaan intresSokkeli kiertää taloa ja kahdessa ensimmäisessä talossa on myös kantava linja seistä – ne ovat yleensä suunnitelmiakin olennaisempia. Kun intressit on tiedossa
rakennuksen pitkittäisessä suunnassa. Tämä helpotti tilaelementtien alapohjan to- ja niiden kertomisella on saavutettu luottamusta niin silloin suunnittelu ja toteutus
teutusta. Myös 3 ja 4 rakennuksissa on kantava linja vastaavassa kohdassa mutta ovat huomattavasti helpompia. Säron toki tekee se, jos jokin muuttuu. Kuten
mainitsemani talon korkeusasema. Naapurisuhteisiin on varmasti auttanut myös
linja toteutetaan paaluin ja puupalkistoin.
se, että työmaa on ollut suhteellisen hiljainen ja siisti. Suurin osa työstä kun on
tapahtunut joko muualla tai talon sisällä. Toki kivenpyöritystä on ollut paljon mutta
Sokkelin pinnoituksen ja maalauksen suoritin itse. Työn oppi yhdessä talossa.
se on ollut käsin tapahtuvaa ja äänetöntä.
Rakennus 2:n sokkeli on jo huomattavasti tasaisempi ja suorastaan hieno. Ensimmäisessä on muutama epätasaisempi kohta ja sokkelin kulmat eivät ole yhtä
Pintamaiden asettelu alkoi urakoitsijan saatua työnsä valmiiksi. Urakoitsija oli
terävät. Nämä eivät kuitenkaan ole haitanneet silmääni kun tietää työn teon ja
tasoittanut maat ja muotoillut suurimmat muodot. Kuitenkin kahdeksan tonnin
oppimisen mikä siihen liittyy.
kaivinkoneella ei saa niin siistiä lopputulosta kun vaadin. Tämän vuoksi vuokrasin
Kuvassa sorapeti on saatu tasattua ja Lammitassu anturamuotit ovat asennettu. Tämän lisäksi lisättiin
pienen kaivinkoneen lopputöihin. Koneen käyttö oli helppoa. Alkeet oppi muutaKapillaarikermin kiinnittämisessä sokkelin yläpintaan kävi pieni väärinkäsitys.
hieman raudoitusta. Kaikki valmista valuun.
Olin ymmärtänyt, että kermi hitsataan sokkelin yläpintaan. Olin hankkinut bitumia massa tunnissa ja muutaman päivän kuluttua homma hoitui jo nopeasti. Kone oli
tontilla viikon.
ja tohon mutta hitsatessani huomasin, että homma ei hoidu hyvin. Massa vain
Anturan teko alkoi täyttöjen ja tasauksen jälkeen. Tämä oli hieno hetki kun
ensimmäistä kertaa mentiin ylös päin. Anturoissa käytettiin valmista Lammitassu valui sokkelia alaspäin ja roihahti hieman tuleenkin. Onneksi olin huolehtinut, että
mitään palavaa ei ollut lähistöllä. Sain tulen sammumaan ja jouduin puhdistamaan Lopuksi alkoi näyttää siltä, että pintamaita oli kuitenkin hieman liikaa. Jotta sain
muottia. Näin muotitustyöt jäivät pois ja antura voitiin valmistaa nopeammin.
ja maalaamaan sokkelin uusiksi. Kapillaarikermi kiinnitetäänkin vain mekaanises- muotoiltua kallistuksia paremmin ja pihasommitelman istumaan silmään kauniimRakennus 2:n antura jouduttiin porrastamaan. Porrastus on hankala työ valun
min päätin poistattaa yhden pienen lavan maata. Tämä suoritettiin myös tuolla
kannalta. On osattava valaa betoni niin, että se ei vuoda ylemmästä porrastukses- ti. Onneksi aloitin talon takaa. Se on hyvä neuvo jokaisessa työssä, vaikka olisi
pienellä kaivinkoneella.
kokeneempikin.
ta alempaan. Muotti täytyy tehdä selkeäksi ja vahvaksi, ettei se pullistu epämääräisen muotoiseksi. Porrastus onnistui odotettua paremmin.

Anturan valun tasoitusta.
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Tontin muodon vuoksi rakennus 2:n maamassojen siirto olisi ollut hyvin työläs ilman hihnaa. Tämä tuli kustannuksissa yllätyksenä. Työ kuitenkin nopeutui merkittävästi.

4.1 Rakentaminen tontilla 45 / 74

Kivityöt alkoivat urakoitsijan saatua tasoitettua pintamaat lähelle valmista
korkoa. Kiviä oli kerääntynyt valtavasti tontin reunaan. Kiviä oli kahden kymmenen
metrin matkalla suurena kasana. Ensiksi oli valikoitava eri laatuiset kivet tiettyihin
kohtiin. Pyöreitä ja teräviä kiviä ei kannata sekoittaa, niistä tulee rumaa ja epästabiilia. Kiviä lajiteltiin terävyyden ja pyöreyden sekä kokonsa mukaan. Muutamat
hienoimmat varattiin jo johonkin käyttötarkoitukseen, kuten askelmiksi. Tontilta
löytyi haudattuna valtava määrä vanhaa räjäytyskiveä. Luultavasti vanhan talon
liittymäntekoajoilta.

Kaikki vanhat perennat otettiin talteen ja laitettiin valeistutuksiin tontin laidoille,
puiden varjoon, heti syksyllä -13. Ihan kaikki eivät sinne mahtuneet, mm. isoja
kuunliljapehkoja jaettiin ystävillekin. Sitten vielä keväällä -14 jatkettiin perennojen siirtoa talteen ennen maanrakennustöiden aloitusta. Paikalta talteen otettuja
kasveja oli mm. kesäpäivänliljat, siperiankurjenmiekat, vuorikaunokit, ruusujuuret,
jaloangervot, iirikset, kultapiiskut, lukuisat esikot, oli siellä muutama kiinanpionikin,
ja ruusunätkelmä ja viiruhelpi. Saunan taakse sen sijaan sai jäädä vanha juhannusruusu ja kultapallo, uudemmat tuijat, ja sisäänajon kivipengerryksen kohdalle
jäi yksi pihta ja yksi jasmiini. Villiviiniä tontilta otettiin myös turvaan toiselle tontille
Vuokraamallani pienellä kaivinkoneella sain ensiksi suurimmat kivet kaivettua ja tarkoitus on istuttaa ne nyt takaisin. Villiviinit on suunniteltu kasvamaan aitaa
kasasta ja kuljetettua niitä lähelle loppusijojaan. Loppuasennus tehtiin käsin vipuja pitkin.
ja taljoja apuna käyttäen. Muutaman kerran jouduttiin myös poraamaan kiviin
reikiä, jotta niitä saisi helpommin liikuteltua tai kiinnitettyä johonkin.
Kun maanrakennustyöt ja perustukset oli saatu tehtyä syksyllä-14 alkoi myös
valeistutusten kaivaminen kätköistä ja uudelleen istutus. Vanhat perennat istuTerävistä kivistä sai helposti näyttäviä ja tukevia penkereitä. Niitä tein näkytettiin ”cottage garden”- tyyppisesti sinne tänne molempien talojen ympärille ja
vimpiin kohtiin. Pyöreämmistä saa myös mukavan näköisiä mutta ilmeeltään ne
kivipengerryksiin. Myös lisäkasveja saatiin ystäviltä, sponsorilta sekä ostettiin.
eroavat täysin terävillä kivillä tehdystä penkereestä. Tämän vuoksi niiden ei tulisi Ajateltiin, että kaikenlaiset vanhanajan kasvit sopivat tänne. Puutarhasta haluttiin
olla aivan vierekkäin. Osan pyöreistä kivistä laitoin naapurin penkereeseen. Olin
rehevä, monilajinen ja kutsuva. Uusia kasveja tuotiin vanhoina hyvinä kasvustoiluvannut muotoilla hänenkin tonttia hieman, jotta se menee tasaan omani kanssa. na sellaisia kuten harmaamalvikkeja, erilaisia kurjenpolvia, akileijoja, vanhanajan
Koska olin porrastamassa omaa tonttiani, olisi raja jäänyt erikoisen näköiseksi,
ruusuista mm. mustilanruusua ja valamonruusua.
ellen olisi porrastanut hänenkin tonttia hieman. Rajasta sai hyvän siirtymäkohdan
pyöreiden ja terävien välillä. Aita selkeyttäisi tuota jakoa.
Komea pihasyreeni saatiin siirrettyä kantatilan puolelta Rakennus 2:n lammikon reunalle. Joitakin pihapuita hankittiin ruukkutaimina mm.pilvikirsikka ja
Penkereet tehtiin niin, että asetettiin ensiksi rumimpia kiviä sekä vanhoja betorusokirsikka, tuijia, koreantuija ja punatammi. pähkinäpensas, mongolianvaahtera,
nin palasia pohjaksi ja taustaksi. Hienoimmat kivet tulivat päällimmäiseen riviin,
terijoensalava - vaikka kasvaakin vähän liian isoksi näin pieneen puutarhaan,
joka siis on ainut näkyvä rivi. Näin penkereestä voi tehdä pystysuoran mutta silti
mutta onhan niitä kokonainen rivistö kantatilan puolellakin.
tukevan. Tätä täytyi käyttää hyväksi aina kun tehtiin pienistä kivistä tai muuten
korkeampaa pengertä niin, että vaadittiin useamman kiven korkeus. Suuremmilla Vanhojen kasvien lisäksi sain taimiin sponsorin. Hankin myös joitakin pekivillä riitti joskus vain se, että laittoi kiviä riviin.
rennoja, pensasruusuja, pensaita ja köynnöksiä. Sisääntulotien varteen tehtiin
korotettu kivireunus, ja siihen istutettiin mm. erilaisia kivikkokasveja, valkoinen
Aivan pienimmät kivet eroteltiin ja kasattiin omaksi kasakseen. Niistä tehtiin
alppikärhö kiipeää pihtaa pitkin, ja yksivuotisia kasveja laitettiin lisukkeiksi väriä
altaiden ja ojien naamiointi. Nämä kivet eivät myöskään saaneet olla teräviä. Muu- tuomaan. Vähän peremmälle istutettiin rinneangervoa, alppiruusua, jouluruusuja.
tama suurin kivi puolestaan haudattiin, koska niille ei löytynyt paikkaa.
Rakennus 1:n edustalle tehtiin leikattava matala, reilun metrin pituinen tuhkapensasaidanne ja polun mutkaan istutettiin väriläiskäksi kirjavalehtinen kanukkapenKivityöt suoritettiin talkoilla ja yksin. Työ oli harrastelijamaista ja tein sitä aina sas, joka mielellään pidettäisiin pallon muotoisena. Pyrin hakemaan kontrastia
kun polttavammilta kiireiltä ehdin. Työ oli kuitenkin erittäin palkitsevaa ja hyvää
vapaasti kasvavien isoäidin kasvien ja muotoon leikattujen pensaiden välille. Sivaihtelua kaiken koneella istumisen ohessa. Työ eteni noin kahdeksan metriä
säänkäynnin kohdalla on myös ruukkupuutarha. Yhdessä isossa ruukussa kasvaa
päivässä. Työpäivät oli 12 tuntisia, joista puolet oli raskaiden kivien siirtelyä ja kun oliivipuu, joka talvetetaan sisällä. Pensailla on tarkoitus jäsennellä pihan toimintoja
voimat alkoivat loppua oli vielä pikkukivien lajittelua ja muuta touhuamista.
selkeämmäksi.

Kuva: Teemu Tuomisalo. Välillä työt olivat hyvinkin yksinkertaisia luonteeltaan.

Valmista pengertä. Penkereestä tuli 27cm korkeampi kuin suunniteltu kallion pinnan vuoksi.

Kuva: Hilla Moskari. Kaivinkoneen käytön alkeet oppi muutamassa tunnissa. Viikon jälkeen työ sujui jo
helposti.
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4.2 RAKENTAMINEN TEHTAALLA
Kylpyhuone vedeneristettiin ja laatoitettiin tehtaalla. Tämä sopi aikataulullisesti hyvin kattoelementtien pidemmän valmistumisajan kanssa. Vedeneristys on
aikaa vievä prosessi, koska se koostuu monesta eri kerroksesta joilla jokaisella on
oma kuivumisaikansa. Tätä ennen myös lattialaatan täytyy antaa kuivua.
Kattotyöt suoritettiin tehtaalla. Kattoon olin valinnut vaalean huovan. Halusin
tämän keventävän rakennuksen ilmettä ja toisaalta auttamaan yläkerran liikalämmön hillitsemistä. Vaalea kattohuopa noin jyrkässä ja näkyvässä pinnassa
osoittautui haastavaksi. Huopa on paksua ja miltei kaksi kertaa tavallista huopaa
painavampaa. Yksi rulla painaa 40kg. Tämä yhdistettynä jyrkkään kattokulmaan
tekee työskentelystä hankalaa. Huovat eivät asettuneet niin hyvin kuin olin toivonut. Mallikappaleen kattoon, etenkin pystysuoriin reunoihin jäi ryppyjä. Nostossa
yhdessä kohtaa kattoa huovan pinta hankaantui ja alta paljastui huovan musta
osa. Mustassa huovassa tämä ei tietenkään olisi ollut niin näkyvää. Kattotöissä
täytyi myös huomioida paloturvallisuus asiat. Kaikki tehtaat eivät suostu / eivät
saa tehdä huovan hitsaamista sisätiloissa, tällaisessa tapauksessa jouduttaisiin
käyttämään liimattavaa huopaa. Kun kattokulma on noin jyrkkä, tulee huopa
kiinnittää lujasti kattoon. Tähän tarvittiin huovan hitsaaminen sekä mekaaninen
kiinnitys. Taitekohtiin lisättiin vielä kulmapellit. Nämä olisi pitänyt suunnitella toisin.
Kulmapeltien olisi tullut olla profiililtaan jämäkämmät. Näin oltaisiin saatu ryhdikkäämpi ilme ja terävämmät kulmat.

Kuva: Tapio Tanskanen. Portaiden kaide valmistumassa.

Työt tehtaalla alkoivat syksyllä. Alakerran seinäelementit valmistuivat miltei välittömästi. Ne olivat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Alapohja oli myös nopea
ilman minkäänlaisia erikoisuuksia. Alapohjaan tehtiin läpiviennit valmiiksi, muilta
osin putket kuljetettiin alapohjassa roikkuen. Näin palkkeja ei tarvinnut lävistää.
Tämän jälkeen seinät kiinnitettiin alapohjaan ja alkoi verhoilun kiinnittäminen.
Samalla valmistettiin yläkerran kahta tilaelementtiä. Tilaelementit valmistettiin
valmiissa asennossaan kattotuoleihin pohjautuen. Tämä teki työstä hitaampaa
verrattuna vaaka-asennossa tuotettaviin elementteihin.

Aina hieman ennen kulloistakin työvaihetta tilasin tavarat tehtaalle. Pienet käyttötarvikkeet tuli tehtaan inventaariosta. Kuten naulat, ruuvit, nostoliinat ja koolauspuu.

Julkisivutyöt ottivat hyvin suuren osan kokonaistyöajasta. Tähän osasyynä
oli suunnittelemani rimoitus julkisivun päällä. Tästä tuli uskomattoman kallis. Rimat ruuvattiin 300mm jaolla takaapäin paneeliin ennen paneelin kiinnitystä. Tapa
vaikuttaa hyvältä, yksikään rimoista ei ole vääntynyt tai irronnut vielä. Työ eteni
piinaavan hitaasti. Tähän työvaiheeseen liittyi myös tehtaan työnjohtajan komYläkerran valmistamisessa tehtaan etuna oli vain lämmin ja kuiva sisäilmasto,
mentti: “ruuvaus- tai naulausvälit on vähän niin kuin nopeusrajoitukset, ne kirjotesekä valmiit nosturit ja matalampi työskentelytaso. Muilta osin työ vastasi paikalla- taan ja sitten kukin tekee vähän sen mukaan miltä tuntuu“.
rakentamista. Tehokkuus oli miltei sama mutta hinta kalliimpi. Ikkunoiden ja ovien
asentaminen oli merkittävästi helpompaa matalalta.
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Rakennuksissa 3 ja 4 kokeillaan palahuopaa. Tällä toivotaan saavutettavan
tasalaatuisempi lopputulos ja säästöä työtunneissa. Rännejä ei voitu asentaa tehtaalla, koska rakennuksen reunoihin kohdistuu suuri paine nostettaessa. Kattoon
asennettiin rännin kohdalla ensiksi kaistale huopaa ja väliin pelti, jonka päälle
varsinainen huopa tuli. Idea oli, että rännipelti voitaisiin sujaittaa jälkeenpäin tuon
pellin alle ja kiinnittää mekaanisesti. Idea itsessään oli toteuttamiskelpoinen, pelti
oli vain kiinnitetty ruuvein liian alhaalta ja ränni ei mahtunut sujauttamaan väliin
riittävän syvälle. Tämä toi mittavan määrän lisätunteja rännin asennusvaiheessa.
CNC-työstöt. Ennen työstöjä oli selvitettävä monia asioita. Marginaalit, millä
tarkkuudella piirtää. Uroksen ja naaraan sopiva kokoero, jotta palaset loksahtaisivat paikoilleen ilman suurta takomista mutta silti muodostaisivat tiukan liitoksen.
Levyjen viilujen suunnat ja laatukriteerit. Työtavat ja muu työn detaljiikka.Työn
nopeus ja hinta ja näiden pohjalta ylipäätään käsitys siitä mitä kannattaisi tällä
tavoin toteuttaa, jotta se olisi kustannuksiltaan järkevää. Vaikka kone antaakin
tarkan ajan työstöilleen, menee palasien tuottamiseen muutakin aikaa. Tämän
kokonaisuuden - sekä taas vastaavasti saman työn suorittamiseen manuaalisesti
tavanomaisista palasista - selvittäminen työn kestoltaan tarkalleen on mahdottomuus. Joten järkevyys täytyi arvioida vain tuntuman mukaan.
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Usein on helpompaa tilata suurempia kokonaisuuksia samalta valmistajalta.
Tällöin kiinteiden hintojen osuus pienenee. Kuten asiakaspalvelu ja rahti. Tämä
myös helpottaa hallinnoimaan rakennuksen materiaalilistoja. Mitä suuremman
osan saa valmiiksi palasiksi yhdestä osoitteesta sen parempi. Tämän vuoksi olen
kasvattanut CNC-työstöjen osuutta rakennuksessa. Yhden kaiteen tilaaminen ei
olisi järkevää mutta jos tuo kaide on muiden osien seassa, asia on päinvastainen.
Sain juuri ennen joulua sponsorin portaiden vanereihin. Hain kaverin kanssa
nämä varastolta ja kuljetimme ne verstaalle. Työstöihin kului hyvä tovi ja tammikuussa pääsimme hakemaan valmiita kappaleita. Mallikappaleessa osa työstetyistä osista kuljetettiin tehtaalle ja osa tontille. Tästä ongelmasta on nyt päästy
eroon ja kaikki osat kuljetetaan tontille.
Noston valmistelu alkoi jo viikkoa ennen tapahtumaa. Piha oli raivattava
valmiiksi. Olin ottanut selvää eri nosturityyppien tarvitsemasta pinta-alasta ja
kääntösäteistä. Tontille pääsy edellytti 90 asteen ja pienen mitoituksen omaavaa
käännöstä. Tämän lisäksi tassujen levitykseen ei ollut paljoa tilaa. Painoltaan ja
etäisyydeltään tilaelementtien nosto ei ole kummoinen monellekaan nosturille
mutta ongelma on, että tila on niin ahdas että tarvitaan suhteellisen kevyt kone.
Löysin melko pienen nosturin, joka saattaisi mahtua tontille.
Annoin tarvittavat tiedot tontista ja nostettavista elementeistä yrityksen edustajalle ja hän sanoi tulevansa vielä tarkistamaan tontin ennen nostoa. Kaksi päivää
ennen nostoa hän saapui ja epäonnekseni sanoi, ettei heidän kone mahtuisikaan
tontille ilman, että purkaisin osan vaivalla rakentamastani kivipenkereestä.
En ollut henkisesti valmis purkamaan mitään. Alkoi kuumeinen uuden nosturin etsiminen. Kuulin vihjeen, että Suomeen oli juuri samalla viikolla saapunut
uusi kappaletavaranostin. Se olisi Suomen suurin lajissaan. Kappaletavaranosturi
on tavallisesta nosturista poikkeava. Se on rakennettu vahvistetun rekan päälle
ja nostovarsi on nivelinen. Koneen nimi oli Fassi 1950. Se taittuu kolmesta eri
kohdasta ja kykenee nostamaan mm. henkilökorin henkilöineen 43m suoraan
vaakasuuntaan tai vastaavasti tarvittavat 8000kg 13 metrin päähän. Kappaletavaranostin on huomattavasti ketterämpi kuin tavanomainen nosturi. Ensinnäkin
rekan lavalle rakennettuna se kääntyy paremmin, se ei vaadi niin suurta pinta-alaa
tassut levitettynä ja nostopuomin taittuminen mahdollistaa erilaiset nostotavat.
Nosturiyrityksen edustaja tuli tontilla käymään ja kauppasi hommaan asteen
pienempää konetta Fassi 1500. Kone olisi ollut merkittävästi halvempi mutta päätin kuitenkin ottaa suuremman.
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Kuva: Mikko Lehtonen. Yläkerran toinen tilaelementti on saanut levytyksen ja tilan pystyy jo aistimaan. Ikkunoiden ja ovien asennukset tulossa seuraavaksi.

Tämä osoittautui hyväksi päätökseksi, sillä elementtien paino oli vain arvioitu.
Olin aikaisemmin miettinyt seuraavaa ongelmaa: kun elementit nostetaan,
täytyy liinojen kiertää niiden alaosan kautta. Kun elementti lasketaan, täytyy liina
saada jollakin tapaa pois elementin alta. Elementti painaa noin 8000 kg joten se
ei liiku kovin ketterästi. Olin sijoittanut sokkelin tuuletusaukot siten, että niiden
alapinta oli harkon verran sokkelin yläpintaa alempana. Tähän kohtaan mahtuisi
jokin nostin. Löysin lopulta pullotunkin, joka voi nostaa 10 000 kg. Väliin tarvittiin
vielä teräslevyjä jakamaan pistekuormaa, jotta pullotunkki ei vain uppoaisi puiseen
alajuoksuun.

Kuljetusfirman edustaja kuitenkin soitti ja sanoi, että elementit olisi hyvä kääriä
suojapressuihin kokonaisuudessaan. Tuohon aikaan sää oli jo lähellä pakkaslukemia ja joutuisimme tässä vaihtoehdossa käyttämään paksumpia pressuja. Pressujen hinta olisi huimaava. Tästä tulisi myös lisätyötä tehtaalla ja tontilla. Etenkin
tontilla tuo voisi maksaa paljon, koska samanaikaisesti oli paljon juoksevia kuluja.
Päädyin kuitenkin kuuntelemaan ehdotusta ja loppujen lopuksi näin oli hyvä.
Kuljetusfirmalta löytyi tarvittavat vanhat ja käytöstä poistuvat pressut tähän tarkoitukseen. Vaikka sää olisi hyvä, on tiellä paljon pölyä ja mahdollisesti suolaakin.
Tämä olisi näkynyt ikävästi maalipinnassa. Äkillisen kuuron sattuessa vesi olisi
voinut nousta pienistäkin raoista vääriin paikkoihin rakenteissa.

Elementtien suojaus kuljetuksen ajaksi muuttui myös viimemetreillä. Kuljetusajankohdaksi oli luvattu hyvää säätä, joten ajattelin, että olisi olennaista suojata
vain elementtien haavoittuvimmat kohdat. Eli sisätilat ja liitokset.
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4.3 NOSTO
Ostin myös suuria pultteja ja taljan jolla elementtien viimeiset sentit voitaisiin
vääntää kohdilleen. Näitä ei kuitenkaan tarvittu, nosturi oli riittävän tarkka. Viimeisen yläelementin asettaminen vei enemmän aikaa. Koska sen piti kohdistua
kolmeen muuhun elementtiin.
Maaperän kestävyys huoletti, vaikka olin asiaan varautunut. Pihatien täytöissä
oli käytetty Ruduksen tuotetta nimeltä Betorock. Se on puretuista betonitaloista
tuotettua kierrätysmursketta. Betorockilla voidaan saavuttaa suurempi kestävyys
kun tavanomaisilla maatäytöillä. Betorock kovettuu kosteutta imiessään hieman
kuin betoni, mutta lievemmin. Olin silti huolissani maaperän kestävyydestä, sillä
nosturi joutuisi nostamaan elementit kopin yli. Toisin sanoen suoraan eteen. Tämä
on nosturille huonoin mahdollinen nostosuunta. Tässä suuri osa painosta keskittyy nosturin etutassuille. Etutassut tulisivat olemaan penkereen reunalla, jolloin
maanpaine ei suuntaudu vain alaspäin vaan myös penkereeseen. Penkere oli
tehty ilman muurausta. Vain asettelemalla suuria kiviä toisiinsa lomittain. Penger
kuitenkin kesti. Luonnon kivistä voi rakentaa todella kestäviä muureja ja penkereitä. Salaisuus piilee siinä, että kivet ovat riittävän kulmikkaita ja että näkyvän
muurin takana on vielä toinen rivi kiviä. Tietenkin myös maaperän täytyy olla lujaa
ja hyvin tärytettyä.
Sää huoletti myös. Nostoa ei luonnollisesti voisi tehdä sateella kun alakerran elementit ovat avoimia ylhäältä päin. Myös elementtien saumoissa on villat paljaana.
Nostopäivälle osui kuitenkin hyvä sää vuodenajasta riippumatta.
Elementit on suunniteltu liitettäväksi toisiinsa solukumieristeen, lasivillakaistan,
höyrynsulkuteipin ja ruuvien avulla. Solukumi puristuu tiiviiksi elementtien väliin ja
lasivillakaista tarjoaa lämmöneristävyyttä. Saumat teipataan höyrynsulkemiseksi.
Elementit kiinnitetään toisiinsa tavanomaisin ruuvein sisäpuolelta viistosti.
Rakenne toimii mutta ei ole tietenkään yhtä varma ja tiivis kuin seinä muutoin.
Tämän vuoksi on vaikea nähdä, että tilaelementeillä saavutettaisiin samanlaista
tiiveyttä kuin paikalla rakentaessa. Vedon tunnetta talossa ei kuitenkaan ole esiintynyt. Katolla saumaan lisättiin vielä katevanerin siivut ja huopa. Etenkin katolla
olisi olennaista, että elementit vastaavat täysin toistensa mittoja ja ovat linjassa
keskenään.
Elementit oli mitoitettu niin, ettei leveää kuljetusta tarvittaisi ja että ne menisivät
tasan rekkojen määrän kanssa. Elementit voi kuljettaa kahdella perävaunullisella
rekalla. Kuitenkin yläkerran elementtien korkeuden vuoksi elementit kuljetettiin
erikoiskuljetuksena. Ne eivät mahtuneet tavanomaisen sillan alta, joten niillä täytyi
olla erikoiskuljetusreitti.
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Kuva: Jorma Pesonen. Nosto. Kuva havainnollistaa hyvin kuinka rakennus 2:lle täytyisi keksiä toinen valmistusmuoto. Tilaelementtejä olisi voinut käyttää jos rakennukset olisi rakennettu eri järjestyksessä.
Kyseinen kone jaksaa nostaa kuvassa roikkuvan yläkerran elementin noin metrin pidemmälle kuin kuvan etualalla olevat ovet.

Nosto. Erikoiskuljetukset eivät saa liikkua ruuhka-aikoina, joten rakennuksen lohkot lähtivät liikkeelle yöllä Kouvolasta. Olin aikatauluttanut nosturin saapumisen
aamuksi. Avuksi oli tullut myös tuttu virolainen työporukka, joka oli aikaisemmin
vastannut maatöistä sekä perustuksista.

Nostoon kului 9 tuntia. Muutaman mokan ymmärtäneenä uskoisin, että jatkossa nostosta voidaan suoriutua 4,5 -5 tunnissa. Ensimmäinen elementti vei kaksi
tuntia, seuraava puoli tuntia. Yläkerrassa elementeissä kului vastaavalla tavalla
ensimmäisessä kolme tuntia ja toisessa 45min. Oikean painopisteen löytäminen
vei aina aikansa.
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Tehtaassa elementtejä oli kyllä nosteltu paljonkin, ja silloiset painopisteet oli
löytyneet ja merkitty elementteihin. Nyt kuitenkin kyseessä ei ollut kahdesta
erillisestä pisteestä nostava hallinosturi vaan kappaletavaranostin, joka nostaa
yhdestä pisteestä. Olisi todella kätevää, että arkkitehtien suunnitteluohjelmiin tulisi
myös painon määrittäminen ja näin automaattinen painopisteen määrittäminen.
Nyt jouduimme menemään manuaalisesti. Painopisteet eivät myöskään olleet
elementeissä keskellä - mikä olisi ollut helppoa.

Nosto vaati paljon organisointia ja asioista vastaamista. Lopulta kuitenkin
tämän rakennustavan hienous palkitsee lopuksi, tontilla on päivän päätteeksi talo
joka ei ollut siellä vielä aamulla. Tunne oli mahtava.

Esimerkiksi alakerran pääelementin painopiste oli lähempänä kylpyhuonetta
sen betonilaatan painon vuoksi. Yläkerran elementeissä puolestaan lähempänä
päätyseinää.

Taloudellisesti nosto tuli hyvin kalliiksi. Nosturi, kuljetus ja rekkojen odotus
maksoivat noin 5000 euroa. Tästä voisi säästää hieman toimimalla tehokkaammin
nyt kun ongelmat ovat ratkottu ja toisaalta ajoittamalla rekkojen tuloa paremmin.
Myös useamman talon kohdalla työvaihe voisi halventua taloa kohden. Se ei
kuitenkaan poista perusongelmaa, tilaelementissä kuljetetaan ja nostetaan todella
kallista ilmaa. Toisin kuin vaikkapa laivanrakennuksessa tai suurilla rakennustyömailla, skaalaetua ei saavuteta.

Elementtejä tarvitsi tukea, jottei vahinkoja pääsisi tapahtumaan. Suurin huolenaihe oli kylpyhuoneen laatat, jotka irtoavat seinästä suhteellisen herkästi, jos
seinään kohdistuu voimia. Kylpyhuoneen seinää tuettiin katosta ruuvaamalla
muutama runkotolppa palkiksi kattoon. Vahinkoja ei tapahtunut kuin yksi.

Rakennustapana tilaelementti on myös hyvin riskialtis. Se vaatii suurta tarkkuutta suunnittelussa, siinä on vähemmän soveltamisvaraa rakentamisvaiheessa
ja sen aikataulut ovat alisteisia säälle aivan kuten tavanomaisessakin rakentamisessa. Tässä tosin vain yhden päivän kohdalla.

Yläkerran ensimmäisen kattoelementin nostossa toiselle seinän viereiselle
kulmalle tuli liikaa painoa ja kattovaneri meinasi haljeta. Tätä vahvistettiin 70mm
kertopuun palalla ja saimme kohdan kestämään. Olin suunnitellut rakennuksen
reunat niin, että tällaisia lisäyksiä voitaisiin tehdä ja ne jäisivät piiloon tulevan
rännirakennelman alle.

Tästä oppineena rakennus 2 toteutettiin paikalla rakentaen ja huomattavasti halvemmalla - joskin hitaammin. Rakennukset 3 ja 4 puolestaan toteutetaan
seinäelementteinä. Seinissä ei ole villoja - ne puhalletaan seiniin työmaalla - näin
elementit eivät ole niin paljoa säälle alttiita.

Alakerran pääelementtiä nostettaessa nostokapasiteetista oli käytetty 90%.
Tämä tapahtui noin puoli metriä ennen elementin loppusijoituskohtaa. Elementti
oli kaukaisin elementeistä. Saimme elementin paikoilleen. Oli hyvä, että olin ottanut suuremman koneen, pienemmällä emme olisi saaneet tehtyä työtä loppuun ja
uuden nosturin saaminen paikalle olisi voinut olla mahdotonta niin nopealla varoitusajalla. Tämä olisi tullut erittäin kalliiksi rekkojen odottaessa tontin vieressä.
Koska elementtejä kuljettaneet rekat eivät mahtuneet kääntymään tontille,
jouduimme toimimaan niin, että nosturi nosti elementit lavalta ja siirsi pienemmän
rekan lavalle. Tämä tapahtui risteyksessä tontin läheisyydessä. Tämän jälkeen
nosturi meni ensiksi tontin perälle ja asettautui valmiiksi. Pienempi rekka peruutti
tontille ja nosturi siirsi elementin kohdilleen. Tähän kului paljon ylimääräistä aikaa.
Sillä välin, kun koneet siirtyivät, oli työmiehillä aikaa valmistella seuraava elementti nostoon. Pressut ja pressuja tukevat laudat poistettiin. Talon puolella puolestaan
työmiehillä oli aikaa ottaa liinat elementin alta pois pullotunkin avulla, poistaa
noston aikaiset tuet ja tarkistaa että kaikki on kunnossa.
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Elementit eivät olleet aivan tarkalleen saman korkuisia lattiakorostaan. Lattian tasaiseksi saaminen ja lattialautojen raon saaminen suunnilleen yhtenäiseksi veivät
aikaa.

Kuva: Jorma Pesonen. Viimeinen elementti nousemassa paikalleen. Nosto suoritettiin omenapuiden
ylitse puiden vahingoittumatta.

Elementtien paikalle saamisen jälkeen nostimme katolle pressun peittämään
katon elementtisauman. Katto oli muilta osin valmis. Sauma saatiin umpeen seuraavana aamuna. Tuolloin rakennus myös kytkettiin sähköverkkoon ja lämmitys
saatiin päälle. Rakennus oli säältä suojassa ja lämpenemässä alle vuorokaudessa
tontille saapumisesta. Rakennus oli tavoitelämpötilassaan vuorokauden sisällä
lämmityksen kytkemisestä.
Seuraavan aamun hommiin kuului myös elementtisaumojen umpeen laittaminen
julkisivussa. Saumoja oli vain kaksi, joten homma ei vienyt pitkään.
Noston jälkeiset työt. Halusin säästää rahojani ja olin päättänyt tehdä rakennuksen sisäpuoliset työt itse. Tämän vuoksi elementit tilattiin tontille sisältä raakana.
Tämä toisaalta söi hieman perusideaa tilaelementtien käytöstä rakentamisen
nopeuttajana mutta mahdollisti kokeilun ja ylipäätään talonhankinnan.
Työt alkoivat sisälläkin elementtisaumojen paikkaamisella. Höyrynsulun teippaus
ja levytys. Yläkerran lattian yhdistäminen vei odotettua enemmän aikaa.

Tontti seuraavana aamuna. Lämmitys on jo saatu päälle ja saumatyöt alkavat. Lopputulos näyttää
samalta kuin korttelijulkisivukuvissa.
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4.4 VIIMEISTELY
Pinnoitus ja ikuinen hionta. Kipsillä on monta hyvää puolta. Sillä saavutetaan
rankarakenteisessa talossa helposti ja halvasti paloturvallisuus ja äänen eristävyys. Se on nopeasti työstettävää silloin kun tehdään taustalevytystä ja suoraa levytystä. Materiaalikustannus on todella halpa. Haittoina on uskomattoman monta
työvaihetta: mittaus, taitto, reunan silotus (sovitus + uudelleen mitoitus), kiinnitys,
tasoite, nauhoitus, tasoite, hionta, maalaus, akryylit kulmiin, tasoite, hionta ja lopuksi maalaus x 2. Hionnasta tulee myös paljon pölyä, joka on haitallista ihmisille
ja työlästä siivota pois / hallita. Ammattilainen olisi osannut suorittaa työn varmasti
monin verroin nopeammin ja tarkemminkin. Tein kuitenkin tuon itse ja ne olivat
koko hankkeen tuskaisimmat päivät. Tuntui kuin se ei loppuisi koskaan. Aina valoa siirtäessä löytyi jokin kohta, joka ei ollut tasainen. Ruuvin kohdat ovat helppoja
mutta levysaumat, joissa ei ole ohennusta ja etenkin elementtien saumakohdat
olivat hyvin työläät saada tasaan. Myös yläkerran kattotuolien välipaarteiden välit
olivat hankalia koska ne oli levytetty hyvin pienistä palasista ilman levyohenteita.
Paikka oli myös pieni, joten lastalla ei saanut suurta tasoittavaa liikettä tehtyä.
Tämän kohdan olenkin suunnitellut jo uusiksi.

Keittiön asennus suoritettiin työmaalla keittiötoimittajan alihankkijan toimesta.
Keittiön ajoittaminen oli mallikappaleen kohdalla hankala. Keittiössä on suhteellisen pitkä toimitusaika ja tämän vuoksi se piti tilata ajoissa. Tilauksen aikoihin
aikataulu näytti hyvin erilaiselta kuin mitä toteutunut oli. Keittiö joutui olemaan
asennusfirman varastossa pitkään ja tästä tuli lisäkuluja. Otin keittiön työmaalle
liian aikaisin juoksevien kulujen vuoksi. Tästä seurasi suuri suojaamisen tarve.
Keittiö kuitenkin säilyi uuden veroisena. Keittiön tulo muutti työmaata asteen verran kodin suuntaan. Työstä tuli mukavampaa, kun pystyi keittämään kahvit aina
välissä. Rakennus 2:n kohdalla keittiö saapui päivälleen oikeaan aikaan ja se oli
aivan viimeisiä töitä rakennuksella ennen asiakkaan muuttoa. Mallikappaleen keittiö on Puustellin uusin keittiömalli Miinus. Se on poikkeuksellinen rakenteeltaan.
Se on rakennettu kevyestä ja kestävästä puukomposiitista. Siinä on merkittävästi
pienempi hiilijalanjälki ja puhtaammat materiaalit. Tasot ja ovilehdet ovat massiivikoivua. Se sopii konseptiltaan hyvin taloon.

Putkityöt. Rakenteisiin jäävät putket asennettiin tehtaalla. Talon alapohjan alla
kulkevat putket asennettiin työmaalla, samoin vesikalusteet. Ajattelin ensiksi
Lattian teko. Rakennuksen alakerran lattiaa ei voitu toteuttaa tehtaalla vaan se
tehdä alapohjan viemäriputket itse mutta päädyin kiireiltäni tilaamaan työn. Tämä
täytyi toteuttaa vasta elementtiasennuksen jälkeen. Tämä siksi, että elementtilinja oli järkevää. Olin laskenut, että tekisin putkia noin kolme päivää. Ammattilainen
kulki keskellä lattiaa - joka puolestaan johtui kuljetusmitoista. Rakennuksissa 1
teki nuo puolessa päivässä. Vesiputket kulkevat kylpyhuoneessa pinnassa. Tämä
ja 2 on mänty puulattia. Puulattia on hankala rakentamisen kannalta mutta upea
vaatii hieman enemmän työtä ja vedeneristys lävistetään muutamassa kohdassa.
valmistuessaan. Rakentaminen ei etene ennen kuin on lattia minkä päällä toimia. Toisaalta tämä mahdollistaa putkien helpon vaihdon ja kaikki mahdolliset vuoPuulattian lautojen täytyy kuitenkin antaa asettua lämpötilaan ja kosteuteen vähin- dot tulevat selvästi näkyville. Muutenkin vesiputkien korjaus on otettu huomioon.
täänkin 10 päivää ennen asennusta. Tämä hidastaa rakentamista.
Vesiputket kulkevat kauttaaltaan suojaputkessa ja miltei kaikissa kohdissa myös
Asennukseen kului yksi pitkä työpäivä. Asennuksessa minulla oli apuna yksi kasuojaputki on helposti tavoitettavissa - eli ei esimerkiksi valun tai hankalasti pääsveri. Asensimme lattialaudat nauloin. Naulat antoivat lattian elää hieman liikaa ja tävien rakenteiden sisällä. Rakennus 2:n kohdalla tätä korostettiin entisestään.
rakennus 2:n lattia asennettiin ruuvein. Ruuveilla saavutettiin parempi lopputulos. CNC-työstetyissä osissa oli valmiiksi integroituna vesiputkien läpivientikohdat ja
Asennuksen jälkeen lattia täytyy myös suojata hyvin, ettei siihen tulisi rakentami- koteloinnit.
sen aikaisia kolhuja. Viimeisinä töinä, kun rakennus on miltei muilta osin valmis,
toteutetaan lattian hionta. Hionta tuottaa monta kiloa puupölyä ja tämä puolestaan Ilmanvaihtokanavat ja koneen asensin itse. Rakenteisiin sijoitetut kanavat olivat
aiheuttaa suuren suojauksen tarpeen (kuten keittiö) sekä suuren siivoustarpeen.
asennettu jo tehtaalla. Ilmanvaihtokanavat jätettiin näkyviin. En halunnut epämääHionta suoritetaan kolmessa eri osassa - eri karkeusasteilla. Lopuksi lattia puhdis- räisiä kotelointeja kattoon. Tämä sopi myös rakennuksen konseptiin. Kun tekniset
tetaan ja öljytään. Öljy voi olla värillistä. Öljyäminen suoritetaan kahteen kertaan. ratkaisut ja rakenteet ovat näkyvillä mahdollistaa se muokkaamisen helpommin.
Tämän jälkeen talo on lattialistojen kiinnitystä vaille valmis. Lattian työstö ajoittuu Putket sopivat myös tyyliin. Ilmanvaihtokanavien asentaminen oli hyvin työläs prosiis hankalasti monen eri rakennusvaiheen väliin. Se on ensimmäisiä sisätöitä ja
jekti. Sain ilmanvaihtolaitteeseen sponsorin ja tämä laite oli eri kuin suunnitelmiin
myös viimeisiä.
oli piirretty. Kanavalähdöt olivat eri järjestyksessä. Tästä seurasi todella työläs
putkien kääntely pienessä tilassa. Putkien mahtuminen oli milleistä kiinni ja vaati
paljon suunnittelua työtilanteessa. Rakennukset 3 ja 4 tulevat painovoimaisella
ilmanvaihdolla ja näin suurimmasta osasta kanavista päästään eroon. Tämä tuo
myös säästöä.
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Portaiden kokoaminen menossa. Ruuveja käytettiin ainoastaan pystysuuntaisten levyjen kiinnittämiseen
seinärakenteeseen tai toisiinsa. Muilta osin osat vain painettiin toisiinsa.
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Portaiden ja muiden CNC-työstettyjen osien asennuksen suoritin itse. Portaiden asennukseen kului 4 1/2 tuntia. Muut osat ottivat toisen puolikkaan päivästä.
Merkittävä määrä lisätyötä tuli osien pintakäsittelystä - joka ei siis sisälly tuohon
aikaan. Rei’itetyt kuviot ovat todella hitaita maalata. Tämän vuoksi jatkossa olisi
hyvä käyttää valmiiksi pinnoitettua vaneria. Tämä on selvästi kalliimpaa materiaalikustannuksiltaan mutta säästää työkustannuksissa ja työmaan organisoinnissa.
Asennuksessa käytin suurimmaksi osaksi vain käsiä ja vasaraa sekä puukapulaa.
Ruuveja täytyi kiinnittää vain päällekkäisiin levyihin ja muutamiin kulmiin. Käytännössä tämä tarkoitti portaiden seinämiä, keskitolppaa sekä ulosvedettäviä kaapistoja.
Myöhemmin huomasin, että portaiden sijoituskohta on ongelmallinen elementteihin nähden. Portaat sijoittuvat kolmen elementin rajapintaan. Kun portaat itsessään on tuhannesosa millimetrin tarkkuudella työstettyjä, menetetään tässä tuon
tarkkuuden saavuttamaan hyötyä koska elementit eivät koskaan voi asettua tarkemmin kuin sentin tarkkuudella toisiinsa - kun kyseessä on kolme tilaelementtiä.
Näin ollen portaissa täytyisi olla jokin mekanismi millä se voisi muokkautua uusiin
mittoihin. Toisin sanoen ei jäisi kitattavaa, listoitettavaa, saumattavaa.
Portaiden kohdalle elementteihin jäi noin sentin eroavaisuus. Se saatiin kyllä
häivytettyä silmistä ja rakenteellista haittaa tuosta ei ollut. Se vaati vain ylimääräistä viimeistelytyötä.
Maalauksen suoritin itse. Työ sujui noin viikossa. Kaikkiin pintoihin tuli kolme
kerrosta maalia. Välipohjan pinnoittaminen oli hyvin työläs palkiston monisivuisuudesta johtuen. Levytetty katto olisi huomattavasti nopeampi, mutta näin tilaa
ja avaruutta saatiin enemmän. Levytettynä katto tuntuisi todella matalalta ja tila
ahtaalta. Näin menetettäisiin myös säilytys- ja ripustusmahdollisuus.
Puuosat öljyttiin tai vahattiin. Vahauksen etuna oli vain yksi käsittelykerta mutta
tämän jälkeen oli kuitenkin välttämätöntä tehdä kevyt hionta, jotta vahan nostamat tikut tasoittuisivat. Suurempaa kulutuskestävyyttä tarvitsevat paikat vahattiin
kahdesti. Öljyäminen suoritettiin kaksi kertaa.

Portaat ja seinäpinnat miltei valmiina. Portaiden pinnoitus suoritettiin työmaalla asennuksen jälkeen.
Pinnoitus olisi ollut parempi suorittaa ennen asennusta mutta en malttanut päästä kokoamaan osia.
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Valaistus ja sähkötyöt suoritettiin tontilla lämmitysjärjestelmän asentamista
lukuun ottamatta. Lämmitysjärjestelmä asennettiin jo tehtaalla, jotta talo saatiin
mahdollisimman nopeasti lämpöiseksi. Sähköt vedettiin pintavetoina mallikappaleen osalta. Halusin näin varmistua siitä, että kaikki johdot kulkisivat sopivissa
kohdissa ja näin monistaminen olisi jatkossa helpompaa. Valaisimet kiinnitettiin
ylä- ja alakerrassa kolmivaihekiskoihin. Näin niitä voisi myöhemmin siirrellä tai
vaihtaa.

Kiskoihin voi myös kiinnittää monia muita sähkölaitteita tai lisää valaisimia. Yläkertaan valitsin valkoiset spottivalot ja alakertaan mustat. Alakerran valot ovat
asuinrakennuksiin tarkoitetut mutta yläkerran valot ovat useimmin myymäläkäyttöön. Ihastuin niiden tekniseen ulkonäköön mutta valoteholtaan ne ovat hieman
liian suuret. Ne tosin toimivat todella hyvin, silloin kun valaistaan yläkerran avulla
rimojen läpi alakertaa. Ne luovat tuolloin mukavan pehmeän valaistuksen.
Usein ehdin vain päivän tai pari viikossa työmaalle työn pariin. Projekti vei
muilta osiltaan niin paljon aikaa. Sisustuksen sponsorihankinnat, lehtijuttujen tekeminen, vierailijat ja työmaan jatkuva siivoaminen esittelykuntoon. Oli aina suuri
nautinto päästä tietokoneelta konkreettisen etenemisen pariin työmaalle.
Listoitus ja viimeistelytyöhön kului lukuisia päiviä. Aina löytyi jotain, jota pitäisi
vielä parantaa tai tehdä. Rakoja joihin laittaa akryylia tai listoja joita hankkia.
Listoja olin karsinut mahdollisimman paljon, jotta suurin osa töistä voitaisiin tehdä
yhden tyyppisellä listalla. Lattioissakin käytettiin jalkalistana pieni kokoista varjolistaa. Smyygit päätin toteuttaa myöskin valmiista listoista. Yleensä smyygi rakennetaan laudasta tai levystä ja seinäpinnan puolelle lisätään listat. Halusin eroon
tuosta tuplatyöstä. Smyygit toteutettiin poikkeuksellisen isolla L-listalla. Ikkunat
olivat asennettu sopivaan syvyyteen, jotta lista täyttää koko smyygitilan. Jiirittäminen tosin oli hankalampaa näin. Jiirin täytyi näyttää skarpilta seinän puolelle sekä
ikkunatilassa. Ikään kuin 3D jiiri. Siihenkin löytyi sopiva työskentelytapa. Jotta
jiirit sai nopeasti tehtyä, vaadittiin jigi-palat, jotka asennettiin aina ensiksi ikkunan
kohdalle. Näin saatiin oikea leikkausmitta.
Viimeisen listan ongelma. Usein talo ei tule ikinä 100% valmiiksi. Aina jää jokin
mikä piti vielä tehdä. Mistä tämä johtuu? Tietenkin osittain valtavasta työmäärästä
ja rakennuttajan motivaation laskusta kun kaikki on jo aika hyvin ja talossa voi
asua. Yksi ongelman aiheuttaja on, että rakennusta ei ole suunniteltu ja laskettu
tarkkaan. Jokaista listan palaa ei ole laskettu, tai jos on, niin suunnitelmat ovat
muuttuneet matkanvarrella tai niistä on jouduttu poikkeamaan. Jos jokainen lista
ja osanen on laskettu ja tehty mittaansa ja toimitettu jo tontille se myös todennäköisemmin asennetaan. Onko kukaan joskus kuullut autosta, joka tuli tehtaalta
99,9% valmiina? Ratkaisu tähän voisi olla CNC-työstetyt osat. Jos jokainen osa
menee kuin palapeli kasaan ei tätä ongelmaa enää ole. Kuka jättäisi yhden selkeän palan laittamatta?
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Suunnitteluun vaikutti kaksi päätekijää. Ensinnäkin uusien huonekalujen ja
muun sisustuksen tuli sopia vanhoihin jo olemassa oleviin huonekaluihini.

Vanhoista huonekaluista suurin osa ei ollut mitenkään esittelykelpoisia, joten koitin saada niitä kierrätykseen sitä myötä kun uusia sponsoreita löytyi. Oli aikaisesta
muutosta hyötyäkin. Talon näkeminen kalustettuna - ja ensimmäistä kertaa asuntona enemmän kuin työmaana - auttoi hahmottamaan mitä sisustukselta halusi ja
vahvistamaan omia näkemyksiä.

Toisekseen sisustukseen vaikutti paljon sponsorit. Täytyi käyttää heidän
tuotevalikoiman pohjalta mahdollisimman sopivia tuotteita. Monet valmistajat
halusivat tietenkin, että tuote on hyvin tunnistettavissa heidän tuotteekseen. En
esimerkiksi voi valita vain kuviottomia tekstiilejä. Tämä oli hyvä piirre, sillä tämä loi Viimeinen 10 prosenttia vie 25 prosenttia ajasta ja viimeinen prosentti kestää
aina kauiten. Myös sisustus vie merkittävän ajan. Vaikka muutin jo tammikuussa
sisustuksesta omasta mielestäni paljon ennalta-arvaamattomamman. Itse olisin
avajaiset ajoittuvat vasta toukokuulle. Tähän ajanjaksoon tein myös ulkoterassit ja
päätynyt tylsempään ja värittömämpään.
muita ulkotöitä.
Ensiksi olin ajatellut alakerran ruokapöydän tilalle CNC-työstettyä ruokailuryhSisustuksen osalta onnistuin saamaan kalusteet ja valaisimet, joihin minulla
mää, joka pitäisi sisällään pöydän, kulmasohvamaiset istuimet ja säilytystilaa.
Tämä olisi ollut tilankäytöllisesti tehokkain ratkaisu mutta tavarantoimittajani esitti ei muutoin olisi ollut mitenkään varaa. Halusin kuitenkin, ettei sisustus olisi liian
hyvän vasta-argumentin. Monella asiakkaalla on jo sohvat ja ruokailuryhmät, jotka elitistinen ja osittain siksi, sisutuksessa on myös karkeampia elementtejä. Yksi tälhe haluavat uuteen kotiinsa, toisekseen sohva olisi tulossa jo yläkertaan, olisi pa- lainen esimerkki on sohvapöytä. Tein sen ylijääneistä Kerto-puu väliseinätolpista.
rempi tehdä ne erikseen. Pieni talo ei tarvitse kahta sohva-aluetta. Tavarantoimit- Ruuvasin ne tiukasti toisiinsa ja höyläsin kokonaisuuden koulun pajalla. Halusin
taja halusi tietenkin myös oman ruokapöytänsä näkyviin. Tämä oli hyvä ratkaisu. alustasta ilmavan, jotta lattian valonläpäisy ei rajoittuisi liikaa, toisaalta myös siksi,
että pöytälevy itsessään on hyvin raskaan oloinen. Keksin käyttää metallikoreja,
Talosta tuli aikuismaisempi kun siinä on selkeä ruokailutila ja ratkaisu ei karkota
joiden sisälle asetin vähän kastelua vaativia kasveja. Toiveena oli, että joku päivä
joitain asiakkaita. Nyt sisustus on vapaampaa asiakkaalle. Toisekseen nyt tuota
nämä korit täyttyisivät vihreydestä.
osaa ei tarvitse laskea rakennuksen hintaan. Silti tällainen venemäinen ratkaisu
olisi ollut kutkuttava suunnitella.
Vain rakentamalla itse ja olemalla osallisena jokaisessa rakentamisen työvaiheessa voi käsittää rakentamisen problematiikan, syyt ja seuraukset. Vain näin
voi saavuttaa kattavan kokonaiskuvan ja alkaa puuttumaan ongelmiin. On ollut
äärimmäisen opettavaista kokea tämä. Olen onnistunut laskemaan tyyppitalon
hintaa muutamalla kymmenellä tuhannella eurolla. Tämä ei olisi ollut mahdollista
ilman tätä kokemuspohjaa. Väittämä jää tietenkin hieman tyhjäksi, kun en halua
paljastaa keinojani. Esimerkiksi mainittakoon vaikkapa seinärakenteet. Rakennesuunnittelijalla ei välttämättä ole motivaatiota tutkia rakenteita tunti ja päiväkaupalla. Laskin itse u-arvoja ja löysin keinoja alentaa hintaa kuitenkin säilyttämällä
saman ulkonäön ja arkkitehtoniset arvot. Rakennesuunnittelijakin voi olla hyvä
alentamaan hintaa, mutta usein se käy muiden arvojen kustannuksella. Kun arkkitehti halventaa rakennusta se pyrkii kuitenkin pitämään saman laatutason ja vain
näin päästään hyvään ja halpaan.
Sisustussuunnittelussa olen pyrkinyt tekemään “kodin näköistä“, ei liian yhtenevää eikä liian steriiliä. Tehostevärejä en halunnut käyttää mutta en myöskään
missään nimessä halunnut, että kodista tulisi liian valkoinen. Ensisijaisena ideana
oli, että tästä tulee minun koti, toissijaisena se, että tästä tulee näyttelytalo.
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Tilojen funktiot olivat olleet itselle selvillä jo alusta asti, vaikka voisi niitä toki
käyttää toisinkin. Yläkerta tulisi olemaan pääsääntöinen oleskelukerros. Alakerrassa vietetään aikaa lähinnä syöden, saunan jälkeen tai vieraiden kanssa istuen.
Muutoin yläkerta on yleisemmin käytössä.
Viherkasvien käyttö. Olen aina kokenut sisustamisen jotenkin itselle vieraaksi.
Koriste-esineet tai muuten vain esineiden liika esittely tuntuu täysin sopimattomalta omaan kuvaan kodista. Kuitenkin ilman tallaisia objekteja tila vaikuttaa tyhjältä
ja hengettömältä. En kuitenkaan halua steriilin oloista tilaa. Tämän vuoksi tuntui
luonnolliselta käyttää paljon viherkasveja. Ne luovat kotoisaa tunnelmaa ja takaavat hyvän ilmanlaadun. Niillä on myös selvä vaikutus viihtyvyyteen ja mielen
laatuun.
Sisustamiseen toi oman sivujuonteensa se, että oma asuntoni oli menossa alta
ennen kuin talo oli valmis. Muutin salaa talolle tammikuun kieppeillä. Talossa oli
tuolloin vesi, lämpö ja sähköt, mutta rakennettavaa oli vielä paljon. Muutto hidasti
rakennustöitä valtavasti. Suojaamisen ja siirtelyn määrä kasvoi. Kaksi kerrosta
auttoi asiaan paljon. Pystyi siirtämään kaiken toiseen kerrokseen ja työstää toista.
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4.5 VALMIS MALLIKAPPALE

Kuva: Marko Laukkarinen. Portaiden alla oleva säilytysjärjestelmä.

Kuva: Marko Laukkarinen

Kuva: Marko Laukkarinen

Ulos vedettävä säilytystila. Portaiden alle sijoittuu rakennuksen suurin säilytystila. Tilavuudeltaan se on noin 4m3. Tuvan puolelle säilytystilassa on suuri vaatteiden säilytystila ja hattuhylly sekä kenkäteline. Näiden takana piilossa hyllystö, joka
tulee esille ulos vedettäessä. Idea lähti tavanomaisesta varastohuoneesta, jossa
suurin osa tilasta päätyy hukkaan kun keskellä on liikkumatilaa. Poistin liikkumatilan ja korvasin sen hyllyillä ja laitoin hyllyt liikkumaan. Säilytystila liikkuu pyörillä
mutta painonsa vuoksi se kuluttaa lattiaa ja siksi rakennus 2:ssa se laitettiin kiskoille katosta roikkumaan. Tämän vuoksi sen rakennetta vahvistettiin.
Kun laitteen vetää kokonaan ulos pääsee myös portaiden matalaan päätyyn,
mihin voi säilöä harvemmin käytettäviä tavaroita.

Makuulavetti ja säilytystilat. Yläkerrassa nukkuma-alue on korotettu. Tämän
lisäksi tässä kohdassa välipohja ei jatku vaan säilytystila jatkuu kylpyhuoneen
kattorakenteen päälle. Korkeutta säilytystilalla on 80cm ja tilavuutta noin kolme
kuutiota. Yläkerran puolelle näkyy vain matalammat ulos vedettävät laatikostot.
Muuhun osaan säilytystilaa pääsee kolmesta luukusta portaiden puolelta. Rakennus 2:ssa tätä paranneltiin vielä niin, että luukkuja tuli neljä lisää patjan alle. Näin
harvoin käytettäville tavaroille saatiin vielä uusi sisäänkäynti. Mallikappaleessa
vain ulkoiset osat olivat CNC-työstettyjä mutta rakennus 2:ssa koko rakenne.
Rakennus 3 ja 4:ssä rakennetta kehitetään edelleen. Liittyminen tavanomaisiin
rakenteisiin poistuu koska myös kylpyhuone kokonaisuudessaan on valmiiksi
työstetyistä osista.
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Säilytystilat palkkien välissä. Kattotuolien alapaarteiden väliin jäi jännä kolo ja
päätin käyttää sen hyödyksi. Sinne sopi mainiosti pienet hyllyt, vaikkapa kirjahyllyiksi ja keittiön puolella lisäkaapistoiksi. Tämän lisäksi avonainen palkisto tarjoaa
paljon ripustusmahdollisuuksia. Aluksi idea oli laittaa amppelit roikkumaan katosta
ja toiveena oli saada erilaiset köynnöskasvit kasvamaan välipohjan läpi niin, että
talo peittyisi “sisäviidakkoon”. Tämä oli kuitenkin liian suuri kiusaus lemmikkikaneille, jotka niittivät kaikki lattian läpi tulleet haarat. Kuvassa näkyy myös hyvin
terasseissa ja lattiassa yhdistävänä teemana ollut raidoitus. Sama idea jatkuu
julkisivuissa.
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Kuva: Einari Saarinen. Puuseppä Einari Saarisen valmistama kylpyhuoneen kaluste.

Kuva: Marko Laukkarinen. Puuseppä Juha Mattilan valmistama tv-taso.

Kuva: Marko Laukkarinen

Teetätin kolme kohdetta puusepillä. Kylpyhuone oli melko tarkkaan mitoitettu
ja sopivaa kalustetta ei ollut valmiina. Oli olennaista, että kalusteessa on viistetty
toinen reuna, jotta se mahtuu ovenviereiseen pieneen seinän pätkään. Kaluste
ei maksanut merkittävästi enempää kuin valmiskaluste. Etenkin ottaen huomioon
materiaalin paremmuuden. Tämä selittyy paljolti valmiskalusteiden hankintaketjulla, jossa välistä ottajia on enemmän.

Tason värit suunniteltiin siten, että syntyisi vaikutelma, että suuri mutta kevyt
rakennelma on vahvojen mutta ohuiden tukirakenteiden päällä.

Yläkerran tv-taso oli hahmottelemani. Halusin tason, joka muistuttaisi riippusiltaa. Jalat ovat liikuteltavat ja vaikka niiden yläpuolisella osalla ei olekaan funktiota
pidän niiden tuomasta pyloni vaikutelmasta.

Verhot asennettiin kiskoille, jotka kattavat koko tilan leveyden. Verhot ovat lattiasta kattoon. Näin hyvin avonainen tila saadaan yksityiseksi ja tilan tunnelmaa ja
äänimaailmaa voidaan muuttaa dramaattisesti.
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Alakerrassa ruokapöydän päällä oleva hyllykkö on myös puusepän käsialaa.
Halusin, että talon ikkunoissa oleva neliöteema toistuisi ja että neliöt voisivat olla
myös limittäin. Hyvin vapaana asetelmana. Työ on tehty kierrätetystä puusta.

Keittiö. Valitsin keittiöksi mustan Puustellin Miinus keittiön. Halusin, että keittiö
erottuu selvästi vaaleasta pinnasta. Mustana vaaleassa tilassa se näyttää ehkä
hieman pienemmältä kuin muilla värivaihtoehdoilta. Välitilaan toteutettiin lentokonevaneriin laserleikkaamalla Vallilan Kuiske kuvio. Päällä on lasi, joka on huolellisesti eristetty kosteudelta. Kuvion mallikappaleet koristavat oikean puoleista
seinää.
Lattia on ponttimäntyä, joka on pinnoitettu valkoisella puuöljyllä.
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Kuva: Marko Laukkarinen

Kuva: Marko Laukkarinen

Portaat valmiina. Portaat toteutettiin 18 ja 30 millisestä koivuvanerista. Kiinnittyminen toisiinsa tapahtuu ilman ruuveja tai nauloja. Palaset asetetaan kohdilleen ja
liitoskohdat kohdistetaan, painetaan. Loppu suoritetaan kumivasaralla lyöden tai
välipalaa käyttäen tavallisella vasaralla. Keskitolppa on mallikappaleessa koostettu kolmesta eri vanerilevystä. Nämä on kiinnitetty ruuvein toisiinsa, ruuvien paikat
on valmiiksi merkitty. Askelmien alle kiinnitettiin LED-nauhat. Askelmat on käsitelty läpinäkyvällä kovaan rasitukseen soveltuvalla puuöljyllä ja portaan muut osat
vaniljan värisellä puuvahalla.

Yläkerta hämärässä. Talon välipohja toimii suunnitellusti. Testipaloista huolimatta lattian luonne kävi ilmi vasta valmiina. Lattian olemus vaihtelee paljolti
vuorokauden ajasta riippuen. Päivisin se näyttää hyvinkin kiinteältä ja puupinnan
määrä näyttää suurelta kun taas illalla raot ikään kuin kasvavat ja lattiasta tulee
ilmavampi. Eri valoisuusasteista riippuen katon raidoitus vaihtelee. Himmeällä
valolla yläkerrasta saa mukavan hämärän ja mystisenkin. Oman lisänsä valaistukseen tuo ulkopuolella tuleva terassin valaisimien valo. Portaiden ja ranskalaisen
parvekkeen kaiteet heijastavat kuviot seinille ja kattoon.

YKSIÖ
PUUTARHASSA
DILPOMITYÖ OLLI ENNE
WWW.YKSIOPUUTARHASSA.FI

Epäilyistä huolimatta lattia on toiminut erittäin hyvin. Se ei varmasti sovi lapsiperheen lattiaksi mutta kohderyhmälle kyllä. Lattian saa myös tavallisella laudoituksella. Lattia toki edellyttää elämältä muutamia sääntöjä. Yläkerrassa ei saa
juoda punaviiniä ja ruokapöydän yläpuolella ei ole soveliasta kävellä ruokailun
yhteydessä. Mitään vaarallista lattian läpi ei mahdu tippumaan. Rako on 12 millimetriä. Siitä ei mahdu esimerkiksi veitsi tai muukaan terävä tai painava. Jokaisen riman kulma on hiottu niin että lattia on hyvin mukava jalalle. Moni on tästä
maininnutkin.
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Kuva: Marko Laukkarinen

Kuva: Marko Laukkarinen

Kuva: Marko Laukkarinen

Ulkovalaistukseen panostettiin ehkä tavanomaista enemmän - ainakin talon
ja budjetin kokoon suhteutettuna. Pihatie on pitkä ja se oli tämän vuoksi hyvä
valaista. Valitsin hyvin kestävät ja modernin näköiset valaisimet. Kyseisiä valaisimia käytetään yleensä esimerkiksi kerrostalojen pihavalaisimina. Tämän vuoksi
valaisimet ovat ehkä hieman liian kirkkaat. Tämän vuoksi päätin, että olisi hyvä,
että valot olisivat erillisen kytkimen takana eikä vain hämärätunnistimella.

Tämä tekee näiden valaisimien käytöstä hyvinkin helppoa ja halpaa. Yhden terassin asensi noin puolessa tunnissa. Järjestelmää voi myös jatkaa tulevaisuudessa
esimerkiksi erilaisiin maastoon sijoitettaviin valoihin ilman muutoksia alkuperäiseen järjestelmään.

Kuistien valaistukseen käytin mielenkiintoista uutta tuotetta. Terassin lattiaan
upotettavat kohdevalot. Erikoista niissä oli kiinnitystapa. Sähköjohdot ja niiden liitokset ovat eristettyjä niin, että ne voi vaikka upottaa maahan. Kaiken tämän työn
saa suorittaa itse.
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Terassit pyrin suunnittelemaan siten, että ne olisi helposti itse rakennettavissa.
Ratkaisujen täytyi olla yksinkertaisia, jotta mahdollisimman moni osaisi työstöt ja
kiinnitykset. Tämän vuoksi jätin loveamiset pois ja käytin kulmarautoja ja kenkiä.
Palkkikenkien käyttö on tietenkin rumempaa kuin puun loveaminen mutta viimeisen maalipinnan saatuaan ne maastoutuvat hieman paremmin koko rakennelmaan eivätkä pistä pahasti silmään. Terassit on kiinnitetty maahan kierretangoilla

oleviin tolppakenkiin, jotka on porattu suurikokoisiin kiviin. Mahdollisia painumia
voi näin säätää myöhemmin. Katteena käytin 4mm UV-suojattua ja väritöntä akryylilevyä. Tiivis palkkijako mahdollisti hyvin ohuen akryylilevyn käytön. Rakennus
2:n terassissa on käytetty vähemmän metalliosia mutta silti loveamiselta vältyttiin.
Yksinkertaistin rakennetta entisestään.
Auton kääntöpaikka sekä toisen auton pysäköinti vaadittiin tontin perälle. Tämä
kuitenkin pilaisi asetelman täysin. Kuten usein, tässäkin tapauksessa nämä piirrettiin vain paperille ja myöhemmin nämä alueet vapautuvat järkevämpään käyttöön.
Pihatiestä on tarkoitus tulla kapea kuja, kun naapuri siirtää tontinrajalla olevat
terijoen salavat lähemmäksi rajaa. Kujan leveys on vaaditut 2.4m.
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Kuva: Ella Enne. Rakennus 2:n hulevesilammikko.

Kuva: Ella Enne. Aita ja varasto ovat lähes valmiit. Piha saa vielä jonkinlaisen pinnoituksen kulkualueiltaan. Materiaalia ei ole vielä päätetty.

Hulevedet puhuttavat nykyään paljon. Olisi tärkeätä saada suurien sateiden
aiheuttamat vesimassat viivytettyä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.

Hulevesilammikot luovat oman miniekosysteemin ympärilleen. Tontin hulevesilammikoissa asuukin sammakoita ja lukuisia erilaisia hyönteisiä. Aikaisemmissa
rakentamissani hulevesilammikoissa on tavattu mm. vesiliskoja ja jopa harvinainen rantakäärme.

Hulevedet tarjoavat myös oivan mahdollisuuden puutarha kasteluveden järjestämiseen ja hulevesilammikot sopivat myös hyvin ilmeeltään puutarhaan.

Lähemmän lappeen vesi menee talon omaan altaaseen ja kauemman lappeen
vedet kerätään 200 l saaviin jonka tulviessa ne ohjautuvat putkea pitkin alempaan
altaaseen. Myös ylemmän hulevesialtaan tulviessa se johtaa vedet maanalaista
putkea pitkin alempaan altaaseen. Alemman altaan tulviessa vesi johtaa kaupungin ojaan. Tämä on tapahtunut kahdesti.

Toisin kuin usein uskotaan, hulevesilammikot eivät ainakaan tällä tontilla ole
Maanalaiset sadevesijärjestelmät ovat suhteellisen kalliita ja erityisen hankalia lisänneet hyttysten määrää. Hulevesilammikot lisäävät niin paljon sammakoiden ja Keväällä järjestelmässä havaittiin ongelma. Putki on paikoitellen liian pinnassa
ylläpidettäviä. Maan pinnalla olevan järjestelmän etu on helppo vikojen havainja jäätyy. Keväällä on noin viikko jolloin se ei vedä ja syntyy tulvaa. Tämä on hellintujen määrää, että hyttyset eivät pääse menestymään.
nointi ja korjaaminen. Haittana on tietenkin sen viemä tila ja helposti korkeammakposti korjattavissa asentamalla sulanapitokaapeli putkeen. Muilta osin järjestelmä
si nouseva työn määrä.
on toiminut erinomaisesti.
Tontilla ylemmän talon vedet johdetaan kahteen eri hulevesialtaaseen.
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Kuva: Ella Enne. Mallikappaleen hulevesilammikko ja aita.

Kuva: Ella Enne. Rakennusten väliin asettuva viherkattoinen liiteri jäsentää pihaa.

Ojat on rakennettu allasmuovin avulla ja peitetty pienillä kivillä.
Altaat ovat rakennettu allaskumin avulla. Näiden alla on vanhoja mattoja ja rakentamisesta ylijääneitä styrokseja pehmentämässä pohjaa. Päällä on kiviä. Niissä
kohdissa missä ojat ovat kulkuyhteyksien lähellä on käytetty myös laastia kiinnittämään kivet.

Lammikoihin on sittemmin istutettu lumpeita ja ulpukoita sekä reunoille rentukoita ja keltaista iiristä. Kirjallisuudessa lumpeiden istutusta pidetään usein hankalana ja neuvotaan niiden istutusta koreihin ja vain tietyille syvyyksille. Luonnon
lumpeita voi kuitenkin istuttaa laittamalla juurakon päälle hiukan multaa ja kiven
painoksi. Lumpeet ovat lisääntyneet hyvin altaassa.

Altaat tarjoavat hyvän elinalueen sammakoille. Sammakot puolestaan pitävät
hyttyset kurissa. Sammakon poikaset syövät hyttysen poikaset, jolloin altaasta ei
kerry haittavaikutuksia.

Tontin sisääntulon yhteyteen rakennettiin liiteri. Koska oma tontti luo tarpeen
erilaisille pihatavaroille ja myös sauna tarvitsee polttopuita, oli tarpeen tehdä
pihaliiteri. Liiteristä tuli erikoisen muotoinen, jotta se soveltuu määräyksiin ja tontin
muotoon. Liiterillä saatiin pehmennettyä kirveenvarsitontin terävää sisääntulokulmaa. Liiteri sijaitsee tonttirajan keskellä ja palvelee kolmea eri tonttia.
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Liiterin katosta tein ruohokattoisen. En ole aikaisemmin suunnitellut tai rakentanut vastaavaa mutta tuntui turvalliselta kokeilla viherkattoa tässä, kun rakennus
on hyvin vähäinen arvoltaan. Multa asennettiin vain huovan päälle. Huopaa tosin
on paikoin kolmekin kerrosta. Multaa tuli 12-7cm. Mikäli kasvit eivät viihdy näin vähäisessä mullassa on mahdollista korottaa multatasoa myöhemmin rakennuksen
keskikohdalla. Idea on myös laittaa istutuslaatikoita valkosipuleille ja muutamalle
muulle kasville katolle. Katto saa aurinkoa melkein koko auringon kierron ajan.
Katolle istutin niittykasveja ja apilaa. Niittykasveista on tarkoitus tulla noin 70cm
korkuisia ja ne kukkivat eri aikoina. Kukat houkuttelevat tehokkaasti mehiläisiä ja
kimalaisia ja toimivat näin hyväksi puutarhalle.

4.5 Valmis mallikappale 59 / 74

Kasvien korkeus on olennainen seikka, sillä liiteriä käytetään näköesteenä
siniset ja valkoiset helmililjat, lilat ja valkoiset ukkolaukat, lemmikit ja valkonarsaunan ja naapurin terassin välillä. Laskin, että tämän korkuiset kasvit peittävät
sissit, värikkäät tulppaanit, kevättähdet, sinivuokot ja kielot sekä vanhaa kantaa
näkymän täysin ja näin saunan vilvoittelualueelle saadaan enemmän yksityisyyttä. olevat kevätesikot.
Rakennuksien pihapiiri rajattiin kahdelta puolelta aidoin. Vanhaa emotaloa
vastaan aidasta tehtiin musta. Aikaisemmin olimme ajatelleet aidasta punaista päätalon värien mukaan. Musta osoittautui kuitenkin loistavaksi valinnaksi.
Mustassa ei näy kuluminen ja se sopeutuu maisemaan hyvin. Se ikään kuin vain
tummentaa raja-alueen.

Hyötytarhaa on Rakennus 2:n puolella istutettu sen verran, että siellä kasvaa iso
raparperi, karviaispensas ja karhunvatukka. Uusi asukas voi itse jatkaa istutuksia
mielensä mukaan. Rakennus 1:n puolella hyötytarhaa vielä rakennellaan, sinne
on tulossa ainakin perunaviljelyä, valkosipulia, ruohosipulia sekä nuo samat raparperi, karviaismarjapensas ja karhunvatukka kuin naapurillakin.

Aidoista tehtiin hyvin yksinkertaiset ristikkoaidat. Perustuksina suurikokoisia
kiviä, joihin porasin tolppakengille paikat. Kengät upotettiin reikiin ja kiinnitettiin
betonilla. Koska maasto on hyvin kivistä ja omaa korkeuseroja, ei aitaelementtien
jaosta saanut kovinkaan tasaista tai se olisi vaatinut suhteettoman paljon työtä.
Aitaelementtien väli vaihtelee. Tämä ei kuitenkaan pistä silmään pahasti. Talojen
takana olevasta aidasta tehtiin vaalean harmaa. Väri on epäkäytännöllinen, mutta
viereinen taloyhtiö halusi aidasta vaalean ja toisaalta sävy sopii talojen kanssa
yhteen.

Minut yllätti kompostoitavan materiaalin määrä ja kompostorin tarve. En ollut
ottanut tätä suunnitelmissa riittävästi huomioon. Ongelmallista tässä on se, että
kaupungin järjestyssäännöt määräävät tontinrajan ja kompostorin väliin jätettävän
neljä metriä. Tämä ei ole pienillä tonteilla mahdollista. Hankin kuitenkin kompostin
ja asetin sen tontin kulmaan, jossa naapurillakin komposti löytyy. Rakennus 2:
n kompostin sijoitus on vielä ratkaisematta. Puoli vuotta kompostointia harjoittaneena olen huomannut kuinka merkittävästi se vähentää kaatopaikalle menevän
jätteen määrää. Kompostoinnin tulisi olla olennainen osa omakotitaloasumista.

Aitatolpat on tuettu vinotuilla, jotka on kiinnitetty kiviin tolppien tavoin. Näin ai- Nykyisellään saunan vilvoittelupiha on valmis mutta vasta ensi keväänä saan
dasta tulee hyvin jämäkkä ja kestää suorana tavanomaista aitaa pidempään. Olen saunan takapuoleisen istutuspihan valmiiksi. Sinne on suunnitteilla kasvimaa
tehnyt vastaavia aitoja ennenkin ja todennut tavan hyväksi.
sekä pieni huoltopiha. Pieni aamuauringon omaava aamupalapaikka on myös
harkinnassa. Tässä olisi tarkoitus käyttää hyödyksi rakennettua aitaa. Aitaan voisi
Aitojen läheisyyteen on tarkoitus istuttaa erilaisia köynnöksiä, jotka lähtevät
kiinnittää kasveja ja hyllyjä. Tilasta olisi tarkoitus tehdä huonemainen.
kiipeämään aitaa pitkin. Näitä tulee olemaan humala, mustakoiranköynnös,
tuoksuköynnöskuusama, villiviini ja aitoviiniköynnös, samaten parhaille paikoille
Työt eivät ilmeisesti koskaan lopu omalla pihalla. Keväällä olisi tarkoitus vielä
istutetaan kestäviä köynnösruusuja.
kunnostaa vanhan pihasaunan katto ja julkisivulautoja. Samalla saunan vilvoitteluhuone kunnostetaan ja sisustetaan. Koko hanke pitäisi vielä myös loppukatselmoida.
Maaperä tontilla on moreenia, ja sen päällä oli runsas multakerros. Maa-ainekset pääsivät kuitenkin sekoittumaan keskenään, kun tontilla oli tilanpuutetta
Työmäärää ajatellessa täytyy muistaa huikea ero rakennuksen rakentamisen ja
rakennusvaiheessa. Pelkäsimme, että kasvit eivät lähtisi kunnolla kasvamaan,
kodin rakentamisen välillä. Koti vaatii paljon enemmän pikkutarkkaa työtä ja suunmutta niin ei onneksi käynyt. Jo ensimmäisenä kesänä perennat ryöpsähtivät
nittelua, joka elää koko kodin olemassa olon ajan.
hyvään kukintaan ja kasvuun. Tontti on nyt niin aurinkoinen kun suuret kuuset
on poistettu, että se edesauttaa kasvuun lähtöä suuresti. Myös omenapuut ovat
Onnistuin työssäni ainakin siltä osin, että sain hankittua itselleni hyvin mieluiselvinneet rakentamisesta ja kukkivat komeasti keväisin.
san kodin sisustuksineen erittäin kohtuullisella hinnalla. Lainaa jää maksettavaksi
noin 100 000 euroa. Aikaisemmin pidin mahdollisena sitä, että myisin kohteen
Puutarhan koristekasveja valitessa kiinnitettiin huomiota siihen, että kasvien
kahden vuoden asumisen jälkeen. Nyt olen kuitenkin kiintynyt paikkaan ja kotiin
kukinta ajoittuisi mahdollisimman pitkälle osalle vuotta, porrastetusti. Näin puutar- enkä pidä tätä järkevänä.
hassa olisi aina jotakin nähtävää. Keväällä aikaisin puutarhassa kukkivat
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Kuva: Jorma Pesonen

Kuva: Jorma Pesonen

Kuva: Vallila Interior OY mainoskuva. Kuvissa saunan vilvoittelupihaa.
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5.1 LISENSOINTI JA TUOTTEISTUS
Aluksi ajattelin, että tuotan ensimmäisen kappaleen elementtitehtaalla ja tämän
jälkeen lisensoin tuotteen talotehtaille.
Mallikappaleen valmistumisen jälkeen yritin suunnitelman mukaan lisensoida
tuotteen. Se ei vaikuttanut kovinkaan houkuttelevalta tieltä. Lähetin 15 suurimmalle talotehtaalle mailin, jossa avasin rakennuksen mahdollisuuksia, energialainsäädännön “aukkoja”, kustannuksia ja ennen kaikkea saamaani valtavaa palautetta
tontin omistajilta. Moni talotehdas vastasi, että olisivat kiinnostuneita keskustelemaan asiasta.
Talotehtaiden kanssa neuvottelu oli haastavaa. Muutaman talotehtaan kanssa
etenimme asiassa ja alku vaikutti lupaavalta. Kuitenkin kävi niin, että en onnistunut lisensoimaan tuotetta. Talotehtaat kiinnostuivat pienistä taloista ja loivat omat
mallinsa pohjautuen ideaan. Maili selvästi tehosi, ei vain halutulla tavalla.
Lisensointiin halusin liittää tavaramerkin käyttöoikeuden ja näin, että tämä
toisi selvästi lisäarvoa kauppaan. Muutama talovalmistaja tunnustikin tämän seikan mutta ei kuitenkaan riittävästi, jotta sopimus olisi syntynyt. Toisaalta monella
talotehtaalla on hyvin vakiintuneet toimitavat, materiaalitoimittajat ja rakenneratkaisut. Näiden soveltaminen omiin suunnitelmiini olisi voinut helposti vesittää
oman suunnitelmani tuoman arvon ja näin tärvellä tavaramerkin merkitystä.
Yksi valmistajista pyysi tarjousta uuden pienen talon suunnittelusta heidän
mallistoonsa. En kuitenkaan kokenut järkeväksi suunnitella itselleni kilpailijaa.
Sopimus olisi ollut luonteeltaan kertaluontoinen suunnittelukorvaus ei rojalti.
Nyt pieniä taloja myy ainakin: Kastelli, Kannustalo, Mammuttihirsi, Jukkatalo,
Omatalo, Honka sekä muutama pienempi toimija.

Kun talotehtaiden kautta tuotettu versio on vaikeasti toteutettavissa - ainakin
tällä hetkellä - olen miettinyt muita vaihtoehtoja. Käytin edellä mainitussa mailissa
houkutteena tarjousta siitä että voisin mahdollisesti ostaa tuon ensimmäisen heidän tuottamansa mallikappaleen tontille tokaksi taloksi. Aikataulu kuitenkin oli liian
tiukka ja käännyin paikallisen pienurakoitsijan puoleen.

Toinen vaihtoehto olisi valmistaa taloja itse ja pitää inventaariota. Näin aikatauluongelmat olisi helpommin hallittavissa ja rakennuksen hintaa saisi alas ostamalla
isompia eriä. Tämä kuitenkin vaatisi myyntiorganisaatiota, jotta volyymi pysyisi
riittävän suurena. Tämä myös vaatisi pääomaa - jota minulla ei ole.
Tämä kuitenkin tuntuu aivan liian työläältä mallilta ja kiinnostukseni kohde ei ole
ryhtyä talopakettitehtailijaksi. Yksi vaihtoehto olisi ollut ulkoistaa tämä työ talotehEpäonnistuminen lisensoinnissa ajoi etsimään vaihtoehtoisia etenemistapo- taalle lisensoimalla talotyyppi. Nyt tämä vaihtoehto on kuitenkin suljettu.
ja.
Näin ollen tuotteen muokkaaminen pohjautui paljolti myös omiin resursseihin.
Tuotteen luonti on paljon muutakin kuin tuotteen fyysisen olemus. Tuotteistuksen Tuotteen täytyy tietenkin sopia sitä myyvälle yritykselle.
tehtävä on tehdä tästä fyysisestä tuotteesta myytävissä oleva ja toimitettavissa
oleva kokonaisuus. Kokonaisuus, jota voi toistaa. Nämä ovat itseasiassa vaikeam- Koko diplomityöprosessin ajan projekti on ollut tuotteen muodostamista. Tuotpia ratkaistavia kuin itse fyysinen rakennus. Ainakin siltä se tuntuu.
teistus lähti liikkeelle kuvitellusta asiakasryhmästä ja heidän tarpeistaan. Hankkeen aikana nämä mielikuvat ovat saanet todisteita ja käsitys on vahvistunut.
Se että minulla on malli, jonka voi tehdä ja joka toimii, on vasta alku sille, että se
malli voi olla myös muiden pihoilla. Tarvitaan alihankintaketju, urakkakuvaukset,
Kuva siitä, mitä asiakkaat haluavat tuotteelta on melko selvä. Epäselvempää sen
sopimukset, kannattavuus/kustannuslaskelmia, esitteitä, myyjiä, näkyvyyttä ja
sijaan on se, miten se tuotetaan. Tuotteistuksen hankaluus on ollut toimintatapoitietenkin asiakkaita. Koko tässä prosessissa olen veivannut hieman edes takaihin pohjautuvaa.
sin. Suuntia on ollut monia. Nyt neljännen talon rakentuessa suunta alkaa vihdoin
näyttää selvältä. Kuitenkin miellän niin, että on tärkeätä pitää jokainen muukin tie
vielä auki.
Tuotetta mietittäessä on kyseessä paljon lakisääteisiä asioita, aikaperspektiivi,
vastuukysymyksiä ja alihankintaa. Taloon kuuluu monta tuhatta eri osaa, materiaaleja on monta tuhatta kiloa ja valmistajiakin satoja. Tämä materiaalien ja palveluiden kasa pitäisi saada yhdeksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi.
Moni asiakas haluaa avaimet käteen mallin ja ei usein tule ajatelleeksi mitä
kaikkea sen paketin toimintaan saaminen vaatii.

Kaikki ratkaisuista eivät ole asunnoksi sopivia. Eräs toimija oli myös erehtynyt
energialainsäädännön alle 50m2 nettoala vaatimuksesta ja tulkinnut kerrosalaa.

Suurimpia ongelmia on suuren alihankintaketjun hallitseminen ja aikatauluttaminen. Koska inventaarion pitäminen on aivan liian kallista, täytyisi homman
Ilmeisesti pienet talot ovat saaneet hyvän vastaanoton. Kastelli mainitsi erääs- toimia ”on demand” - periaatteella. Eli eri alihankkijat toimittavat työmaalle tavaraa
sä lehtijutussa, että pieni talomalli on saanut suurimman yhteydenottovyöryn mitä silloin kun sitä tarvitaan ja urakat suoritettaisiin alihankintana työmaan aikataulun
heillä on ollut missään aikaisemmassa mallissaan.
mukaan. Laskut kulkisivat firmani kautta. Tässä mallissa joutuu ottamaan paljon
vastuuta asioista joihin ei välttämättä voi itse kovinkaan paljoa vaikuttaa. Tämä
tarkoittaisi sitä, että joutuisi ottamaan melko suurta katetta, jotta riski korvautuisi.
Koen, että on hienoa, että hanke on saanut näin paljon vastakaikua taloteollisuudessa, vaikka epäonnistuinkin lisensoinnissa. Tämä tekee tarjonnasta selvästi Tämä vaatisi myös mittavaa organisointia ja sopimusten määrää.
Toisaalta tämä malli toisi asiakkaalle eniten turvaa.
monipuolisempaa.
Kuva kaksi päivää ennen avajaisia. Terassia tehdään kovalla vauhdilla.
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Loin kolme erilaista toimintamallia / tuotetta. Myöhemmin projektin varrella kui- Tavallisista poikkeavat lisätyöt teetetään tuntitöinä. Rakennukset 3 ja 4 toteutetenkin muutin noita ja karsin niistä yhden pois. Kerron työssäni kuitenkin kaikista
taan näin. Tämä malli on kuitenkin ongelmallinen kahdelta osa-alueeltaan. Katteet
aikanaan avoimena olleista vaihtoehdoista.
eivät tunnu riittävän suhteessa kulutettuihin tunteihin. Myyntivoiton / arvonluonnin
hyöty ei tule konsultille. Pääomaa ei vaadita ja tontin etsimiseen ei kulu aikaa,
1. Valmis talo / rakennuttaminen
kun asiakkaalla jo on tontti. Kuitenkin kokemus rakennuksien 3 ja 4 perusteella,
tällainen toimintamalli vaatii jopa enemmän työtunteja kuin tavanomainen rakennuttaminen.
Toimintamalli perustuu tavanomaiseen rakennuttamiseen. Ostan tontin ja
rakennutan siihen taloja. Myyn talot. Asiakkaat pääsevät valitsemaan muutoksia
vapaammin kuin tavanomaisissa asuntokohteissa. Asiakas tietää mitä ostaa. Hän Toinen ongelma on aikataulut. Asiakas haluaisi yleensä tietää milloin taloon voi
voi tutustua laajaan tietopakettiin ja mallikappaleeseen. Rakennuttaminen tapah- muuttaa. Päivämäärän lupaaminen on kuitenkin hankalaa, kun rakennuttamisprosessi on monimutkainen ja ei pidä sisällään inventaariota.
tuu pienelementeistä ja tuttujen urakoitsijoiden toimesta.

Jos aikataulun haluaisi urakoitsijan vastuulle tarkoittaisi se merkittävästi
suurempaa katetta urakoitsijalle ja näin kokonaishinnan nousua. Tämä etenkin
kun kyseessä on monta erillistä materiaalihankintaa ja aliurakkaa. Aikataulu on
hyvin vähän kiinni jostakin yhdestä toimijasta, siksi on vaikea vaatia yhtä toimijaa
aikatauluvastuuseen. Tiukat aikatauluvaatimukset eivät myöskään yleisesti tee
hyvää laadulle.
Nyt rakennuksien 3 ja 4 valmistuttua jätän tämän pois tuotevalikoimasta. Tämä
ei yksinkertaisesti toimi. Rakennettavien rakennusten määrän täytyisi olla hyvin
suuri, jotta toiminta olisi taloudellisesti järkevää. Kuluttajien kanssa toimiminen on
myös huomattavasti työläämpää kuin olin odottanut.

Tämän toiminnan hyviä puolia on hyvä tuotto ja tuttu toimintaympäristö. Asiakas
tietää mitä saa ja pystyy myös vaikuttamaan ratkaisuihin.
Huonoja puolia on, että voin tehdä vain muutaman talon vuodessa ja idea /
talotyyppi ei leviä laajemmalle. Huonona puolena on myös se, että tämä toimitapa
vaatii paljon pääomaa pyöriäkseen.
2. VALMIS TALO / RAKENNUTTAMISKONSULTOINTI
Yksiö Puutarhassa OY toimii hankkeessa läpivievänä konsulttina. Käytännössä arkkitehti- ja pääsuunnittelijana. Näiden lisäksi painovoimaisen ilmanvaihdon
suunnittelijana, rakennuskonsulttina joka vastaa urakoiden kilpailuttamisesta ja
organisoinnista. Yrityksellä ei ole kustannus- eikä aikatauluvastuuta. Sopimukset
solmitaan urakoitsijan/tavarantoimittajan ja asiakkaan välillä.
Asiakas saa aluksi hinta-arvion rakennuksesta. Se pitää sisällään sokkelista
ylöspäin hinnan mainituilla varusteilla ja arvion maatöistä ja perustuksista. Arvio
perustuu urakoitsijan näkemykseen ja mallikappaleen havaittuihin kustannuksiin.
Asiakkaalle ei luvata tarkkaa toteutunutta hintaa. Kokonaishinnan osa-alueet ovat
kuitenkin lukittuja - kuten elementtitoimitus, ikkunat, ovet jne.
Maatöistä tulee oma tarjouksensa ja sokkelin yläpuolisista omansa. Sokkelin
yläpuolinen hinta on hyvinkin tarkka, tosin se voi elää sen mukaan mitä asiakas
haluaa taloonsa sekä mahdollisista tontin hankaluuksista (korkeuserot, tilanpuute, palosäädökset, melusäädökset jne.) ja suojaamisen tarpeesta (vuoden aika).
Maatyö ja perustus tarjous on puhtaasti urakoitsijan oma (kuten talopaketeissa
yleensäkin).
Kuva: Juha Taatila. Rakennukset 3 ja 4 elementtitoimituksen jälkeen. Katot rakennettiin työmaalla maassa ja nostettiin kokonaisina runkojen päälle.
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Tapa millä rakennuttamiskonsultoinnin voisi saada toimimaan olisi suuremmat
projektit. Jos kyseessä olisi vähintään kuuden rakennuksen rakentaminen samanaikaisesti samalle tontille, olisi tämä kannattavaa.

Ongelma tämän kanssa on papereiden leviäminen ja luvaton käyttö. Toinen
ongelma on, että projektin aikana olen toiminut tiettyjen yritysten kanssa, jotka
ovat antaneet tuotteille tietyn hinnan ja tietävät mitä miltäkin vaaditaan. Jos rakennuttaja haluaa syystä tai toisesta käyttää toista yritystä voi tästä seurata ongelmia.

Yksi seikka mikä määrittää paljon sitä mihin suuntaan hanketta kannattaa viedä
on tuotto. Onko järkeä lähteä myymään kuvia tai lisenssiä urakoitsijoille, jos tästä
saatava korvaus on vähemmän kuin parin omakotitalon rakennuttamisesta vuosittain.

Yksi olennainen seikka on myös oman brändin vaaliminen. Tuotenimen kuuluu
antaa tietynlainen takuu tuotteen laadusta. Mitä jos rakennuttajan laatu ei vastaa
omaani? Tämä voisi äkkiä mustamaalata muutkin vastaavan tyypin talot. Tämä
tekisi hallaa yritykselle sekä muille asiakkailleni.

Voisin hyvin pysyä vain pienenä rakennuttajana, joka rakennuttaa pari taloa
vuodessa ja tienata tällä hyvin. Näin voisin rahoittaa kehittelytyötä ja työ ei kattaisi niin paljoa muiden vastuita. Kantaisin vain vastuun valmistamistani taloista.
Voi hyvinkin olla, että tämä on se suunta, johon menen. Tämä toisaalta on koko
rakennusalan laajuinen ongelma. Rakennuttamisesta pääkaupunkiseudulla tienaa
sen verran hyvin, että tämä seikka heikentää motivaatiota kehittää alaa.

Kuva: Hain Helsingin kaupungilta ryhmärakentamiseen soveltuvaa vuokratonttia Tapanilasta.
Ilmoitin asiasta Facebookissa ja kiinnostuneita löytyi yli 30. Tontti meni kuitenkin toiselle hakijalle. Helsingin periaatteiden mukaan yksityishakijat menevät yrityshakijoiden edelle.

TUOTE 3: Paperipaketti
Aikaisemmista tuotteista oppineena tajusin, että työn määrää pitää rajoittaa
kuluttajille ja / tai pieniä määriä myytäessä. Tämä on oikeastaan ensimmäinen
selvä tuote.
Paperipaketti ei pidä sisällään rakennuttamista. Se pitää sisällään toistettavan
talon paperityöt. Tämä malli on järkevä niin asiakkaalle kuin yrittäjällekin. Ainut ongelma on, että tällaisia asiakkaita ei ole kovin paljoa kuluttajissa. Olenkin ajatellut
markkinoivani tätä piengryndereille.
Paketti pitää sisällään:
-Lupakuvat: Asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkaukset, julkisivut, hulevesikuva ja
tarvittaessa korttelijulkisivut.
-Työpiirustukset, joko paikalla rakentaen tai elementeistä: elementtikuvat, leikkaukset, pohjat, detaljit, ikkuna- ja ovikaaviot, CNC-työstökaaviot, LVIS kuvat.
-Materiaalilistat. Määrät, hinnat, ja tuotteiden tarkat tiedot.
-Urakkakuvaukset.
-Rakentamistapaseloste.
-Myyntipohjat
-Pääsuunnittelijana toimimisen
- Lisäksi 10h konsultaatiota kuluttajille. Tämän jälkeen konsultaatio on maksullista. Tuntihinta on tarkoitus pitää korkeana, jotta asiakas kysyy vain tarpeen
vaatiessa.
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Kuva: Jorma Pesonen Rakennus 2 toteutettiin paikalla rakentaen. Suoritin hankinnat ja kilpailutukset sekä rakensin talon sisältä valmiiksi. Asiakas löytyi jo ennen töiden aloittamista. Myin rakennuksen ja tontista
puolet.
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5.2 JATKOKEHITYS
Talojen rakennuttaminen on opettanut paljon. Olen listannut virheitä ja kehitys- pinnoitus oli tuskaisen hidasta kun pitkiä suoria vetoja ei saanut aikaan. Levyissä
mahdollisuuksia sekä ongelmakohtia pitkin matkaa.
ei myöskään ollut noissa kohdin reunaohennetta, joka olisi helpottanut tasoitusta.
Näiden lisäksi myös jokaisen keskipaarteen kohdalle täytyi vetää akryylimassat
Mallikappaleessa ongelmallisiksi koin tilaelementtirakentamisen hinnan, lukui- seinän ja paarteen yhtymäkohtaan. Keskipaarteet myös haittaavat hieman tilakosat työvaiheet, kattotuoleihin liittyvät seikat sekä muutamia yksittäisiä ongelmakemusta. Tila hahmottuu rajattuna ja näin ollen pienempänä.
kohtia.
Rakennus 2:n parannettiin mallikappaleessa havaittuja ongelmia. Rakennus
Portaat sijaitsevat kolmen elementin rajapinnassa ja näin ollen portaille jäämä tehtiin paikan päällä pitkästä tavarasta. Materiaalikustannukset ja kokonaiskustantila määräytyy tarkaksi vasta elementtien asetuttua valmiiksi taloksi. Tilaelement- nukset saatiin tippumaan merkittävästi ilman, että talon laatu huononi.
tien asentaminen ei ole niin tarkkaa kuin olin naivisti kuvitellut. Nykyiset kappale- Hyvänä esimerkkinä materiaalikustannuksista voi mainita rakennuksen alapohjan.
tavaranosturit ovat suurenmoisia vehkeitä ja niissä on hieno tarkkuus. Elementtien Tilaelementeistä tuotetun rakennuksen alapohjaan käytettiin kertopuu palkkeja
painaessa 8000kg on tarkka asentaminen vaikeata, etenkin kun tilaelementti on
45x300 ja levyvillaa (noston vaatima jäykkyys). Kertopuupalkkien hinta rautakauasettumassa kohdilleen ja osa painosta osuu jo toiseen elementtiin, ei hienosäätö pan listahinnoin on noin 3000 euroa. Tehtaalta ostettuna 1500 euroa. Paikalla
rakennettaessa palkisto voitiin muuttaa 198x48 jonka päällä ristiin 148x48. Koko
ole enää helppoa.
lattia puhallusvillalla. Tämä ratkaisu tuli noin 2000 euroa halvemmaksi. Työn määEdellisen lisäksi portaat sijoittuvat rakennuksessa myös kattotuolien alapaartei- rä on kokonaisuutena vähemmän (koska puhallusvilla) ja rakenne on eristävämpi,
den suhteen vastasuoraan. Tämä tarkoitti kahden alapaarteen katkaisemista. Kat- kun kylmäsiltoja ei pääse syntymään. Paikalla rakennettava vaatii toki enemmän
kaisemista ei kuitenkaan voitu suorittaa (tai tilata jo alkujaan ilman alapaarretta)
puuta väliaikaistukiin ja telineisiin mutta tämä puu on halpaa ja pitkälti alle proennen kuin elementit olivat ladottu ja kiinnitetty toisiinsa, jotta elementti ei leviäisi sentin rakennuksen kokonaiskustannuksista. Osaa tästä puusta voidaan käyttää
seuraaviin projekteihin tai mahdollisesti piharakenteisiin kuten toisessa mallikapalapaarteen puutteen vuoksi johtuvasta poikittaisvedosta. Työ täytyi suorittaa
paleessa.
seuraavana päivänä nostosta. Vaikka työhön ei kulutut montaakaan tuntia, oli
tämä tyypillinen esimerkki siitä, kuinka rakennus ei vielä tuntunut loppuun saakka
Puhallusvillan käyttäminen nopeutti rakentamista. Rakennus 2:n ala- ja ylävalmiilta tuotteelta, jossa jokainen yksityiskohta olisi mietitty.
pohja puhallettiin.
Kolmas ongelma liittyy niin ikään kattotuoleihin. Kattotuolien keskipaarre eli
ikään kuin A:n keskiviiva, oli olennainen siksi, että kattotuolit saatiin mittatarkkoina Räystäät yksinkertaistettiin ja julkisivuissa käytettiin vain leveähköä paneelia
tehtaalle. Ilman tuota kattopalkit heiluisivat ennen kiinnitystä. Tämä siksi, että kat- ilman kolmiulotteisia rimoja.
totuolit olivat kuljetusmittoja korkeammat. Valmiin tilaelementin kuljetushinnassa
Kattotuolien muotoa parannettiin. Alapaarteiden katkaisu jätettiin vielä työmaaltavanomaista suurempi korkeus ei tuonut mittavia lisäkustannuksia mutta kattotuolien kuljettamisessa tuo olisi ollut prosentuaalisesti aivan liian suuri kustannus. la suoritettavaksi mutta työ tehtiin helpommaksi.
Tämän vuoksi kattotuolit kuljetettiin keskeltä katkaistuina. Mietin toki pitkään myös
Portaiden piiloon jäävät osat vaihdettiin havuvaneriin ja joitakin työstöjä
ns. hattuelementin käyttöä mutta se olisi tarkoittanut sitä, että koko vesikate olisi
täytynyt tehdä vasta tontilla – kun nyt tontille jäi vain sauman umpeen laittaminen, yksinkertaistettiin. Portaiden alla oleva ja ulos tuleva säilytysjärjestelmä laitettiin
roikkumaan katoista kiskoilla. Tämä auttaa lattian kestävyyteen. Yläkerran vetojoka hoitui muutamassa tunnissa.
laatikostoissa mekanismien kiinnitykset huomioitiin jo cnc-työstöihin. Myös koko
makuulavetin rakenne muutettiin valmiiksi työstetyksi.
Keskipaarteen ongelma oli se, että se aiheutti paljon ylimääräistä työtä höyrynsulun teippaamisessa, levytyksessä ja pinnoituksessa. Höyrynsulkua ei voitu
tehdä yhtenä suurena palasena kuten tavanomaisissa seinäelementeissä vaan se Kipsilevyt vaihdettiin lastulevyihin niiltä osin kuin se oli mahdollista. Yksi
jouduttiin tekemään pienemmistä palasista ja jokaisen keskipaarteen kohta joudut- seinistä on paloseinä, joten siinä ne ovat välttämättömiä. Ykäkerran pinnaksi tuli
tiin huolella teippaamaan. Levytys jouduttiin tekemään pienistä levyn palasista ja� puupaneeli. Tämä tarkoitti sitä, että levytyksen pystyi tekemään hyvin nopeasti
kun se ei ollut näkyvää pintaa. Sen ainut tehtävä oli jäykistää rakenne.
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Yläkerran moni-ikkunaisessa seinässä kokeiltiin CNC-työstettyä sisäpaanua.
Kokeilu onnistui, olen hyvin tyytyväinen ratkaisuun. Ongelmallista tässä toki on se,
että seinä täytyy mitata hyvin tarkkaan ennen kuin palaset voi suunnitella. Tämä
on liian työlästä jos, rakennus itsessään ei ole riittävän tarkka.

Rakennus 2:n seinäkaavio CNC osien latomiseksi. Numerot jäävät aina seuraavan rivin alle piiloon.

Rakennus 3 ja 4:n kohdalla halusin luoda talon, joka vastaa yleisimpään
toiveeseen mitä minulle on esitetty taloista. Painovoimainen ilmanvaihto ja hengittävä rakenne. Asiakkaalla oli kova tarve saada nopeutta rakentamiseen ja tämän
vuoksi päädyin ratkaisuun, jossa tilasin rakennukset seinäelementteinä tontille.
Rakennuksen loppuunsaattaminen tehdään eri urakoitsijoiden toimesta. Valmistava tehdas oli Virosta. Hinta - laatusuhde oli huippua. Virolainen tuntipalkka on
merkittävästi suomalaista halvempi ja näin yksityiskohtiin voidaan keskittyä ja
laatu nousee. Valmistava tehdas oli elementtitehdas eikä talotehdas. Näin ollen
en ollut sidoksissa johonkin tiettyyn inventaarioon. Osa materiaaleista hankittiin
Suomesta koska rakenteet näin edellyttivät. Tämä nosti hintaa hieman. Silti virolainen tehdas oli hyvin kohtuuhintainen. Elementit tilattiin runkoelementteinä, jotka
olivat julkisivultaan valmiita. Ilman eristeitä. Näin niiden asentaminen oli helppoa,
kun ei tarvinnut huolehtia kosteudesta. Villat puhallettiin jälkeen päin työmaalla.
CNC-työstöjen osuutta lisättiin entisestään. Nyt myös kylpyhuoneen ja teknisen tilan seinät ovat CNC-rakenteisia. Tämä helpottaa muiden CNC-osien asettelua. Mallikappaleessa ja rakennus 2:ssa keittiön alla oli vedeneristetty kaukalo
pyykinpesukoneelle. Nyt pyykinpesukone siirrettiin kylpyhuoneeseen. Koska
taloissa ei ole ilmanvaihtokonetta tilaa saatiin teknisessä tilassa pienennettyä ja
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vastaavasti kasvatettua kylpyhuoneessa. Tämä mahdollisti pyykinpesukoneen
siirron. Näin rakennuksen hinta halpenee pyykinpesukoneen verran ja keittiöön
saadaan lisää säilytystilaa. Monella asiakkaalla on jo pyykinpesukone, joten tämä
voi olla hyvä säästö kaikkien perspektiivistä.
Jos jatkaisin rakennuttamista elementtitekniikalla, seuraava askel olisi kattorakenteiden muuttaminen sellaisiksi, että ne perustuisivat kurkihirsi ja levyelementteihin kattotuolirakenteen sijaan. Kattorakenne on rakennuksen työläin
runko-osa. Elementtirakentaminen on kuitenkin periaatteessa aivan samaa käsityötä kuin mikä tahansa muukin rakentaminen. Itse työ vain on siirretty työmaalta
tehtaalle. Tähän kuluu silti lähes yhtä paljon tunteja ja tämän lisäksi tulee tavanomaiseen verrattuna vielä nostokustannuksia. Myöskin virheiden korjaaminen
vaikeutuu pitkästä tavarasta rakennettavaan verrattuna.
Tämän vuoksi en pidä elementtirakentamista erityisen kehittyneenä ratkaisuna
rakentamisen ongelmiin.
Olen näiden neljän talon aikana kokenut hyvin selvästi sen, mitkä ovat rakennusalan ongelmat. Syksyllä 2017 pyrin tämän työn ja oppien pohjalta aloittaman
projektin, joka pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat. Vaikka tämä työ ei enää kuulu
diplomityön piiriin valotan hanketta lyhyesti, koska mielestäni tämä oivallus on
ollut koko työn suurin saavutus.
Rakentamisen ongelmia ovat:
Työn hinta ja tehottomuus. Työn hinta nousee vuosi vuodelta mutta rakennusala ei saavuta vuosittain samaa tehokkuuden nousua kuin monet muut alat.
Rakennusala on hyvin työintensiivinen ala. Työkustannukset ovat suuri osa
rakennuksen hinnasta. Tämän vuoksi työn tehokkuuden kehittäminen tulee olla
keskiössä kun puhutaan rakentamisen hinnan alentamisesta. Nykyiset tehokkuutta parantavat ratkaisut tuntuvat keskittyvän usein jonkin yksittäisen ongelmakohdan ratkaisemiseen. Ratkaisut sivuuttavat sen, että koko rakentamisen prosessi
on lähtökohtaisesti ongelmallinen ja tämän vuoksi pienet parannukset yksittäisissä
työvaiheissa eivät ratkaise ongelmaa.

Lukuisat työvaiheet. Rakennus pitää sisällään paljon työvaiheita, jotka pitää
tehdä tietyssä järjestyksessä. Tämän lisäksi moni näistä työvaiheista on erillisissä urakoissa. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa putki- tai sähkötyöt. Ne upotetaan
rakenteisiin ja niitä ennen pitää tehdä tiettyjä työvaiheita ja niitä ennen ei voi tehdä
tiettyjä työvaiheita. Tähän kun vielä lisää sen, että monella urakoitsijalla on muitakin työmaita, hidastaa tämä rakentamista paljon.
Yksi ongelma on alihankintaketjut. Omakotitalorakentaja on nokkimisjärjestyksen pohjimmainen ja aina riippuvainen lukuisten urakoitsijoiden lukuisista muista
töistä ja näiden aikatauluista. Tämän vuoksi olisi olennaista saada rakennusaikaa
ja alihankintaketjua vähennettyä. Yksinkertaistettua materiaalilistaa ja työkaluvalikoimaa.
Yksi ongelma on ainainen soveltaminen. Jossakin kohtaa jokin työntekijä ei lue
piirustuksia tai ei lue niitä oikein. Tämän jälkeen ongelma siirtyy ja kaikki loppu
talosta tehdään pienillä muutoksilla. Muutokset vaikuttavat materiaalilistoihin,
yhtäkkiä jotakin materiaalia ei enää riitä ja sitä haetaan pikkusen lisää. Jokin ruuvi
ei enää käykään. Johonkin pitää hakea muutosta, johonkin pitää laskea lujuudet
uusiksi.
Täysin CNC-työstetty talo
Rakentamisen on aika siirtyä enemmän koneelliseksi. On uskomatonta,
että elämme vuotta, jolloin digitaalisuus on suuressa osassa eri aloja sekä arkielämäämme. Kuitenkin rakentaminen on laudan palasen kantamista mudassa,
mittaamista ja soveltamista. Askartelua.
Kaikkiin näihin asioihin voidaan vaikuttaa muuttamalla suunnitelma kokonaan
digitaaliseksi ja antamalla työ koneelle. CNC koneen tarkkuuden ollessa 1/1000
mm on tarkkuus riittävä silloinkin, kun käytetään puuta ja moduuleja jatketaan pitkiä matkoja. Tällöin talokin valmistuu millilleen sellaiseksi kuin se on suunniteltu.
Kukaan ei tulkitse kuvia.

Hankkeen tarkoituksena on siirtää kaikki mahdollinen talon materiaalilistasta
CNC-työstetyiksi valmiiksi palasiksi. Runko, sisäpinnat, ulkopinnat, kalusteet,
erillisosat ja jopa avustavat tekniset osat. Aion tutkia myös mahdollisuutta käyttää
Työn tehottomuuteen on monta eri syytä. Suurin syy on pienet sarjat. Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan joka kerta hieman erilaiseksi. Rakennuksia ei
vain puu - puu liitoksia. Jättää kaikki naulat ja ruuvit rakennuksesta. Tämä ei ole
koskaan suunnitella täysin loppuun asti. Sarjakokoon ei pysty vaikuttamaan kovin- aivan uutta, sillä esimerkiksi Japanissa puu-puu liitoksilla on pitkä historia ja heillä
kaan merkittävästi koska pienet sarjat johtuvat säädöksistä, jotka vaihtelevat ton- on tästä myös nykyaikaisia sovelluksia.
tin mukaan. Suurempia sarjoja voidaan kuitenkin toistaa rakennuksen eri osissa.
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Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Rakennuksen on
tarkoitus olla kustannuksiltaan halvempi kuin vastaava rakennus millään muulla
rakennustavalla. Suunnittelutyö venyy varmasti pitkäksi mutta itse rakentamisen on tarkoitus olla äärimmäisen nopeata. Laadultaan rakennus tulee olemaan
huippuluokkaa ja ennen kaikkea jokaisella toistokerralla täsmälleen samanlainen.
Rakennuksen on tarkoitus haastaa väite: “hyvää, halpaa ja nopeata ei ole olemassa”.
CNC-työstetty talo avaa myös mittavan määrän uusia mahdollisuuksia itse rakennustekniikan ohella. Se mahdollistaa esimerkiksi muokattavuuden suunnittelun
etukäteen.
Kuvitellaan tilanne, jossa asukas haluaa vaikkapa väliseinän tai kiinteän kaapiston taloonsa. Normaalissa tilanteessa hänen täytyisi etsiä itselleen urakoitsija,
joka tulisi paikalle arvioimaan urakan suuruuden. Vaikka kaikki juteltaisiin tarkkaan jää urakkaan yleensä silti jotakin epäselvää. Kuuluuko suojaus urakkaan,
kuuluuko huonekalujen siirtely hommaan tai tuleeko itse kaapistosta tarkalleen
millainen. Näistä pikkuriskeistä urakoitsija ottaa mielellään itselleen hieman lisää
katetta. Kun asiakas ja urakoitsija ovat päässeet sopimukseen alkaa urakoitsija
mittailemaan tilaa ja tekemään materiaalilaskelmia. Tilaa jotakin hieman liikaa ja
toista hieman liian vähän. Materiaalin toimittaja toimittaa lisäksi jotakin väärää.
Saranat eivät sovikaan. Ulkoseinistä täytyy etsiä kantavat rakenteet, joihin tulevat
rakenteet kiinnitetään. Nämä olikin rakennettu hieman eri paikkaan kuin kuvissa.
Ohi menneen ruuvin reikiä paikkaillaan. Lopulta asiakas sai kaapistonsa ja maksoi
siitä huikean summan. Asiakasta jäi kalvamaan irvistävä listan kulma.
Kuvitellaan tilanne CNC-työstetyn talon kohdalla. Asiakas haluaa samaisen
seinämän ja kiinteän kaapiston. Hän menee talonsa valmistajan internet sivuille,
koska tietää, että talopakettiin kuuluu ilmaiset kymmenen vuoden päivitykset. Hän
huomaa, että sivuilla on valmiit eteiskaapisto- ja seinävaihtoehdot. Hän painaa tilaa nappia ja alihankinta yritys tulostaa palaset ja postittaa nämä asiakkaan kotiin.
Asiakas on myös voinut valita asentaako hän itse mukana tulevien ohjeiden mukaan vai tilaako hän asennuksenkin. Homma oli yksinkertainen kuin Ikean huonekalujen kokoaminen ja asiakas päätti tehdä sen itse. Sovittaminen talon runkoon
ei ollut ongelmallista koska runko oli millimetrin tarkkuudella se mitä suunniteltu.
Seinissä oli jopa valmiit kiinnityskohdat, johon lisäosan pystyi vain loksauttamaan
paikoilleen. Asiakas maksoi murto-osan tavanomaiseen verrattuna.
Talotehtaat avasivat alustakuvansa avoimeksi yhteistyöyrityksille. Näin alkoi
syntyä monia pieniä start uppeja, jotka ovat erikoistuneita suunnittelemaan taloihin
valmiita lisäosia. Sovelluksia. Osa asukkaiden itse kehittelemiä.
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CNC- työstettyjä taloja on tehty maailmalla jo useita. Kuitenkaan tietooni ei
ole tullut, että Suomessa olisi tehty yhtäkään. En tiedä mistä tämä johtuu, epäilen
säädöksien suurta määrää. Etenkin jos päädyn ratkaisuun, jossa liitokset tehdään
puu-puu liitoksina ilman metallisia osia, kasvaa laskennan ja todistelun määrä
varmasti todella suureksi. Voi olla, että liitoksista täytyy tehdä jopa testit.
Olen alustavasti tiedustellut muutamia tahoja rakennesuunnitteluun. Rakennesuunnittelijalta vaaditaan tässä hankkeessa erityisen paljon. Itse aion vastata:
rakenteiden yleisolemuksesta, työstökaavioista, osin liitoksista, materiaalivalinnoista ja hankkeen kokonaisorganisoinnista.
Yksi upea puoli CNC-talon suunnittelussa on se, että minun ei tarvitse pysyä missään tietyssä 300,400,600 koolausjaossa. Koolausjako on periaatteessa
vapaa, kunhan vain käytetyt osat asettuvat vanerilevyihin niin, että hukkaa jää
mahdollisimman vähän. Yhteen levyyn voi tietenkin sekoittaa mitä tahansa osia,
joten näin 1200mm levykoko ei sanele niin paljoa. Villoitus tulee olemaan puhallusvillaa, joten tämänkään vuoksi eri jaot eivät lisää työn määrää.
Toinen vielä upeampi puoli on, että kone ei koskaan valita, että jokin on liian
monimutkaista. Toteutusta rajoittavat taitoseikat ovat jo entuudestaan tiedossa.
Kolmas seikka, minkä CNC-työstöt mahdollistaa, on alan rakenteen muutoksen.
Nyt suuret talovalmistajat voivat tuottaa taloja halvalla perustuen suuriin sarjoihin
ja tästä saatuun tehokkuuteen. Kun työ siirtyy koneelle, suuren sarjan tuottamisen
kilpailuetu pienenee merkittävästi. Kone tekee saman työmäärän, teki se yhden
talon tai useamman. Toki suurilla valmistajilla on silti etulyöntiasema esimerkiksi
markkinoinnissa ja materiaalihankinnoissa.
Työmäärän arvioiminen ja arviossa pysyminen eri rakennusten välillä paranee
kun moni työvaihe putoaa kokonaan pois. Työn aikataulutus helpottuu kun työvaiheet eivät ole niin riippuvaisia toisistaan. Tarkoitus on, että rakennus voidaan rakentaa kerralla pisteeseen, jossa se on ulkoa sekä sisältä pinnat valmiina. Tämän
jälkeen rakennukseen puhalletaan villat ja asennetaan tekniikka.
Suunnitelma tulee luultavammin pohjautumaan tähän tyyppitalomalliin.
Tämä siksi, että voin säästää arkkitehtityön määrässä, kun taloa ei tarvitse suunnitella perusratkaisuiltaan uusiksi. Toisaalta näin minulla on myös hyvä vertailupohja, jolla voin arvioida ja vertailla kustannuksia. Yksiö Puutarhassa tyyppitalo ei
varmasti ole optimi CNC-talon muodolle jo pelkästään jänneväliensä vuoksi mutta
uskon edellä mainittujen syiden kumoavan haittapuolet.
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Kuva: Rakennus 3 ja 4:n CNC työstetyt osat. Rakennuksen toinen pääty on kokonaisuudessaan koneella työstetty.

CNC-tekniikan käytön huonoja puolia tulee tässä vaiheessa mieleen vain suunnittelutyön suuri määrä ja tästä johtuen runkorakenteen joustamattomuus. Runkoratkaisun täytyy siis olla alkujaan sellainen, että se joustaa ilman että siihen täytyy
tehdä muutoksia. Jos pienikin muutostyö vaatii viikon piirtämistä ei tyyppitaloa voi
käyttää niin, että rungon annettaisiin muuttua. Tämä tietenkin tarkoittaa kalliimpia
ratkaisuja kohteissa, joissa esimerkiksi on palomääräyksiä. Kun seinässä ei kannata suuren suunnittelutyön vuoksi vaihtaa ikkunan paikkaa täytyy ikkuna vaihtaa
paloikkunaksi.

jännevälillä palkit joudutaan koostamaan monesta eri osasta. Myös höyrynsulun ja
rakenteiden kerrostuneisuuden kanssa tullaan painimaan paljon.

On olennaista, että suunnitelma toteutetaan perus levymitoille aseteltuna sekä
monille eri CNC-koneille soveltuvana. Tämä tarkoittaa mm. sitä että rakennuksen

Hankkeella on suuri potentiaali muuttaa rakennusalaa. Uskon vahvasti, että
rakentaminen tulee suuntautumaan tähän suuntaan ennen pitkään.

Projekti on vasta aluillaan. Olen kuitenkin jo kartoittanut rakennuksen kustannuksia ja hankkinut muutamia yhteistyötahoja. Tämän hetkisten arvioiden mukaan
rakennus tulee olemaan kustannuksiltaan erinomaisen kilpailukykyinen. Kuitenkin on aivan varmaa, että nämä laskelmat tulevat muuttumaan vielä useampaan
otteeseen.
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5.3 TYÖN VAIKUTUKSET
Projektin saama julkisuus on herättänyt keskustelun pienten omakotitalojen
mahdollisuuksista ja luonut monia erilaisia avauksia ja konkreettisia ehdotuksia.
Muutamat kunnat ovat tehneet tutkintoja aiheesta ja heränneet huomaamaan
uinuvan pientalomaavarantonsa ja sen potentiaalin. Voi olla vaikea sanoa, mitkä
asiat ovat tämän projektin alkuun sysäämiä tai vaikutuksen alaisia mutta kerron
niistä, jotka ovat olleet minuun suoraan yhteydessä.
Yhteydenottoni talovalmistajiin - lisensointitoiveissa - nosti ainakin kovan
innostuksen tähän talotyyppiin. Sittemmin malleja on tullut monelta valmistajalta.
Vaikka en itse saanut tästä mitään hyötyä, on kuitenkin mukava nähdä, että työllä
selvästi oli tarkoitus ja tilaus.

Kaavaluonnoksessa kuitenkin pisti silmään kaksi seikkaa. Taloja oli laitettu
välillä jopa neljän talon rykelmiksi niin, että jokaisen talon kaksi sivua on kiinni toisissa. Tästä seuraa tietenkin poikkeuksellisen suuri ja litteä massa, joka
on poikkeava alueen yleiseen ilmeeseen nähden. Tästä seuraa helpolla myös
hankalia kattomuotoja ja kalliita paloteknisiä ratkaisuja. Tämän vuoksi en pidä
hyvänä, että kaavoittaja asettelee talot liian tarkasti tontille tai ylipäätään koskee
tontin suunnitteluun ja talon sijoitteluun. Usein tuntuu siltä, että kaavoittajalla ei ole
kovin tarkkaa kustannustietoutta. Tällaiset päätökset saattavat jopa estää talojen
toteutumisen jos niiden rakentamisesta tulee liian kallista. Yleiset rajoitteet talon
ulkonäölle ja mittasuhteille olisivat toki paikallaan tuolla alueella.

Keskustan purettavien sääntöjen listassa yksi oli Ruotsin mallin tutkiminen ja
mahdollinen salliminen. Nykyinen Asuntoministerin titteliä vastaavassa asemassa
Espoon kaupunki tutki tällaisten talojen soveltuvuutta pientaloalueilleen.
oleva ministeri Kimmo Tiilikainen mainitsi projektin puheessaan Eduskunnassa
Vantaan kaupunki luo 3D mallinnuksen, jotta pientaloalueiden täydennysraken- ja piti sitä yhtenä realistisena mallina täydennysrakentaa. Valitettavasti Tiilikainen erehtyi myöhemmissä kannanotoissaan (Lähde: 10 ) uskomaan tällaisen
tamista voitaisiin hahmottaa paremmin. Vantaa tutkii aihetta myös laaja-alaisesti
muilla tavoin. Yksiö Puutarhassa sai myös Vantaan arkkitehtuuripalkinnon kunnia- rakennustavan olevan lähempänä lain sallimaa kuin se todellisuudessa on. Hän
uskoi, että kunnilla on mahdollisuus rakennusjärjestuksessään päättää millaisilta
maininnan 2017.
rakennuksilta lupa vaaditaan. Tämän vuoksi lakiesitys ei edennyt. Kunnat eivät voi
päättää tästä. Varmistin asian Ympäristöministeriöstä. MRL 125 §, 126 § ja 126 a
Orimattilan kunta kaavoitti näille sopivia tontteja Hennan uudelle alueelle.
§ (Lähde 11).
Helsingin kaupunki on kaavoittamassa Länsi-Käpylän puutaloalueelle täydenMinut on kutsuttu muutaman kerran keskustelemaan rakennuslainsäädännöstä
nysrakentamismahdollisuuden 110 pienomakotitalolle.
sekä asumisen tulevaisuudesta niin median,

virkamiesten kuin poliitikkojenkin toimesta. Myös näiden kehittämisessä olen ollut
osallisena.
Tuntuu, että projekti on aika hyvin kaavoittajien tietoisuudessa. Olen huomannut tämän asioidessani eri virastoissa ja mm. uusia tontteja etsiessäni.
Kaavoittajilla tuntuu olevan erittäin suotuisa asenne ideaa kohtaan. Vastaanotto
on projektin jälkeen huomattavasti vastaanottavampaa kuin ennen hanketta. Asia
otetaan tosissaan. Vakuutteluun ei kulu enää niin paljoa aikaa.
Näiden lisäksi työ on selvästi innoittanut ja rohkaissut monia. Projektin
aikana minua on lähestynyt kymmenkunta ihmistä erilaisine asumisen visioineen.
Monen hanke on vasta aluillaan ja moni ei varmastikaan pääse maaliin mutta
ehkä jokunen. Tiedettävästi ainakin yksi näistä.
Kuten aikaisemmin työssäni jo kirjoitinkin, lupaprosessin hitaus ja hankaluus
on suurin este tämänkaltaisen asumismuodon synnylle. Kiinnostus tätä kohtaan
on kuitenkin luonut painetta keskustella asiasta ja ehkä tulevaisuudessa prosessia
voidaan keventää pienempien talojen kohdalla.
Odotan suurella mielenkiinnolla, kuinka keskustelu asiasta kehittyy ja näemmekö muutoksia lain tulkinnoissa ja säädöksissä. Nyt rakennusmääräykset ovat
muuttumassa ja niissä puhaltaa uudet tuulet vahvasti. Massiivirakenteita ja painovoimaista ilmanvaihtoa ollaan mahdollistamassa lainsäädännöllä ja ylipäätään
keskustelu monipuolisempaa rakentamista kohti on käynnissä.

Rakennukset 3 ja 4 korttelijulkisivu Sireenitielle. Rakennukset tulevat entistä tiivimmin. Tontille olisi ollut hyvin vaikea rakentaa mitään muuta talotyyppiä. Etäisyys autotallin on 1.8m. Etäisyys vanhaan taloon on 3.8m ja rakennusten keskenäinen etäisyys on noin 5m. Jos tonttia olisi haluttu rakentaa muunlaisilla
taloilla olisi tämä käytännössä tarkoittanut vanhan talon purkamista. Tämä ei kuitenkaan oletattavasti olisi ollut yhtä kustannustehokasta. Kaiken lisäksi vanha talo oli hyvässä kunnossa ja rakennuskannan monimuotoisuus toimii alueella hyvin virkistävänä ominaisuutena.
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Lähde 10: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/PTK_126+2016.pdf
Tausta Eduskunnan keskustelulle: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=tpa%2010%2F2014
Lähde 11: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 �������������������������
MRL 125 §, 126 § ja 126 a
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6. LOPUKSI
Talon rakentaminen on varmaankin aina jonkinlainen aikuistumisriitti. Se on suuri
henkilökohtainen työnsarka. Se on ensimmäistä kertaa rakentavalle välillä hyvinkin stressaava kokonaisuus. Se on monelle elämän suurin investointi. Se usein
särkee parisuhteita ja lähes aina opettaa kokijalle paljon itsestään. Tämä on ollut
äärimmäisen opettavainen projekti, joka varmasti määrittää omaa tulevaisuutta
pitkälti.
Raastavinta hankkeessa on ollut kokea kuinka useat ihmiset ovat jäykistyneet
vanhoihin kaavoihin ja kokevat pienimmänkin uudistuksen tai uuden ajatuksen
mahdottomaksi. Tähän vakuutteluun on kulunut paljon aikaa ja henkistä energiaa.
Rakentaja ja etenkin täydennysrakentaja kokee usein olevansa yksin maailmaa
vastaan. Kenelläkään muulla ei ole motivaatiota saada hanketta valmiiksi kuin
itsellä - muilla on omat intressinsä.
Kehittyneessä maassa, jossa “todelliset” ongelmat ovat harvinaisia yleinen ilmapiiri menee helposti vain asioista valittamiseksi. Valittamisen ja toisten syyttelyn
sijaan tulee keskittyä asioiden tekemiseen. Jos jossain on virhe, korjaa se.
Toisaalta palkitsevinta hankkeessa on ollut se, että on voinut todistaa asioita
mahdolliseksi ja saavuttanut haluamansa - ainakin tiettyyn pisteeseen. Palkitsevaa on ollut myös nähdä, kuinka valtava määrä ihmisiä on innostunut tästä ja
kuinka moni yritys on lähtenyt hankkeeseen mukaan.
Upeata on ollut myös kokea se, että maanantait eivät tunnu maanantailta. Olen
jatkanut töitä viikonloppuisin ja innostunut maanantaista. On ollut suuri ilo tehdä
tätä. Oppimiskäyrä on ollut hyvin jyrkkä. Päivittäin työvaiheet ja aihepiirit ovat
vaihdelleet laidasta laitaan. Aamulla kivien pyörittelyä ja iltapäivällä poliitikkojen
kanssa puhumista.
Toivon, että tämä työ kannustaa ihmisiä. Vapaampaa suunnittelua, enemmän
vaihtoehtoja asumiseen ja elämiseen. Enemmän kilpailua, enemmän kehitystä.
Vähemmän valittamista ja enemmän tekemistä.
Olen huomannut, että yrittäjyys on itselle ainut oikea tapa tehdä töitä. Työmoraali
ja monet yrittäjyyden opit ovat usein perittyä. Arvokasta sosiaalista pääomaa.
Tämän vuoksi haluankin omistaa työni projektin aikana kuolleelle isoisälleni Erkki
Enteelle.

Kuva: Marko Laukkarinen
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KIITOKSET
Finnforta OY – vastasi maatyö- ja perustusurakasta. Kiitos erityisesti Kimm Kiis ja Restaurante Coco Grill. Kiitos avajaisten tarjoiluista. Kiitos Aino ja Luis.
kaikki työmaalla olleet.
Marko Laukkarinen Photography – Mallikappaleen pitkäjänteinen valokuvaus.
Kaikki kaverit, jotka olivat auttamassa talkoissa. Teemu, Juha, Nikke, Einari, Karri,
Humis OY – vastasi rakennuksen ja tontin sähkötöistä. Kiitos kaikesta muustakin
Isto, Heikki, Kristian, Ilkka, Jenny, Tuomas, Arvi sekä monet muut.
avusta. Aki Humaljoki, Tuomas Ylönen
Materiaalitoimittajat:
Kiitos naapureille avuliaisuudesta ja kärsivällisyydestä!
Putkisuora OY – vastasi vesi ja viemäri putkiurakasta. Kiitos Janne Korhonen
Danfoss – toimitti lämmitysjärjestelmän kaikkine osineen. Auttoi lämmityksen
mitoittamisessa, jakoi tietotaitoaan ja loi projektille lisää näkyvyyttä. Kiitos rohkeuDiplomityössä avustaneet tahot:
Citymetsurit – Kaatoi kuuset tontilta. Kiitos, Tuomas Kuivamäki
desta olla ensimmäisiä.
Kiitos erityisesti: Anssi Airas
Internet sivujen koodaus: Vesa Lauri
Palvelut, kuljetus ja piha:
Isover – toimitti lämmöneristeet, höyrynsulut, tuulensuojalevyt sekä kaikki näihin
Videon tuotanto: Junkyard films
Junkyard Films. Kiitos tästä videosta, hyvästä yhteistyöstä ja osaltaan tämän
tarvittavat pikkutuotteet. Isover myös loi projektille lisää näkyvyyttä.
kaiken
mahdollistamisesta.
Mikko
Lehtonen,
Patrik
Holopainen,
Henrik
Storsjö,
Kiitos erityisesti: Kimmo Huttunen, Tuire Mäenpää
Valokuvat: Kuvat ovat omia ellei toisin mainita.
Heikki Herlin
Gyproc – toimitti kipsilevytyksen, tuulensuojalevyt ja märkätilalevyt sekä kaikki
Kannen kuva: Marko Laukkarinen
Siistipiha – vastasi purkujätteen kuljetuksista ja kierrätyksestä sekä mullan toimi- tasoitus ja kiinnitystarvikkeet.
Marko Laukkarinen
tuksista tontille. Kiitokset Samuli Lamppu.
Kiitos erityisesti: Virpi Riekkonen
Jorma Pesonen
Ella Enne
Huiskula OY – toimitti kasveja ja kukkia niin talon sisälle kuin puutarhaankin.
Weber – toimitti harkot, laastit ja pinnoitteet. Kylpyhuoneen vedeneristyksen,
Vallila Interior
Kiitoksia myös asiantuntemuksesta Kati Uusitalo.
laastit ja massat.
Merja Enne
Kiitos erityisesti: Viktor Lax
Ilkka Kolttola
Kalustokeskus OY – toimitti kaivinkoneet työmaalle maatöiden sekä pihatöiden
Tapio Tanskanen
tarpeisiin.
Airam – toimitti kaikki rakennuksen ja pihan valaisimet. Airam myös auttoi tiedoilLeni Sihto
laan valitsemaan tuotteita ja loi projektille lisää näkyvyyttä.
Teemu Tuomisalo
Samsung – toimitti työmaakäyttöön soveltuvan tabletin, joka mahdollisti projektin Kiitos erityisesti: Maija Niukkanen
Juha Taatila
viestinnän ja näkyvyyden sosiaalisessa mediassa.
Google Earth
Rudus – toimitti kiviainekset ja betonit rakennuksien anturoihin. Kiitos erityisesti:
KVL
kuljetus
OY
–
vastasi
tilaelementtien
kuljetuksesta.
Kiitos
myös
hyvistä
ja
Janne Paaso
Valtava kiitos sponsoreille – ilman teitä tämä ei olisi ollut
tarpeellisista
neuvoista
Esa
Penttinen.
mahdollista
Enervent – toimitti ilmastointikoneen rakennukseen ja toi asiantuntemusta.
Suomen LVI-suunnittelu OY – vastasi rakennuksen LVIS-suunnittelusta. Kiitos
Urakoitsijat:
Pasi Partanen
MetsäWood – toimitti kaikki mallikappaleen vanerit. Kiitos rohkeudesta lähteä
kokeilemaan uutta.
Woodprime OY – vastasi tilaelementtien tuotannosta ja lujuuslaskelmien tuottaHiekkaa.fi
–
toimitti
sepelin
hihnakuljettimilla
perustuksien
alle
ja
sivuille.
misesta. Kiitos rohkeudesta olla ensimmäisiä.
Nerkoon Höyläämö - toimitti suuren osan rakennuksessa käytettävästä puusta.
Kiitos erityisesti: Ari Martonen, Jarkko Jokivuori, Marjo Ansas, Ville Lonka.
S.Kajolinna OY – vastasi juurakoiden poisviennistä ja hyötykäytöstä energiaksi.
Julkisivulaudoituksen, lattiamateriaalit, sekä listat ja erityisprofiilit. Kaikki priimaa!
CNC- Siponen – työsti kaikki rakennuksen vanerit ja koepalat. Kiitos työstöistä,
asiantuntemuksesta ja rohkeudesta olla ensimmäisiä, Ari Siponen ja Tapio Tans- HBC Service – toimitti kopiointi palvelut. Kiitos loistavasta palvelusta ja joustavis- Puustelli – toteutti mallikappaleen keittiön. Kiitokset mahtavasta asiantuntemukta aukioloajoista.
sesta ja joustosta aikataulujen suhteen. Kiitos erityisesti: Harri Meriläinen
kanen.
Kiitokset kaikille projektiin osallistuneille noin kahdelle sadalle ihmiselle. Äiti. Leni.
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HR-Ruhkala OY – toimitti mallikappaleen ikkunat. Kiitokset hyvistä ikkunoista ja
mukavasta yhteistyöstä.
Kiitos erityisesti: Piia Ruhkala
Icopal – toimitti katemateriaalit sekä sokkelin vedeneristyksen kaikkine tuotteineen. Kiitos erityisesti: Mikko Nikander

Genelec – toimitti rakennukseen huippuluokan kaiuttimet. Kiitokset erityisesti:
Markku Syrjäpalo
Tempur – toimitti mallikappaleeseen patjat, tyynyt ja suojakankaat ja mahdollisti
upeat yöunet vuosiksi eteenpäin.

Lammi Perustukset – toimitti rakennuksien anturoiden Lammitassu muotit.

Woodsaver – toimitti kylpyhuoneen kalusteen sekä tuvan kirjahyllyn. Kiitos Einari
Saarinen

Narvi – toimitti mallikappaleen tontin pihasaunaan uuden hienon Löylymestari
kiukaan.

Mustang- grilli. Tammertukku toimitti mallikappaleeseen Mustang grillin. Kiitokset: Piia Grönroos

Pukkila – toimitti mallikappaleen kylpyhuoneen kaapelit.

Iittala, Fiskars ja Hackman toimittivat mallikappaleen keittiövälineet.

Abloy – toimitti mallikappaleen lukituksen sekä ovien painikkeet.

Swedese - toimitti Lamino tuolin ja rahin. Tack!

Ilvesmaalit – toimitti kaikki rakennuksen sisä- ja ulkomaalit.

Finnish Design Shop toimitti rakennukseen valaisimia sekä pieniä sisustustavaroita.

Colornova toimitti rakennukseen Bloom lattiaöljyt, Bloom puuvahat kaikkiin puupintoihin, sekä keittiötasoöljyn.

Novapak OY toimitti yläkerran sohvan.

Isoniemen puusepänliike OY - toimitti mallikappaleen ovet. Kiitokset laadukkaista ovista ja hyvästä maltista aikataulujen suhteen.

Pertti Hartikka – toimi vastaavana mestarina ja perustussuunnittelijana.

Oras – toimitti kaikki hanat ja vesikalusteet.

Juha Mattila – teki lopputyökseen mallikappaleen yläkerran TV-tason.

SKT-suomi – toimitti jäteveden repijäpumpun.

Jere Koponen – käytti rakennusta esimerkkinä lopputyössään.

Vilpe – toimitti rakennukseen katon läpiviennit. Kiitokset erityisesti: Pekka Laitila

Tapani Rinne ja Kari Laine – alkuvaiheen sparrauksesta.

Sisustus:

Vantaan Kaupunkisuunnittelu. Etenkin Lea Varpainen

Rakennus 2:n CNC-työstetty sisäpaanuseinä valmistumassa

A&A Design vastasi suurilta osin rakennuksen kalustamisesta. Kiitos myös hyvis- Vantaan Rakennusvalvonta. Ilkka Rekonen rakennusvalvonnan lupapäällikkö,
rakennustarkastaja Seppo Heikkilä.
tä neuvoista ja ideoista sisustuksen suhteen. Kiitos erityisesti: Aleksi Heiskanen
Vallilla Interior – toimitti ja asensi kaikki mallikappaleen tekstiilit sekä lähti rohkeasti mukaan kokeilemaan keittiön välitilan laser-leikattua kuviointia. Kiitokset
hyvästä yhteistyöstä.
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YKSIÖ PUUTARHASSA MEDIASSA:
1. YLE http://yle.fi/uutiset/tassako_ratkaisu_paakaupunkiseudun_asuntopulaan/7627698
2. YLE http://yle.fi/uutiset/puutarhayksiot_poistamaan_asuntopulaa/6791418
3. YLE http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/08/onko-omakotitalon-pakko-olla-suuri
4. YLE http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/12/yhdeksan-pientaloa-arviossa-isompiei-aina-ole-parempi
1. Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/sunnuntai/a1431664003587
2. Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/sunnuntai/a1360463352110
NYT-liite: http://nyt.fi/a1305956172809
3. Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/kaupunki/a1474168912615?jako=1b8392
df7e98606342eacea4486d8686
1. Iltalehti http://www.iltalehti.fi/asuminen/2014021218033137_an.shtml
2. Iltalehti http://www.iltalehti.fi/asuminen/2015020319138939_an.shtml
3. Iltalehti lehtiversio http://www.iltalehti.fi/asuminen/2015033019444556_
an.shtml
4. Iltalehti http://www.iltalehti.fi/asuminen/2015062619933397_an.shtml
1. Ilta-Sanomat http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-2000001177252.html
2. Ilta-Sanomat http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-2000001264201.html
Tekniikan Maailma http://rakennusmaailma.fi/artikkelit/yksioita-puutarhoihin
+Pääkirjoitus
1. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/286246-olli-enne-keksi-minitalon
+Pääkirjoitus Länsiväylässä.
2. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/228974-korson-minitalo-nousee-montusta
3. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.helsinginuutiset.
fi/artikkeli/226215-pienkotirakentaja-kauhistui-14-233-euroa-ja-mitaan-ei-ole-tapahtunut
4. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.helsinginuutiset.
fi/artikkeli/261745-opiskelija-muuttaa-toolosta-50-nelion-omakotitaloon
5. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.helsinginuutiset.
fi/artikkeli/290556-50-nelion-minitalo-on-nyt-valmis-nain-paljon-se-tuli-maksamaan

6. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/372768-korson-50-nelion-miniomakotitalon-suosio-jatkuu-tannesuunnitellaan-uusia
7. Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset, Länsiväylä http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/414946-minitalon-rakentajaa-arsyttaa-rakennuslupa-lojuu-poydallaloman-vuoksi

Oma Koti kullan kallis -lehtI
Deko - lehti. Painettu ja nettiversio. https://dekolehti.fi/trendit-ideat/minitalon-rakentanut-olli-enne-pienessa-asunnossa-sailytyskalusteiden-merkitys-korostuu/
Archdaily: http://www.archdaily.com/771596/5-things-the-tiny-house-movementcan-learn-from-post-war-architecture

Hämeen Sanomat
Stadi tv: http://stadi.tv/ohjelma/paatoksen-aarella-asuntopula-osa-1
MTV3 netti-julkaisu http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/diplomityosta-ratkaisupaakaupungin-asuntopulaan/3566580
Tekniikka ja Talous http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/omakotitaloja+pa
akaupunkiseudulle+ilman+omaa+tonttia++arkkitehti+keksi+yllattavan+keinon/
a1028609?service=mobile
Kaleva http://www.kaleva.fi/teemat/koti/asuntopuntari/pienella-omakotitalollaasuntopulaa-ratkaisemaan/682411/

Mun Vantaa – Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu/arkkitehtuuripoliittinen
blogi/foorumi http://munvantaa.blogspot.fi/2014/04/yksio-vantaalaisessa-puutarhassa.html
Aluelehdet: Korso, Tikkurila, Tammisto, Myyrmäki, Espoonlahti, Espoonkeskus,
Lippajärvi/Kauniainen, Matinkylä/Olari ja Leppävaara, Itis, Malmi, Kannelmäki,
Hellas-lehdet http://itis-lehti.net/wp-content/uploads/2013/09/itis_20.9.netti_.pdf
Metro

Kouvolan Sanomat http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2015/05/22/Puuprofes
sori%20voisi%20jo%20osallistua%20asuntomessujen%20valmisteluun,%20mutta
%20Aallon%20rekrytointi%20t%C3%B6kkii/2015219072635/4

City-blogi http://www.city.fi/yhteiskunta/helsingissa+asumisen+ei+ole+pakko+olla
+nain+kallista/8560

Rakennuslehti https://www.rakennuslehti.fi/2014/11/yksion-kokoinen-omakotitalo- Virolainen iltalehti
on-ratkaisu-moneen-ongelmaan/
TV:
Talouselämä http://www.talouselama.fi/uutiset/tassako+tulevaisuus+hu+50+n
Yle Kuningaskuluttaja
elion+omakotitalo+valmistuu+helsingin+naapuriin+kustannusarvio+alittumass
Yle Suoralinja TV2
a/a2288978
Image - lehti

MTV3 Uutiset
MTV3 Huomenta Suomi

Meidän Mökki – lehti.
YLE uutiset
Divaani – lehti http://divaaniblogit.fi/ideat/pikkutalon-luovat-ideat/
Radio:
Rakennettu Ympäristö – lehti http://proofer.faktor.fi/epaper/RY0315/files/assets/
basic-html/index.html#1

Ylen Aikainen x 2
YLE PUHE x 2

Arkkitehti – lehti
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Tämän lisäksi Yksiö Puutarhassa on ollut lukuisissa mainoksissa:

AALTO YLIOPISTO: Aalto yliopisto käytti hanketta varainhankinnassaan esimerkki kohteena. http://lahjoittaminen.aalto.fi/cases/#yksio-puutarhassa

WOODPRIME http://www.woodprime.fi/wp-content/uploads/2013/02/
Yksi%C3%B6-puutarhassa.pdf

LENOVO / MICROSOFT

DANFOSS DEVI http://www.rakentaja.fi/artikkelit/11888/uusi_asuntokonsepti_lampenee_lattialammityksella.htm
SAINT GOBAIN http://www.saint-gobainrakennustuotteet.fi/asiakaslehti/2014/lokakuu/yksio-puutarhassa-on-pikkukoti-moneen-tarpeeseen
ICOPAL http://www.icopal.fi/hidden_content/Uutiset%20etusivu/Uutiset/Minikokoi
selle%20tyyppitalolle%20ilmaa%20puhdistava%20NoxiteKatto.aspx

Kuva ensimmäisistä talkoista. Savotassa mukana: Einari, Niklas, Karri, Kristian ja Teemu.

AIRAM http://www.airam.fi/kuluttajille/yksio-puutarhassa/
TAMMERTUKKU http://www2.tammertukku.fi/yritys/ajankohtaista/mustang_on_
mukana_yksio_puutarhassa-projektissa.2548.news
HR-IKKUNAT http://www.hrikkunat.fi/2015/02/12/hr-ikkunat-mukana-yksio-puutarhassa/
ENERVENT http://www.enervent.fi/news.asp?menuid=40000&langid=1&countryid
=100&id=93
PUUTUOTETEOLLISUUS RY http://puutuoteteollisuus.fi/unelma-puutarhakodista-lahti-lentoon/

Mallikappaleen hulevesiallas valmistumassa.

SUOMEN LVI-SUUNNITTELU OY http://www.suomenlvis.fi/index.php/fi/company2/asiakkaitamme.html
VALLILA: http://www.vallila.fi/blog/2016/02/kuvauskohteena-yksio-puutarhassa/
Sekä uuden malliston kuvaus.
HELSINGIN SANOMAT: Helsingin Sanomat käytti projektista kuvattua esittelyvideota oman maksullisen sisältönsä markkinointiin. Mainosta esitettiin mm. televisiossa.
Säästöpankin asiakaslehti
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Kuva: Jorma Pesonen. Rakennus 2 harjakorkeudessa.
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LÄHTEET:
Lähde 1: Helsingin kaupungin Tietokeskus. “Helsinki tiedon kohteena“ 2011. http://www.hel.
fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/11_08_22_Helsinki_tiedon_kohteena.pdf Sivu: 29
Lähde 2: Ympäristökeskus, Tilastokeskus. 2010. “Asukasbarometri 2010” http://www.ymparisto.
fi/asukasbarometri Ladattavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37042
Lähde 3: Vancouverin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2016. http://vancouver.ca/homeproperty-development/statistics-on-construction-activity.aspx
Lähde 4: Laskenta pyydetty HSY:n asiantuntijalta Heikki Leivolalta sähköpostin välityksellä
29.1.2016. Lähteenä SeutuRAMAVA II 2015 aineisto
Lähde 5: SeutuRaMaVa 2012. Sivu 27. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/2_2012_SeutuRAMAVA.pdf
Lähde 6: Helsingin kaupungin Tietokeskus. https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsinkilaisissa-asuntokunnissa-on-keskimaarin-338-asuinneliota-henkiloa-kohden?publisherId=17445764&releaseI
d=55566378
Lähde 7: https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK150101.pdf Sivu 30.
Lähde 8: Helsingin Sanomat 16.4.2017 https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK150101.
pdf
Lähde 9: Helsingin Sanomat 16.4.2017 https://media.sanoma.fi/sites/default/files/HS_tuotteet_hinnasto2017_8.pdf
Lähde 10: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/PTK_126+2016.pdf Sivu:7
Tausta Eduskunnan keskustelulle: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/sivut/trip.aspx?triptype=Val
tiopaivaAsiakirjat&docid=tpa%2010%2F2014
Lähde 11: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 �������������������������
MRL 125 §, 126 § ja 126 a

LIITTEET:
Projektin internet-sivut sekä diplomityön osana toimiva dokumentti. Molemmat
löytyvät osoitteesta: www.yksiopuutarhassa.fi

Kuvakaappaus projektin kotisivuilta, jotka toimivat diplomityön liitteenä.

32 000 sanaa, 241 000 merkkiä.
Olli Enne +358 44 38 444 54
olli.enne@yksiopuutarhassa.fi
www.facebook.com/yksiopuutarhassa
www.yksiopuutarhassa.fi
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