


“Ellei vuorilla ole suuria puita, leikkivät rikkaruohot kuningasta.”
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1) Arkkitehtitoimisto Reiulf Ramstad Arkitek-
terin näkemys koko perheen mökistä.
Kuva Lars Petter Pettersen.



 

 Housing shortages and the yearly increses in construction and property costs 
in the Helsinki metropolitan area require new solutions in how to build. Rising de-
sires to live in proximity to city centres are increasing, resulting in the need to take 
advantage of those unused areas of land in the city. When these unused spaces are 
not suitable for an apartment building, a row house or a  semi-detached house, the 
only other option may be a detached house. At the moment there is a shortage of 
detached houses on the housing market whose living area are under 100 m² and 
would fit into small city lots. This study wants to offer a solution to small scale living 
through modularity. In this way, increasing living space could be easier and more 
cost efficient comparing to a traditional way of building, considering that the lot size 
and building efficiency could enable it.  In addition to cost efficiency, modularity and 
the high-level of prefabrication are able to shorten erection time at the construction 
site.
 
 This study takes a stance on how to remain living in the same home as long as 
possible even when aging or injury complicates moving. All the layouts follow Finn-
ish accessibility regulation. Fixtures and appliances are carefully selected to avoid 
wasted spaces. CLT (Cross Laminated Timber) was chosen as a building material 
because of its density, structural strength and dimensional accuracy.  The standard 
module size was determined to be a 3 m by 5 m cubicle, which is is 15 m². The small-
est starting size consists of two modules and thereafter it can be increased by 15 m² 
intervals. 
 
 The reason why there is so little modular houses presently might be due to 
their history in the 1960-70’s. Flat roofs and light weight structures did not stand 
rough Finnish weather so their production ended shortly.  Bungalow-houses are the 
only ones that are still in production, with slight modifications.  

 The base used for evaluating living trends were the official housing exhibition 
catalogues from Osuuskunta Suomen Asuntomessut, since 1970. One level houses 
decreased in the end of the 80’s, wherefrom multi-level houses have dominated the 
scene. In the 90’s, there were close to zero small houses under 100 m² that were 
exhibited.  Since then, there have been no significant changes seen based on the 
housing exhibitions. However based on my arguments above I believe that there will 
be a demand for small modular houses in the future.

Pääkaupunkiseudun asuntopula sekä tonttien ja rakentamisen vuosittain nou-
sevat kustannukset vaativat uusia rakentamisratkaisuja. Halu asua lähellä kaupunki-
en keskusalueita lisää tarvetta ottaa tyhjäkäytöllä olevia maa-alueita hyötykäyttöön. 
Kun tila ei mahdollista kerros-, rivi- tai paritalorakentamista, voi ainoa vaihtoehto 
olla erillispientalo. Tämän ajan talotarjonnassa ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla 
pieniä huoneistoalaltaan alle 100 m²:n taloja, jotka sopisivat kaupungin täydennys-
rakennustonteille. Tämä tutkimus haluaa tarjota ratkaisun pienimuotoiseen asumi-
seen modulaarisuuden kautta, jolloin asuintilaa olisi mahdollista lisätä helpommin 
ja edullisemmin kuin perinteisellä laajennusrakentamisen mallilla, jos tontti ja raken-
nusoikeus antavat myöten. Modulaarisuus lisää kustannustehokkuutta ja esivalmis-
tusasteen ollessa korkea  myös pystytysaika lyhenee. 

 
Tutkimus ottaa valinnoillaan kantaa elinkaariajatteluun eli asukas voi asua ko-

tonaan mahdollisimman pitkään eri elämänvaiheissa, myös iän tai sairauden vai-
keuttaessa liikkumista. Kaikki pohjaratkaisut ovat rakennusmääräysten mukaisesti 
esteettömiä. Kiintokalusteiden ja koneiden valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota, 
jotta hukkatilaa ei muodostuisi. Rakennusmateriaaliksi valittiin ristiinlaminoitu massii-
vipuu CLT (Cross Laminated Timber), jonka hyviä ominaisuuksia on muun muassa 
tiiveys, rakennelujuus ja mittatarkkuus. Moduulin kooksi valikoitui huoneistoalaltaan 
15 m² oleva kuutio, jonka sivut ovat 3 x 5 metriä. Pienin aloituskokoonpano on kaksi 
moduulia ja lisämoduulit tästä eteenpäin 15 m²:n välein.

 
Modulaaristen talojen vähyyteen saattaa olla syynä niiden historia 1960- ja 

1970-luvulla. Tasakattoiset ja kevytrakenteiset talot eivät kestäneet Suomen sää-
olosuhteita hyvin ja niiden valmistus lopetettiinkin pian. Ainoastaan Bungalow-taloja 
valmistetaan muunneltuna yhä.

 
Asumisen trendejä arvioidessa käytettiin pohjana Osuuskunta Suomen Asun-

tomessujen virallisia messuluetteloita vuodesta 1970 lähtien. Yksitasoiset ratkai-
sut vähenivät 80-luvun lopulle tultaessa, jonka jälkeen useammassa tasossa olevat 
ratkaisut ovat olleet vallalla. Pieniä alle 100 m²:n taloja ei esitelty juurikaan 90-lu-
vulla. Messujen perusteella muutosta trendeissä ei ole vielä nähtävissä. Kuitenkin 
yllä oleviin argumentteihin viitaten uskon pienille modulaariselle taloille olevan tule-
vaisuudessa kysyntää. 
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suluetteloita vuodesta 1970 lähtien eli ensimmäisistä asun-
tomessuista alkaen. Luetteloista on kerätty erillistalojen määrä 
messuilla vuosittain sekä tiedot, kuinka moni näistä on ollut yksi-
tasoisia erillistaloja. Yksitasoisista erillistaloista on lisäksi kerätty 
asuinneliöiden määrä kussakin talossa.

Asuntomessut eivät tietenkään kata koko kuvaa asumisen 
trendeistä, mutta auttaa hahmottamaan, onko asumisessa ja 
asuntojen koossa tapahtunut yleisesti muutosta. 
Asuntomessut ovatkin kuin suuri markkinointi-
tapahtuma, jossa valmistajat ja raken-
nuttajat toivovat voivansa vedota 
asunnonhankkijoihin 

tai sitä suunnitteleviin esittelemällä uutuuksia tuotemaailmassa 
tai esimerkiksi uudenlaisilla tilaratkaisuilla tai ulkonäöllä. Kun 
kohdeyleisönä on koko Suomi ja messurakentaminen aloitetaan 
vähintään vuosi etukäteen, ei aivan viimeisempien trendien 
näkymistä voi odottaakaan. Lisäksi pienet omakotitalot ovat 
todennäköisemmin yhä enemmän tiheästi asuttujen alueiden 
rakentajien suosiossa, koska maa on kallista ja tilaa vähemmän. 
Näin ollen jokainen lisäneliö lisää rakennuskustannuksia selvästi.         
 Tästä syystä pienet omakotitalot ovat talotarjonnassa  
  huomattavasti pienemmässä marginaalissa.

2.1.Tutkimuksen tavoitteet ja aineisto
 

Aiheen valinta pohjautuu omaan kokemukseen tarpeesta, 
johon asuntomarkkinoilla ei vielä kunnolla vastata. Asumiseen 
liittyvissä alan lehdissä esitellään pääsääntöisesti isoja ja poik-
keuksellisia omakotitaloja, jotka ovat kauniita ja mielenkiintoisia, 
mutta suuren yleisön tavoittamattomissa. Kun omassa elämässä-
ni asumisjärjestelyt äkillisesti muuttuivat, huomasin selailevani 
kaupunkiasuntojen lisäksi omakotitalojen myynti-ilmoituksia. 
Tätä kautta huomasin, että pieniä omakotitaloja ei markkinoil-
ta tuntunut löytyvän. Kiinnostukseni lisääntyessä selvitin, mitä 
valmistalotarjonnasta löytyisi. 

Mitä useamman talovalmistajan sivuilla kävin, sitä useam-
min törmäsin samaan asiaan: suurimmassa osassa taloista tuntui 
olevan vähintään sata asuinneliötä. Sen kokoinen talo mahtuisi 
hyvin harvalle täydennysrakennustontille Helsingissä.

Asuttuani koko elämäni kompakteissa rivi- tai kerrostaloissa 
en myöskään haluaisi turhaa tilaa ympärilleni – asuisi siinä sitten 
toinenkin ihminen minun lisäkseni. Ymmärrän myös hyvin sen, 
että kaikki eivät halua seinänaapureita. Rivitalossa on omako-
titaloa vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa talon ulkonäköön. 
Kaksi asunnon sivuista voidaan aukottaa huomattavasti rajoite-
tummin, kun naapuriasunto jakaa rajaseinän.  

Yleiskatsaus talopakettivalmistajien sivuilta paljastaa myös 
karun todellisuuden. Talojen ulkonäkö tuntuu pysähtyneen 
paikalleen vuosikymmenien takaisiin maataloromantiikan tun-
nelmiin. Moderneja kaupunkiympäristöön sopivia taloja ei juuri 
ole. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää erillispien-
talokonsepti yksin asuville ja pienille perheille Helsingin ja lähi-
alueiden pientalomarkkinoille. Näin mahdollistetaan hyvän 
asumisen puitteet tulevaisuudessakin pienille tonteille raken-
nettaessa. 

Tutkimus keskittyy tehokkaan pohjaratkaisun löytymiseen. 
Se ei ota esimerkiksi rakennedetaljiikkaan suuremmin kantaa. 
Pohjaratkaisut suunnitellaan esteettömän rakentamisen mallilla 
elinkaariasunnoksi, jotta asunto toimisi parhaalla mahdollisella 
tavalla kaikille väestöryhmille nuorista vanhuksiin. Kaikki pää-
toiminnot ovat myös tätä ajatusta noudattaen sijoitettu yhteen 
tasoon, eikä parviratkaisuja esitetä, vaikka ne huonekorkeuden 
puolesta olisivat mahdollisia. 

 
Kaupungistumisen jatkuessa ja täydennysrakentamisen 

lisääntyessä myös tonttien koot väistämättä pienentyvät. Siksi 
onkin tärkeää kehittää kompakteja erillistaloja pienille ton-
teille, pienten perheiden ja yksin elävien tarpeisiin. Tavoite on 
löytää modulaarinen pakettitaloratkaisu, joka sallii moduuleja 
lisäämällä myös perhekoon kasvamisen yhdestä neljään ilman 
muuttoa tai kokonaan uuden talon rakentamista. Vastaavasti 
perhekoon pienentyessä moduuli voitaisiin muuttaa toiseen 
käyttöön tai poistaa ja kierrättää. 

Mikä ero suunnitelmassani on muihin jo olemassa oleviin 
modulaarisiin pakettitaloihin verrattuna? Kaikkien moduulien 
koko on sama, jolloin rakenteet olisivat toteutettavissa niin 
kustannustehokkaasti kuin mahdollista.  Tällä hetkellä Suomen 
markkinoilta ei löydy montakaan yhden kokoisista ja muotoisis-
ta moduuleista rakennettavaa taloa. Voidaan kuitenkin olettaa, 
että tämänkaltaiset ratkaisut tulevat yleistymään, koska pienten 
omakotitalojen tarjonta on jo lisääntynyt kahdessa vuodessa eli 
jo tämän tutkimuksen kehittelyn ja valmistelun aikana. 

Tutkimusaineistona on käytetty muun muassa tilastokeskuk-
sen tilastoja. Aineisto keskittyy pääosin Helsingin alueen 
väestökehitykseen ja asuntotarpeeseen. Tämä ei kuitenkaan 
sulje pois konseptin soveltamista pääkaupunkiseudun muihin 
kuntiin, kuten Espoo, Kauniainen ja Vantaa, joissa on laajoja 
taajama-alueita tai muihin Suomen kaupunkialueista. 

Rakentamisen muuttuvaa trendiä arvioitaessa pohjana on 
käytetty Osuuskunta Suomen Asuntomessujen virallisia mes-
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2.3. Syitä kehittää neliömäärältään pienempiä puisia erillistaloja

1) valtaosa suomessa asuvista henkilöistä on yksin tai kak-
sin asuvia
Tällä hetkellä yhä useampi asuu yksin. Tilastokeskuksen mu-
kaan vuoden 2015 lopulla 42 % asuntokunnista eli yli miljoona 
suomalaista oli yhden hengen asuntokuntia, ja kahden hengen 
asuntokuntia oli 33 %. Keskikoko asuntokunnalle oli 2,04 hen-
kilöä vuoden 2015 lopussa. Toisin sanoen 3/4 osaa suomalaisista 
asuu yksin tai kaksin. 
(Tilastokeskus 2016, Asunnot ja asuinolot)

2) Asuntotarve helsingissä on suurempi kuin asuntotuotan-
to
Kaupungistuminen tulee tulevaisuudessa oletettavasti jatku-
maan suurilla kaupunkiseuduilla. Asuntotarpeen kasvaessa 
myös pienemmät hukkatontit voidaan ottaa asuntorakentami-
sen käyttöön.
(Vainio 2015. Asuntotuotantotarve 2015-2040. VTT.)

3) Tonttien koko on pieni helsingin täydennysrakennusalu-
eella
Täydennysrakentaminen tarkoittaa rakentamista vanhoille 
asuinalueille. Se voi olla ullakkoasuntojen rakentamista vanhaan 
kerrostaloon tai sen muunlaista laajentamista. Se voi tarkoit-
taa myös rakentamista alueille, jotka ovat vielä jääneet raken-
tamatta, esimerkiksi taloyhtiön parkkialue voidaan muuttaa 
asuinrakennuskäyttöön. Yleisesti voidaan puhua asuinalueiden 
tiivistämisestä. Täydennysrakentaminen pienentää myös raken-
tamisen kokonaiskustannuksia, kun kunnallistekniikka on lähellä 
saatavilla. Kaikki tontit eivät sovellu mallin tai koon puolesta ker-
ros-, rivi- ja paritalorakentamiselle, jolloin pieni erillistalo voi olla 
ainoa ratkaisu, jolla tontti saadaan hyötykäyttöön.
(Helsingin Kaupunki 2017, Täydennysrakentaminen)

4) Tonttien hintakehitys on nouseva
Rakentamisen kokonaiskustannuksissa tontin kustannukset ovat 

merkittävässä asemassa pääkaupunkiseudulla. Kun toiveena on 
asua lähellä kaupunkien keskusalueita, tonttikustannukset on 
otettava huomioon. Tällöin yhtenä vaihtoehtona voivat olla pie-
nemmät ja tehokkaammat asuinneliöt. 
(Tilastokeskus 2016, Kiinteistöjen hinnat)

5) rakennuskustannusten nousu
Rakennuskustannukset ovat olleet pääsääntöisesti nousu-
johteisia jo yli 15 vuotta. Voidaan olettaa, että sama trendi jat-
kuu tulevaisuudessa. Rakennuskustannusten noustessa joutuu 
väistämättä punnitsemaan asuinneliöiden tehokkuutta. Kuinka 
monta neliötä on tarpeeksi, ja mihin neliöt käytetään. Jokai-
nen lisäneliö nostaa rakennuskustannuksia. Tehokas tilankäyttö 
voikin tuoda toivottuja säästöjä rakentamisessa. 

Kun tässä ajassa KonMari on trendien aallonharjalla ja 
kierrätys on taas kunniassa, voi seuraava askel olla asuntokoon 
pienentyminen. Rahaa ei ehkä halutakaan sitoa valtavia määriä 
pelkkään asuntoon – kuoreen, jossa suurin osa ajasta käytetään 
nukkumiseen. Herää varmaan kysymys, voisiko sittenkin pärjätä 
vähemmällä. Kun asumis- ja rakennuskustannuksissa säästyy ra-
haa, niistä on mahdollisuus siirtää osa laadukkaampaan vapaa-
aikaan ja uusiin kokemuksiin. Toisaalta rahansäästö pienemmillä 
neliöillä voidaan ohjata myös elämää helpottavaan tekniikkaan 
tai omaa aikaa säästävien palveluiden ostoon, kuten siivoukseen 
tai kauppojen kauppakassi-palveluun.

Rakentamisessa huomionarvoista on myös rakennuksen 
pystytysnopeus tontilla. Pitkä rakennusaika kasvattaa usein 
työvoimakustannuksia ja lisää näin kokonaiskustannusten 
määrää. Rakennusajan pituus vaikuttaa myös rinnakkaiskustan-
nuksiin. Mitä pidempään valmistumista saa odottaa, sitä pi-
dempään tuleva asukas maksaa samanaikaisesti vuokraa tai 
vastiketta ja/tai lainaa. Pahimmillaan lainaa maksetaan sekä van-
hasta että uudesta asunnosta samanaikaisesti. 
(Tilastokeskus 2017, Rakennuskustannusindeksi) 

2.2. Talokonseptin rajaus

a) Yksikerroksinen erillispientalo, jolla ei ole yhteisiä rakenteel-
lisia osia viereisten talojen kanssa. Erillispientalo on yleensä yh-
den perheen asunto omalla piha-alueella, joka ei jaa tärkeitä ra-
kenteellisia osia toisen pientalon kanssa (vrt. rivitalo), ja joissa 
erilliset asuinhuoneistot eivät sijaitse samassa rakennuksessa tai 
eivät ole päällekkäin. 
(Tilastokeskus, Maankäyttöluokitus 2000)

b) Huoneistoala alle 100 m².
Huoneistoalalla tarkoitetaan rakennuksen huonealojen ja kevyi-
den väliseinien rakennusosa-alojen summaa, toisin sanoen ra-
kennuksen ulkoseinien rajaamaa aluetta. Varastot ja tekniset 
tilat eivät yleensä kuulu huoneistoalaan. 
(Kyyrönen Keijo 2011, Talonrakennus 3. Otava, s.120)

c) Modulaarisuus ja esivalmistetut rakennusosat eli niin sanot-
tu pakettitalo. Mahdollisuus lisätilaan uudella lisämoduulilla. 
Valmiiksi suunnitellut muuntuvat tilaratkaisut. Esivalmistetut 
rakennusosat tarkoittavat sarjavalmisteisia standardikokoisia 
rakennusosia, jotka on osittain koottu tehtaalla valvotuissa olo-
suhteissa. Pakettitalo on näistä rakennusosista rakennettava ra-
kennus.

Esivalmistettujen rakennusosien hyödyt:
•	 mittatarkkuus
•	  kustannustehokkuus suuria määriä tuotettaessa
•	  rakennuksen pystytys rakennuspaikalla nopeutuu
•	  rakennuksen suunnittelu on alusta saakka nopeampaa  
 ja helpompaa

d) Puurakenteisuus.
Rakennuksen päärakennusaine on puuta. Tämän tutkimuksen 
konseptitalossa käytetään päärakennusaineena CLT:tä (Cross 
Laminated Timber). CLT on ristiinlaminoitua massiivipuuta, joka 
tekee siitä kevyen ja tiiviin rakennusmateriaalin. Sen etuihin kuu-

luu muun muassa työstötarkkuus, korkea esivalmistusaste, hyvä 
palonkestävyys ja ympäristöystävällisyys. 
(Stora Enso, CLT- Massiivipuurakentaminen)
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3) CLT:n käytön mahdollisuuksia. 
Toimistorakennus, Somerset, Iso-Britania. storaenso.fi
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4) Havainnekuva konseptitaloista Tapaninvainiontien suunnalta katsottuna.

Rakeisuuskaavio Helsingin Tapaninkylästä. Leivosentien pohjoispuolelle 
kaavoitetaan pientalopainoitteista asumista täydennysrakentamisena. 
Konseptitalot sijoitettu Tapaninvainiontien laitaan (merkitty punaisella). 
Paikalla on tällä hetkellä peltokaistale.
Oranssilla merkitty muita mahdollisia kohtia täydennysrakentamiselle.
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7) puutalo on ekologinen, kustannustehokas ja parhaassa 
tapauksessa paikallinen materiaali. 
Puu sitoo hiilidioksidia, se on uusiutuva materiaali ja voidaan 
kierrättää tai käyttää energian tuotantoon elinkaarensa päässä. 
Suomessa rakennustuotteiden valmistuksessa syntyvistä hiili-
dioksidipäästöistä yli 90 % syntyy teräksen ja sementin valmis-
tuksesta.
(Puuinfo. Puurakentaminen ja ekologinen kestävyys)  

Tässä vaiheessa on hyvä mainita, että täytyy ymmärtää myös 
se, että kaikkia ei kiinnosta pientaloasuminen eikä omakotita-
lon vaatima ylläpito. Kuitenkin edellä mainittujen argumenttien 
pohjalta voidaan arvioida neliömäärältään pienempien talojen 
kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Vaikka tarjonta on jo kas-
vanut muutaman viime vuoden aikana, ei talopakettien pohja-
ratkaisut ole kaikkein muuntojoustavimpia, eikä moderneja kau-
punkimaisemaan sopivia taloja ole tässä tarjonnassa montakaan. 

6) pienikokoisia pakettitaloja ei ole tarjolla riittävästi, vai-
kka tarjonta on lisääntynyt jo viimeisen kahden vuoden ai-
kana (taulukko 1). 
Kuluttajan on helpompi arvioida omien tilavalintojensa vaikutus-
ta rakentamisen kokonaiskustannuksiin, kun valmiita ratkaisuja 
on tarjolla. Modulaarisuus taas antaa mahdollisuuden hinnoi-
tella erilaiset ja erivarusteiset moduulit valmiiksi, jolloin muutok-
sista ei koidu yllättäviä lisäkustannuksia.
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Taulukko 1. Taulukkoon on valittu satunnaisotannalla 11 talopakettivalmistajaa Suomen RTS:n mukaan suurimmista 
valmistajista vuosina 2013 ja 2015. Listaus kertoo tilanteen 2 vuoden viiveellä.  Mukana on sekä muuttovalmispaket-
tien toimittajat että ei avaimet käteen pakettien toimittajat. Pinta-alavertailu on tehty, kun kulloinkin saatu uusin tieto 
talopakettivalmistajista on ollut saatavilla. 

Talopakettien ominaisuudet: 
1. kerroksinen porrastamaton elementtirakenteinen puupientalo 
Huoneistoala korkeintaan 100 m²
Autotalli tai toinen rakennus ei ole kiinteänä osana taloa
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2.  TAVOITTEET JA RAJAUS
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5) Puun monet muodot.



3.1. Asuntomessut asumisen suunnannäyttäjänä 

Tutkittaessa asuntomessuilla esiteltyjen pientalojen määrää 
vuosittain (taulukko 2 ja 3) voidaan huomata, kuinka yksitasoi-
set ratkaisut vähenivät 80-luvun lopulle tultaessa. Useampaan 
tasoon rakennetut ratkaisut dominoivat messuja aina 2010-lu-
vulle saakka, jonka jälkeen yksitasoisten pientalojen määrässä 
on havaittavissa pientä nousua. Neliömäärältään alle 100 m²:n 
pientalot puuttuvat lähes kokonaan 90-luvun messutarjonnasta, 
eikä määrä ole toistaiseksi noussut takaisin 70-luvun tasolle.

3.2. Miksi valitsin yksitasoisen ratkaisun 

Uskon, että kaupunkialueilla olevien tonttien pienuus ja kal-
leus pakottavat talotehtaat miettimään pienempien talojen ke-
hittämistä tulevaisuudessa. Tilankäyttö olisi kaksi- tai useam-
pikerroksisessa talossa tehokkaampaa kuin yksikerroksisen. 
Monikerroksisessa talossa tulee väistämättä eteen rakennuksen 
esteettömyys ja elinkaariajattelu, kun tasojen välillä on oltava 
mahdollisuus liikkua pyörätuolista tai vammasta huolimatta.  

On myös mahdollista, että monikerroksiseen taloon tehdään 
jo rakennusvaiheessa hissivaraus tulevaisuutta ajatellen tai por-
taikkoon jälkiasennetaan pieni henkilöhissi tarpeen vaatiessa. 
Konseptitalossa on kuitenkin alusta alkaen lähdetty siitä, että 
suuria remontteja ei olisi välttämätöntä tehdä elämäntilanteiden 
muuttuessa. 

Kunta korvaa apuvälineistä ja laitteista vain puolet, joten his-
sin asentamiskustannukset saattavat olla liian suuret pienitu-
loiselle tai eläkeläiselle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015. 
Vammaispalvelujen käsikirja - Asunnon muutostyö).

Jos siis kustannukset nousevat liian korkeiksi, jäisivät muut 
kerrokset pohjakerrosta lukuun ottamatta vaille käyttöä. Hyvä 
suunnittelu ottaa huomioon muuttuvat elämäntilanteet ja mah-
dollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään. 

3 .  ASUMISEN TRENDIT
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Taulukko 2. Asuntomessuilla esiteltyjen pientalokohteiden määrä vuosittain
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Taulukko 3. Asuntomessuilla esiteltyjen yksikerroksisten sekä maksimissaan 100 m²:en 
pientalokohteiden prosentuaalinen vertailu vuosittain pientalojen kokonaismäärään
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6) Vipp yrityksen lanseeraama esivalmistettu talo Shelter.



4.1. Domino, Moduli 225 ja Bungalow
 
Standardoituihin rakennusosiin perustuvia elementtijärjes-

telmiä kehitettiin Suomessa useampia 1960-luvun loppupuolel-
la. Esimerkkien kantavana rakenteena on pilari-palkkijärjestelmä, 
joka antaa asukkaalle mahdollisuuden muunnella väliseinien 
paikkaa omien toiveiden mukaisesti. Nämä järjestelmät loivat 
pohjaa uudenlaiselle elementtirakentamiselle, joka oli hartia-
pankkimenetelmiä huomattavasti nopeampi rakennustapa ja 
tähtäsi rakennuskustannusten halventamiseen.

Domino-järjestelmän suunnittelijoina toimivat Erkki Jatila ja 
Eero Valjakka (Kauniaisten Kaupunki 2016. Rakennusinventointi). 
Ensimmäinen Domino-talo rakennettiin 1964. Sen moduulikoko 
oli 240 x 480 cm eli 1:2. Toisin kuin Moduli 225:ssä ja Kuten Ha-
luatte -järjestelmässä Dominon kantavat rakenteet olivat puun 
sijaan terästä (Arkkitehti 3/1969; s.44-45).

Moduli 225 on Kristian Gullichsenin ja Juhani Pallasmaan 
vuosina 1968-1974 suunnittelema järjestelmä, jonka moduuli 
koostui nimensä mukaisesti 225 x 225 cm:n kokoisista paloista. 
Järjestelmä oli alun perin tarkoitettu vapaa-ajan asunnoksi, toisin 
kuin Kuten Haluatte -järjestelmä, joka oli suunniteltu lähiöraken-
tamiseen. Rakennukset eivät kuitenkaan kestäneet tarpeeksi hy-
vin Suomen ilmastoa ja valmistus lopetettiin jo 1970-luvun alus-
sa (Puulehti 2/2013, s.34; Moduli 225 2017; Arkkitehti 3/1969, 
s.48-49.)

Bungalow Oy:n Kuten Haluatte -järjestelmän suunnitteli Ju-
hani Vainio vuonna 1968. Järjestelmän moduulikoko on 375 x 
375 cm (Bungalow Oy:n kotisivut,  Standertskjöld Elina, 2008. 
Halpoja koteja kaikille. Puisten tyyppitalojen ja teollisen sar-
javalmistuksen varhaisvaiheita Suomessa). Bungalow-talojen 
järjestelmä on ainoa, jota valmistetaan vielä nykyäänkin.  

Kaikissa taloissa on tähdätty muunneltavuuteen, jota 
tasamittainen elementtijärjestelmä tarjosi. Syy, miksi vastaavia 
järjestelmiä ei myöhemminkään ole tullut markkinoille, saattaa 
olla muisto esikuvien huonosta säänkestävyydestä. Tasakatot 
ja kevytrakenteiset seinät jättivät ikävän leiman 1960-70 luku-
jen taloihin, joista saa yhä lukea alan julkaisuissa. Moduuliaja-
tusta on kuitenkin mahdollista jalostaa ja saattaa se toimimaan 
nykyisten rakennusmääräysten mukaiseksi. Kuluttajille olisi hyvä 
tarjota modulaarisuutta myös ulkoisesti valmiiksi hiotussa muo-
dossa, jotta laatikkomaisista parakin mallisista ankeista mieliku-
vista päästäisiin eroon.

9) Bungalow Oy:n Kuten Haluatte järjestelmä. 
Nöykkiö, Espoo. 
mindyjblog.com

8) Moduli 225.  
moduli225.com

4.  MODULAARISTEN PIENTALOJEN HISTORIA SUOMESSA4. MODULAARISTEN PIENTALOJEN HISTORIA SUOMESSA

7) Domino-järjestelmä.
Suomen Asuntomessujen näyttelyluettelo vuo-
delta 1975.

18 19



20 21

10) Inspiroivia kohteita



5.1. Rakennusmääräykset ohjaavat rakentamista

Suomessa rakentamista ohjaa pitkälti maankäyt-
tö- ja rakennuslaki, joka määrittelee rakentamisen 
yleiset tekniset vaatimukset. Lain tarkoitus on edis-
tää ja ylläpitää hyvää rakennustapaa. Tarkemmat ra-
kentamista koskevat määräykset ja ohjeet on koottu 
Suomen rakennusmääräyskokoelmaan (myöhemmin 
tekstissä RakMK). Pääosa RakMK:n määräyksistä ja 
ohjeista on tarkoitettu uudisrakentamista varten, 
kuten kerrostaloja ja julkisia rakennuksia varten. Kos-
ka määräykset koskevat pientalorakentamista vain 
vähäisissä määrin, eikä esteettömyys ole pakollista, 
tämä jätetään usein toteuttamatta.  

 
Määräykset ovat velvoittavia ja niistä voi poiketa 

vain muutosluvalla. Ohjeet taas eivät ole velvoittavia, 
mutta ne ovat yleisesti hyväksi havaittuja toteutus-
tapoja rakentamisessa. 

6.1. Mitä CLT on

CLT (Cross Laminated Timber) on massiivipuinen moniker-
roslevy, joka valmistetaan liimaamalla ristiin useampia kerrok-
sia lautoja. Vähimmäiskerrosmäärä on kolme kerrosta. Tällä 
menetelmällä saavutetaan hyvä rakennelujuus. Elementtejä voi 
käyttää kantavissa ja jäykistävissä rakenteissa, kuten seinissä, ka-
toissa, välipohjissa ja ulokkeissa. Levy mahdollistaa jopa 12-ker-
roksisten rakennusten rakentamisen. Levyjen maksimikorkeus 
on valmistajasta riippuen suurimmillaan 3,5 m ja leveys 16 m.  
Paksuus vaihtelee 60-400 mm:n välillä. Päämateriaalit ovat kuusi 
ja mänty. 
(Stora Enso. CLT - Massiivipuurakentaminen; Puuinfo. In-
sinööripuutuotteet)

6.2. Edut

Tiiviin rakenteen ansiosta CLT-levyä on mahdollista aukottaa 
huomattavasti vapaammin kuin esimerkiksi perinteistä rankara-
kenteista seinää tai välipohjaa. Tämä antaa asukkaalle mahdol-
lisuuden toteuttaa yksilöllisiä ja ainutkertaisia ratkaisuja, jolloin 
samanlaisesta aloitustilanteesta valmistuu hyvin erinäköisiä 
moduuleja. Tiivis rakenne mahdollistaa myös pienemmät ra-
kennevahvuudet, jotka lisäävät asuintilan määrää. Esimerkiksi 
perinteisen rankarakenteisen väliseinän paksuus on yleisesti 
100 mm, kun taas CLT:llä sama seinä voidaan toteuttaa 60 mm 
paksuna. 

 
Levyt työstetään pääsääntöisesti tehtaalla haluttuun muo-

toon. Se takaa mittatarkkuuden rakenteissa, joka on +/-1 mm 
(Stora Enso. CLT- Massiivipuurakentaminen; Puuinfo.  Insinö-
öripuutuotteet). Pitkälle viety esivalmistus nopeuttaa rakennuk-
sen pystyttämistä, jolloin pienikokoisen omakotitalon rungon 
pystytys voidaan toteuttaa jopa päivässä. 

 

Tehtaalla elementteihin työstetään valmiiksi talotekniikan 
vaatimat lävistykset. Tämä vaatii hyvää esisuunnittelua, jotta ele-
mentteihin ei jouduta enää rakennuspaikalla tekemään tarpeet-
tomia aukotuksia. Konseptitalon moduulien ollessa samankokoi-
sia voitaisiin hypoteettisesti ajatella, että valmiin kokoisia levyjä 
olisi aina varastossa. Sieltä ne saataisiin työstöön heti oston ta-
pahduttua, jolloin myös talon valmistuminen nopeutuisi.

Puutalo on materiaalin puolesta ekologisempi vaihtoehto 
kivitalolle. Puu varastoi itseensä hiiltä, joka pienentää rakennuk-
sen hiilijalanjälkeä. Kun rakennus on elinkaarensa päässä, puu-
osat on mahdollista kierrättää ja käyttää energian tuotantoon. 
Mikä parasta, puu on uusiutuva luonnontuote. 

6 .  CLT PÄÄRAKENNUSMATERIAALINA

12) CLT-levyjä.

5 .  RAKENTAMISEN VALVONTA
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11) Havainnekuva konseptitalon kylpyhuoneesta.

Esteetön kylpyhuone ei tarkoita automaattisesti 
esteettisesti epämiellyttävää tilaa. Hyvällä suun-
nittelulla on mahdollista saada aikaan molemmat, 
sekä miellyttävän että toiminnallisen tilan.
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13) 

14)  CLT antaa mahdollisuuksia 
toteuttaa erilaisia muotoja. 

Pinnan voi jättää levyttämättä 
luonnollisen ilmeen ai-
kaansaamiseksi.



7.1. Yksitasoisuus ja tilaratkaisut

Portaaton yksitasoinen tilaratkaisu antaa asukkaalle mahdol-
lisuuden jatkaa asumista kotona omatoimisesti mahdollisimman 
pitkään, vaikka kulkeminen iän tai vamman takia vaikeutuisi. 
Tilaratkaisut on suunniteltu esteettömiksi, jotta myös pyörätuo-
lin kanssa liikkuminen olisi mahdollista. Yksitasoisessa ratkaisus-
sa portaikko ei vie ylimääräistä asuintilaa.

Tilaratkaisuissa on jo heti alkuun edetty suunnitelmalla, jossa 
kaikilla toiminnoilla on omat tilansa. Makuuhuone on aina omana 
huoneenaan, eikä yksiömallia ole lähdetty toteuttamaan. Tähän 
ratkaisuun on päädytty sekä käytettävyyden että asuinmuka-
vuuden näkökulmasta. 15 m²:n moduulissa kylpyhuoneen ja tar-
vittavien kulkureittien sovittaminen pyörätuolia varten ei ollut 
luontevaa ja tilojen käyttö hankaloitui merkittävästi. Tarkoitus oli 
hakea ratkaisua, jossa kalusteiden paikkaa ei joutuisi vaihtamaan 
päivän aikana muita toimintoja varten. Moduulin koon suuren-
taminen ei taas palvellut ajatusta mahdollisimman kompaktista 
yksikkökoosta. 

Yksiö-vaihtoehdossa moduulien lisääminen ja yhteen liit-
täminen ei muodostanut hyviä tilaratkaisuja siten, että kiintoka-
lusteiden paikkoja ei olisi tarvinnut muuttaa.  Asuinmukavuutta 
on myös oma rauha. Yksiössä toisen henkilön kanssa asuneet 
voivat varmasti usein todeta sen, että aamutoimille ei pääse tois-
ta herättämättä. Kahvipannun ääneen olisi ehkä ilo herätä, ellei 
se herättäisi useita tuntia ennen kuin itse haluaisi nousta. 

Kaikissa ratkaisuissa on pyritty mahdollisimman hyvään 
muunneltavuuteen pohjan suhteen. Esimerkiksi siten, että kiin-
teät toiminnot toimisivat eri elämänvaiheissa mahdollisimman 
hyvin ja pitkään samoilla paikoillaan, jolloin suurilta remonteilta 
säästyttäisiin. Tästä syystä keittiön aloituskoko on suurempi, 
jotta perhekoon lisääntyessä ei jouduttaisi heti ensimmäisenä 
tekemään keittiöremonttia. Kaikissa talovaihtoehdoissa keit-
tiön perusosa onkin samanlainen ja ainoastaan isompiin taloi-

hin yhdistettiin saareke lisätilaa tuomaan. Toki olisi mahdollista, 
että asukas valitsee aluksi pienemmän keittiökokonaisuuden, 
jota hän laajentaa tarpeen mukaan. Tarkoituksena kuitenkin on 
osoittaa, että moduuleihin saadaan mahtumaan täysin varustel-
tu keittiö.

7 .  TILATEHOKKUUS JA ELINKAARIAJATTELU  7 .  TILATEHOKKUUS JA ELINKAARIAJATTELU  

15) Vetimettömät laatikot ovat ajaton valinta. 
kvik.fi
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16) KEITTIÖPROJEKTIOT

Konseptitalon keittiön perusmoduuli on 
kaikissa pohjaratkaisuissa samanlainen



7.2. Hukkaneliöt

Asuinneliöitä voi hukkua tiloihin, joilla ei ole selkeää käyt-
tötarkoitusta. Tällaisiksi saattavat muodostua esimerkiksi asun-
non aula-, käytävä- ja läpikulkutilat. Kun tila on liian pieni siihen, 
että sitä olisi mahdollista kalustaa säilytys- tai oleskelukäyt-
töön, mutta kuitenkin turhan väljä vain läpikulkua varten, siitä 
tulee helposti hukkatilaa tai epämääräistä säilytystilaa. Esimerk-
kinä mainittakoon vaatehuoneet. Jotta vaatteisiin on mahdol-
lista päästä käsiksi, on hyllyjen eteen jätettävä tilaa toimimiselle. 
Tämä tila ei pääsääntöisesti ole missään muussa käytössä kuin 
vain tätä varten. Kun vaatekaapit sijoitetaan erillisen huoneen 
sijaan siten, että ne ovat asuinhuoneessa kulkureitin varrella, jää 
eteen luonnollisesti käyttötilaa. 

Kun tavoitellaan minimineliöitä ja hyvää tilatehokkuutta, on 
ylileveät käytävät ja suuret erilliset hallitilat syytä karsia pois. 
Konseptitalossa on pyritty jättämään käytävät pois aina, kun 
mahdollista. Jos niitä kuitenkin on täytynyt olla, ne ovat mah-
dollisimman kapeat. Minimimitoituksessa on luonnollisesti huo-
mioitu rakennusmääräysten vaatimukset esteettömyydestä.

Pääsääntöisesti pyykinpesukone sijoitetaan kylpyhuonee-
seen. Konseptitalossa se on kuitenkin sijoitettu keittiön 
yhteyteen, suurimpia kokonaisuuksia (75 m²) lukuun ottamatta. 
Keittiössä pyykinpesukone on mahdollisuus integroida muiden 
kalusteiden joukkoon. Pesukoneen käytön vaatima tila laitteen 
etupuolella täyttyy luonnollisesti keittiön mitoitusvaatimusten 
vuoksi. 

Pesukoneen siirto vaikuttaa merkittävästi kylpyhuoneen 
kokoon. Kylpytiloissa tulee olla esteettömyysvaatimusten mu-
kaisesti 1 500 mm halkaisijaltaan toteutuva pyörähdysympyrä. 
Pesukoneen vaatiman tilan takia kylpyhuoneen koko olisi kasva-
nut useita kymmeniä senttejä. 

Osassa markkinoilla olevista pienistä moduulitaloratkaisuista 
pyykinpesukonevaraus on tehty kylpyhuoneeseen. Jotta tilassa 
toteutuisi pyörähdysympyrä, joutuisi pesukoneen tällöin sijoit-
tamaan muualle. Kuitenkin näiden talojen keittiö on usein niin 
pieni, että sitä ei ole tarkoitettu ylimääräiselle pyykinpesuko-
neelle, eikä sille näin ollen ole luontaista paikkaa. Konseptitalo 
on erillistalo, joka on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön, jol-
loin ei voida olettaa, että asukas pesisi pyykit muualla kuin koto-
naan. Tästä syystä pesukonevaraus on toteutettu siten, että tila 
toimii ja on esteettömyysvaatimusten mukainen - oli asukkaalla 
pesukone tai ei. 

Tekniikka mahdollistaa tänä päivänä aivan uudenlaista tilate-
hokkuutta keittiössä. Pyykinpesukoneen sijoittelun lisäksi kon-
septitalossa on mietitty muiden isojen keittiökoneiden vaatimaa 
tilaa keittiökalusteissa. Yksi käytetyistä ratkaisuista oli yhdis-
telmäuuni, joka yhdistää mikroaaltouunin ja tavallisen vastuksilla 
toimivan uunin yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tämän lisäksi jääkaapin ja pakastimen voi korvata perinteisen 
ovimallin sijaan laatikkomalleilla, jolloin ruokatavaroihin pääsee 
paremmin käsiksi. Näin suhteellista kokoa voidaan pienentää, 
kun kaikki sentit ovat tehokkaasti käytössä. Pyörätuolilla kulke-
van on helpompi päästä ruokatavaroihin käsiksi, kun ei joudu 
kumartelemaan tai kurkottamaan kaapin perälle. Myös astian-
pesukoneita saa laatikkomallina, jolloin laite vie tilaa vain noin 
puolet normaaliin 60 cm leveään koneeseen verrattuna. Tämä 
säästää tärkeää tilaa muulle säilytykselle.

Kiintokalusteille ja varsinkin vaatekaapeille jätetään yleensä 
seinän ja kaapin väliin noin 50 mm:n asennusvara. Asennusvaran 
ansiosta vedin ei osu avattaessa seinään. Siten varmistetaan myös 
kalusteiden mahtuminen, jos kaappien mitoissa olisi pientä heit-
toa. Käytettäessä vetimettömiä ovivaihtoehtoja saadaan muu-
tama sentti lisää pelivaraa ahtaissa tiloissa, kun vetimen viemää 
tilaa ei tarvitse huomioida.

 

v
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17) Havainnekuva konseptitalon makuuhuoneesta.



Sisäovet on konseptitalossa ratkaistu seinän sisään tai seinän 
kanssa samaan tasoon menevillä liukuovilla. Liukuovet mahdol-
listavat näin seinien täyden kalustuspotentiaalin käytön. Ver-
rattuna normaaliin saranaoveen ei liukuovelle tarvitse tässä ta-
pauksessa varata avautumistilaa. Tämä on myös esteettömyyden 
näkökulmasta hyvä ratkaisu, koska pyörätuolilla ei joudu peruut-
tamaan, jotta oven saisi auki. Ovea avattaessa ei myöskään tule 
vahingossa osuneeksi toisella puolella kulkevaan henkilöön. Ai-
noana poikkeuksena on rivitalomalli, jossa erityistarpeille, kuten 
kattoon asennettavalle tukitangolle, on jätetty kulkuväylät, jol-
loin liukuoviratkaisu kaikkiin oviin ei tällä moduulikoolla ole 
mahdollinen.

7.3. Huonekorkeus

Konseptitalo on harjakattoinen rakennus, jonka sisätiloissa 
korkea harjalinja on näkyvissä. Se tuo väljyyttä ylimääräisten 
kuutioiden muodossa. Lisätilaa on mahdollista rakentaa par-
viratkaisulla huonekorkeuden kohotessa parhaimmillaan 3,5 
metriin. Rakennuksen laidoilla huonekorkeutta on 2,5 m. Se 
mahdollistaa parvien rakentamisen ilman, että tila tuntuu liian 
matalalta ja ahtaalta. Parvella voi hankkia lisätilaa säilytykselle 
tai vaihtoehtoisesti nukkumatilaa esimerkiksi lastenhuonee-
seen. Vaikka tällaiset ratkaisut ovat konseptitalossa mahdol-
lisia, ei erilaisia parviratkaisuja esitellä tämän enempää tässä 
tutkimuksessa. Tilajako on pyritty toteuttamaan siten, että 
se toimii myös ilman kahteen tasoon tehtyjä tilaratkaisuja.

Kiintokalusteiden säilytystilaa voidaan maksimoida myös 
alasokkelin madaltamisella. Tämän ovat keittiökalusteiden 
osalta tuoneet saataville muun muassa Kvik ja Ikea. Sokkeliin on 
mahdollista asentaa jopa laatikkomekanismi, jolloin kaappien 
alla oleva tyhjä tila saadaan käyttöön. Saneerauskohteissa mata-
la sokkeli saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi viemäriput-
kien siirron vuoksi, mutta uudisrakentamisessa viemäriputket 
saadaan sijoitettua toivottuun paikkaan. 

Konseptitalossa on vältetty kiintokalusteissa kulmaan syn-
tyviä L-mallisia asennusratkaisuja. Tällaisissa nurkkaan jäävissä 
kohdissa kaappien käyttö on hankalaa ja tehotonta. Erilaisia 
kulmakaappimekanismeja onkin kehitetty hankalien kulmien 
tehokkuutta parantamaan. Esimerkkinä muun muassa LeMans-
hylly, jossa orgaanisen muotoisen hyllyn saa vedettyä kokonaan 
ulos sekä perinteisempi kulmakaruselli, joka pyörii kaapin sisällä. 
Näissä ratkaisuissa jää kuitenkin valtavasti tyhjää tilaa kaappien 
kulmiin. Tämän kaltaiset ratkaisut ovat silti ehdottomasti parem-
pia vaihtoehtoja kuin jättää kulma ovelliseksi hyllykaapiksi, jonka 
perältä ei saa kurkotettua tavaroita ilman akrobaattisia liikkeitä. 

Keittiössä on suosittu laatikoita käytännöllisyyden ja elinkaari-
ajattelun vuoksi. Asukkaan huono liikkuvuus vamman tai iän ta-
kia saattaa estää kurottelut syviin kaappeihin, jolloin täysin ulos-
vedettävä laatikko helpottaisi tavaroihin käsiksi pääsyä.

Vaikka tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti oteta kantaa sii-
hen, mitä kautta putkitukset taloon vedetään, olisi talon raken-
nusvaiheessa hyvä pitää rakennuksen pitkä elinkaari ja muunnel-
tavuus mielessä. Tarpeeksi väljä ryömintätila talon alapuolisissa 
rakenteissa mahdollistaa helpommin toteutettavat ja kustan-
nustehokkaammat ratkaisut märkätilojen paikkaa vaihdettaes-
sa. Etenkin, jos asukas haluaisi toteuttaa muutoksen sellaiseen 
kohtaan taloa, johon valmiutta ei olisi vielä tehty.
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21) Seinän sisään liukuva liukuovi säästää seinäpintaa 
muuhun käyttöön.
todd-doors.co.uk

20) LeMans-järjestelmä.
kestikaluste.fi

19) Laatikkomallinen 
jääkaappi.
capitalcooling.com

18) Sokkelilaatikko.
aalaatukaluste.fi
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7.4. Modulaarisuus

Tässä työssä modulaarisuudella tarkoitetaan vakiokokoisista 
yksiköistä rakennettavaa rakennusta, jossa moduuleja yhdis-
tämällä saadaan erikokoisia ja erilaisiin elämänvaiheisiin sopivia 
kokonaisuuksia. Modulaarisuudella nostetaan tuotantotehok-
kuutta. Rakennuksen valmistuskustannukset pienenevät, kun 
osia voidaan tuottaa standardimitoilla ja sarjatuotantona. 

 
Moduulien suunnittelu on tehty siten, että asukas voi valita 

omiin tarpeisiinsa sopivat moduulit. Yksi moduuli on kooltaan 
ja muodoltaan aina sama. Yhden moduulin koko on 15 m² ja 
pienin mahdollinen yhdistelmä 30 m². Asukas voi aluksi valita 

esimerkiksi kahden moduulin ratkaisun, jossa yhdessä moduu-
lissa on makuuhuone ja kylpytilat ja toisessa olohuone ja keittiö. 
Seuraava lisämoduuli voi toimia aluksi katettuna terassina, joka 
muutetaan huonetilaksi tarpeen tullen. Perhekoon kasvaessa 
voidaan uudella moduulilla hankkia lisätilaa ilman pitkää suun-
nittelu- ja rakennusprosessia, jos se tontin koon ja  rakennu-
soikeuden puolesta on mahdollista. Erilaiset yhdistelymallit on 
suunniteltu valmiiksi teknisiä vaatimuksia myöten. Asukas voi 
suunnitella uudet osat helposti vastaamaan omia tarpeitaan, kun 
moduulin koko ja mahdollisuudet ovat jo etukäteen tiedossa. 
Myös kustannusten hallinta helpottuu, kun erilaiset moduulit on 
mahdollista hinnoitella valmiiksi.

7.5. Moduulin koko

Yhden moduulin kokoa suunniteltaessa on käyty 
kymmeniä eri kokovaihtoehtoja läpi. Koon piti olla mah-
dollisimman kompakti ja siihen tuli mahtua kaikki tar-
vittavat toiminnot makuuhuoneista keittiöön ja pesu-
tiloihin. Samalla sen tuli täyttää rakennusmääräykset 
esteettömyyden suhteen. Jottei hukkatiloja syntyisi, 
tulisi yksi moduuli olla jaettavissa kahdeksi pienem-
mäksi huoneeksi. RakMK:n mukaisesti asuinhuoneen 
huonealan pitää olla minimissään 7 m². 

 
Huonealalla tarkoitetaan huoneen sisäpintojen ra-

jaamaa aluetta, johon ei lasketa kiinteitä komeroratkai-
suja mukaan. Kun kaksi huonetta sekä näiden välinen 
väliseinä lasketaan yhteen, ne nostavat huoneisto-
alan jo reiluun 14 m²:iin. Lopullinen moduulikoko, 
jota päädyttiin käyttämään on huoneistoalaltaan 15 
m²,  jolloin sisäsivujen mitat ovat 3 m x 5 m. Tasamitta 
helpottaa tilojen jäsentämistä. Lisämoduulien tuomat 
lisäneliöt ovat helposti ymmärrettävissä ja laskettavissa 
myös asukkaan näkökulmasta, kaikkihan eivät ole tot-
tuneet lukemaan pohjapiirustuksia.

 
Aloituskokoonpano lähtee kahdesta yksiköstä, ja 

se on huoneistoalaltaan 30 m². Tämän jälkeen neliöitä 
voi nostaa aina 15 m²:n välein aina 90 m²:iin saakka. 
Tätä isompia asuinneliöitä ei kokeiltu, sillä tarkoitus oli 
hakea vaihtoehtoja pienille asuintaloille. Luonnollisesti 
isoissa neliöissä pohjaratkaisujen toimivuus helpottuu 
väljyyden takia jo selvästi. 

 
Koon lisäksi yhden moduulin tilajärjestystä on mie-

titty eri vaihtoehtojen välillä siten, että syntyi malli, 
jossa moduuleja on mahdollisuus lisätä sekä peräkkäin 
että sivusuunnassa. Tämä antaa lisää mahdollisuuksia 
erilaisia tontteja ja asukkaiden tarpeita varten.
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2h + kT + kph

23) Aloituskokoonpano muodostuu 
kahdesta 15 m² mooduulista. 

2H + KT + KPH  

22) Esimerkki moduulien 
yhdistelymahdollisuuksista
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3-4H + KT +KPH 3H + KT + KPH /
2H + KT + KPH + S

4H + KT + KPH /
2H + KT + KPH + S



7.6. Konseptitaloa koskevat määräykset
 
RakMK ohjaa myös sisätilojen suunnittelua ja asuntosuun- 

nittelua. Tärkeimpinä näistä mainittakoon kaksi keskeisin-
tä määräyskokoelmaa, G1-kokoelma asuntosuunnittelun 
määräyksistä ja ohjeista (Suomen rakennusmääräyskokoelma 2005. 
Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005. RT RakMK-21256) 
sekä F1-kokoelma esteettömästä rakennuksesta (Suomen raken-
nusmääräyskokoelma 2005. Esteetön rakennus. Määräykset ja 
ohjeet 2005. RT RakMK-21255).

Alla on lueteltuna määräysesimerkkejä, joita tätä talokonseptia 
suunniteltaessa on noudatettu.

G1
RT RakMK-21256 

Huoneen vähimmäiskoko/huoneala 7 m²

Huoneen ikkunan valoaukon koko 1/10 huonealasta 
>0,7 m²

Huonekorkeus pientalossa >2 400 mm

Asunnon kulkuaukkojen vapaa kulkuleveys  >800 mm

Vapaalla kulkuleveydellä tarkoitetaan sitä tilaa, joka oven 
auki ollessa jää karmin ja oven väliin.

F1
RT RakMK-21255 

Käsikäyttöisen pyörätuolin pyörähdysympyrä asunnoissa  
Ø 1300 mm

Käsikäyttöisen pyörätuolin pyörähdysympyrä asunnon pesutiloissa 
Ø 1500 mm
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2h + kT + kph
24) Erilaisia moduulien yhdistelymahdollisuuksia 
pienestä kokoonpanosta isompaan.

Moduulit taipuvat yhdistelyyn sekä peräkkäin, 
että sivusuunnassa.
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3h + kT + kph

3h + kT + kph
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4h + kT + kph

3h + kT + kph
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4h + vh + kT + kph + s

3h + kT + kph + s
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7.7. Kehitysideoita

Konseptitalon tyyppisessä modulaarisessa ratkaisussa olisi 
ensiarvoisen tärkeää kehittää moduulien toisiinsa liittämiseen 
yksinkertainen ja nopea ratkaisu. Ratkaisun tulisi olla sellainen, 
joka olisi myös mahdollista purkaa silloin, kun moduuleja ha-
lutaan lisätä ennestään olemassa olevien moduulien väliin tai 
niitä halutaan vähentää. 

Tämän hetken elämäntapatrendinä on kierrätys. Voisiko tätä 
samaa ajatusta käyttää myös talojen suhteen siten, että kun asu-
kas haluaa poistaa moduuleja käytöstä, voisi moduulin kaatopai-
kan asemesta myydä tai lahjoittaa eteenpäin? Identtisten 
moduulien ajatus on juuri siinä, että ne pystytään liittämään 
toisiinsa miltä sivulta tahansa, jolloin toisen liikatilasta tulisikin 
toisen lisätila. Tämä vähentäisi myös kaatopaikkajätteen määrää 
ja olisi asukkaalle kustannustehokkaampaa kuin osan hävit-
täminen.
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3h + kT + 2 kph + s 
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25) Voisiko tarpeettomaksi jääneen elintilan myydä tai kierrättää? 
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26) Ulkokuva konseptitalosta etupuolelta.
Sadevesikourut on integroitu kattorakenteeseen. 

27) Ulkokuva konseptitalosta takapuolelta.
Viistetty reuna päädyissä saa rakenteen näyttämään visuaalisesti 
keveämmältä.



Tähän otantaan on valikoitu kohteita, joita markkinoidaan pysy-
vänä asuntona. Ulkopuolelle jäävät väliaikaiseen asumiseen tai ole-
miseen tarkoitetut rakennukset, kuten kesä- ja saunamökit sekä 
vierasaitat. 

  
1. seinäjoen asuntomessujen 2016 kohde 5, kotola. 

Loistava esimerkki yksiaineisesta rakenteesta. Päärakennusaine 
CLT. Rakennusmateriaali on jätetty voimakkaasti esille sisätiloissa. 
Talo ei ole modulaarinen eikä yksitasoinen.

2. mammuttikoti, olokoto (Mammuttikoti. Olokoto). 
21 m²:n moduulia voi monistaa. Tässä esimerkissä on käytetty 

vastaavaa ideaa yhdestä moduulikoosta. Tämä modulaarinen talo-
malli pinoutuu ja sitä voi jatkaa moneen suuntaan. Tässä mallissa 
yksi 21 m²:n moduuli ei kuitenkaan tue hyvin esteetöntä ympäri-
vuotista asumista kylpytilojen ja muun liikkumisen suhteen. 

3. designtalo, pala (Pohjolan Design-Talo Oy. Pala). 
Erikokoisia moduuleja voi liittää lähes vapaasti toisiinsa. Perus-

palan koko eli samalla pienin aloituskoko on pinta-alaltaan 75 m². 
Erona on se, että yhdisteltävät moduulit ovat erikokoisia.

4. lapponia house, moduulitalot (Lapponia House. Moduuli-
talot). 
Konttimainen, lähtökohtaisesti rankarakenteinen moduulitalo, 

mutta esittelivät Habitaressa 2011 samalla moduulimitoituksella 
valmistetun CLT-elementeistä rakennetun talon. 15 erikokoista 
vakiomoduulia, joita voi liittää toisiinsa. Huoneistoalat yhdessä 
moduulissa vaihtelevat noin 13-41 m²:n välillä. Tämä on kaikkein 
lähimpänä konseptitaloa. Pienimmissä alle 17 m²:n yksiköissä keit-
tiöt ovat minikokoisia, eikä tasotilaa ole juuri ollenkaan. Pieni pari-
sänky näyttäisi mitoituksen puolesta täyttävän koko oleskelutilan, 
jolloin säilytykselle on jätetty niukasti tilaa. Näitä kokoja markki-
noidaankin taukotuviksi tai muuhun väliaikaiseen käyttöön. Noin 20 
m²:n moduuli toimii jo kokonsa puolesta hyvin, mutta tällöin pienin 
lisämoduulin koko olisi toiset 20 m² lisää, jos yritetään mennä yh-
dellä moduulikoolla.

5. minihouse, minitalo (Aito Arkkitehtuuritoimisto Oy. Minitalo). 
Aito Arkkitehtuuritoimiston lanseeraama Minitalo, jonka yksiker-

roksisessa mallissa on 29 m² ja kaksikerroksisessa mallissa noin 35 
m². Tämä ei ole oikeastaan moduulitalo, mutta esimerkkinä hyvä 
pienimuotoisesta rakentamisesta. 

6. Pienikokoisista taloista täytyy myös mainita hienona esimerk-
kinä Olli Enteen arkkitehtuurinlaitokselle diplomityönään toteutta-
ma taloprojekti yksiö puutarhassa, joka haastaa myös perinteiset 
pientalot (Olli Enne. Yksiö puutarhassa). Huoneistoalaa talossa on 
40 m², kahdessa kerroksessa.

7. Loppuun haluan vielä lisätä jo aiemmin mainitun bungalow oy:n 
kuten haluatte -järjestelmän. Vielä vuosikymmenien jälkeen se 
tarjoaa yhä muunneltavaa yksilöllistä asumista, jonka pohjana on 
alusta alkaen ollut kantava pilari-palkkijärjestelmä. Siihen, onko 
moduulikoko yhä sama tai minkälaisia muutoksia järjestelmään on 
tehty vuosien aikana, valmistaja ei valitettavasti halunnut vastata. 
Jos järjestelmässä yhä monistetaan samankokoisia moduuleJa eri-
muotoisiksi kokonaisuuksiksi, olisi tämä ideologialtaan lähimpänä 
konseptitaloa.

8 .  VASTAAVIA KOHTEITA JUURI NYT
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28) Kotola. Kuva Jenni Gästgivar

29) Olokoto. mammuttikoti.fi

30) Pala. designtalo.fi

31) Lapponia House Momo. momohouse.fi

32) Minitalo. 33) Yksiö puutarhassa.



Asuntorakentamisen rakennusmääräykset esteettömyydestä 
pyrkivät takaamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet asumi-
seen. Ajatus on hyvä, mutta toisinaan turhan joustamaton. Tämä 
tulee ehkä parhaiten esille pienten asuntojen, esimerkiksi kerros-
taloyksiöiden kylpytiloja suunniteltaessa. Kun pyörähdysympy-
rän koko on täällä halkaisijaltaan 1 500 mm, se tarkoittaa asun-
non kokoon nähden suhteettoman suurta kylpyhuonetta. Koska 
pientalossa esteettömyysmääräykset eivät ole näin tiukat, voi-
daan tiloja tehdä senhetkisen tarpeen mukaan. Konseptitalossa 
noudatettiin kuitenkin voimassaolevia esteettömyysmääräyksiä, 
jotta talo kasvaisi ja joustaisi asukkaansa mukana. Kylpyhuone 
saattaa tuntua aloituskokoonpanossa turhankin väljältä, mutta 
asukasmäärän lisääntyessä tai asukkaan liikkuvuuden vaikeu-
tuessa iän tai sairauden myötä, kylpyhuonetta ei tarvitse uusia 
välittömästi, vaan väljyys helpottaa arjen muutoksissa.

Päänvaivaa aiheutti tiloja suunniteltaessa muun muassa 
keittiön koko, muut kiintokalusteet ja yleisesti tilojen kalustet-
tavuus. Minimiasumisessa tingitään tilasta, mutta välttämät-
tömimmät toiminnot tulee asunnossa olla saatavilla. Liikkumi-
nen ja toimintojen käyttäminen on oltava helppoa ja luontevaa. 
RakMK:sta löytyy ohjeita säilytyskalusteiden sopivaan määrään 
sekä keittiön kokoon. Nämä ohjeet ovat kuitenkin ohjeellisia, 
eivätkä toimi kaikille. Konseptitalon ratkaisut pohjautuvatkin 
soveltaen RakMK:n ohjeisiin sekä omaan kokemukseeni sisus-
tusarkkitehtina seitsemän vuoden ajalta. 

Talomoduulien kokoa olisi voinut hioa loputtomiin, jotta 
paras mahdollinen mitoitusratkaisu olisi löytynyt. Kyseessä on 
kuitenkin vasta konseptin ensimmäinen suunnitteluosuus, jos-
sa luodaan pohja keskustelulle erilaisesta mallista rakentaa ja 
suunnitella. Seuraavassa vaiheessa tulisi tutkia mahdollisten 
asukkaiden näkemyksiä näiden vaihtoehtojen pohjalta ja kehit-
tää niitä eteenpäin uuden tiedon myötä. Toisen vaiheen osallista-
vaa suunnittelua ei tässä tutkimuksessa suoritettu. Tästä saatava 
aineisto riittäisi todennäköisesti kokonaan uuden opinnäytetyön 
pohjaksi. Aika ja resurssit eivät valitettavasti antaneet mahdol-

lisuutta toteuttaa tämän kaltaista osallistavaa osuutta. 

Asumisen trendien tutkiminen asuntomessujen pohjalta 
sekä talopakettitoimittajien talomallistojen vertailu vahvistivat 
sen, että pieniä yksitasoratkaisuja ei ole juuri saatavilla. Sitä, tu-
leeko tämä trendi tulevaisuudessa muuttumaan, ei vielä tässä 
vaiheessa voi varmuudella sanoa. Pienten talojen lisääntyminen 
valmistajien valikoimiin viime vuosina ja yleinen keskustelu alan 
ihmisten kanssa antavat aihetta odottaa jonkinlaista muutosta 
asumistyylissä. Muutos on kuitenkin hidasta ja vie aikaa vielä 
vuosia ennen kuin merkittävää käännettä on mahdollista havaita.
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34) Havainnekuva konseptitalon olohuoneesta.
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