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Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta townhousesta on 
Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen maisterivaiheen 
suunnittelukurssilta alkaneen Esikaupunkikortteli 2020 
–hankkeen kuvaus ja tausta-analyysi kolmelle suomalais-
ta townhousea tutkivalle suunnitelmalle ja diplomityölle. 
Hanke sisältää syksyllä 2016 järjestetyn suunnittelukurssin, 
sitä seuranneen jatkotyöskentelyvaiheen ja toteutussuun-
nittelun. Projektin lopputuloksena opiskelijoiden suunnit-
telemat townhouse-talorivit rakennetaan vuosien 2018 ja 
2019 aikana Itä-Helsinkiin, Myllypuroon. 

Esikaupunkikortteli 2020 -hanke jalkauttaa käytännön 
suunnitteluun ja toteutukseen Aalto-yliopiston Habitat 
Components – Townhouse -tutkimuksen tuloksia ja pohtii 
townhousen mahdollisuuksia suomalaisessa kontekstissa. 
Townhouse-talotyypin tulkinta on kirjoittajasta ja tulkit-
sijasta riippuvainen, mutta yleisesti townhousella tarkoite-
taan monikerroksista, yksilöllistä ja hallinnollisesti itsenäis-
tä naapureihinsa kiinni rakennettua asuntoa. Townhouse 
erottuu tyypillisesti ulkoarkkitehtuuriltaan omana yksikkö-
nään naapureistaan.

Aalto-yliopiston Townhouse-tutkimuksessa ilmenee tarve 
erilaisille ja erikokoisille asunnoille, ja asukkaiden erilaiset 
elämäntyylit on huomioitu niin asuinnoissa kuin kortte-
lirakenteessakin. Hankkeen tavoite on löytää kohtuuhin-
tainen vaihtoehto kerrostaloasumiselle ja monipuolistaa 
asuntokantaa townhouse-talotyypin avulla. Suunnitelmien 
kehitystä ovat ohjanneet lisäksi yhteistyökumppaneiden, 
Helsingin kaupungin ja ARA:n, sekä rakennuttajan Lakea 
Oy:n, toiveet ja tavoitteet.

Puukortteli on kolmen erilaisen puurakenteisen town-
house-talorivin muodostama korttelikokonaisuus, joka 

on kolmen opiskelijan suunnittelema. Työtä ovat ohjan-
neet puuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen ja 
asuntosuunnittelun professori Hannu Huttunen. Town-
house-suunnitelmat pohjautuvat syksyn 2016 suunnittelu-
kurssin ideoihin, joita jatkokehitettiin kevään 2017 aikana 
ohjausryhmän kommenttien pohjalta. Syksyllä 2017 laadit-
tiin pääpiirustukset ja toteutussuunnitelmat urakkalasken-
taa varten.

Suunnitelmissa townhouse-asunnot kytkeytyvät toisiin-
sa erilaisin tavoin, asuntojen kerrosluvut sekä asuntokoot 
vaihtelevat. Rakennusten suhde julkiseen katutilaan on 
erilainen kussakin tulkinnassa. Townhouset ovat pääasias-
sa yhden perheen asuntoja, mutta korttelissa on mukana 
myös pienasunnoista muodostuva kerrostalo asuntokan-
nan monipuolistamiseksi.

Suunnittelualueen pientalovaltainen asemakaava määrää 
rakentamaan kaksikerroksisia kytkettyjä erillispientaloja. 
Asemakaavasta on poikettu, jotta suunnitelmilla on saavu-
tettu townhouse-talotyypille ominaisia piirteitä. Asunnot 
ovat osittain kolmekerroksisia ja asuntojen määrä sekä 
koko poikkeavat alkuperäisestä. Koska rakentamistapa 
on hartiapankkirakentamisesta poiketen tuottajavetoinen 
ja tuleva hallintamuoto yhtiömuotoinen, asemakaavassa 
määritetyt alkuperäiset tontit on yhdistetty. Kortteliin on 
yhtiömuotoisuuden myötä suunniteltu jaettuja toimintoja 
ja yhteistiloja.

Tätä yhteistä teoria- ja analyysiosaa seuraavat suunnitelma-
kohtaiset diplomityöt, joissa paneudutaan kunkin townhou-
se-tulkinnan, Herukan, Tyrnin ja Karviaisen, kehitykseen ja 
ominaispiirteisiin. Neljä kirjaa, yhteinen osa ja kolme suun-
nitelmaa, muodostavat diplomityökokonaisuuden.
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Puukortteli – Interpretations of the Finnish Townhouse is 
a research-based design project studying the possibilities 
of townhouses in Finland. The first part includes the 
background of the project, analysis of the site and describes 
shortly the outcome of the project. It also serves as a base 
analysis for the following three master’s theses studying 
Finnish townhouses. 

Each of the three writers have their own individual 
interpretation of the townhouse concept resulting in three 
distinct designs. However, some general factors are similar 
in all three designs– the typical townhouse is a multi-
storey, independent dwelling connected to its neighbours. 
In addition, townhouses typically stand out from the 
neighbouring buildings due to their individual architecture. 

The aim of the project is to test the results of Aalto 
University’s earlier townhouse research, Habitat 
Components – Townhouse, in practice and to explore 
the possibilities of townhouses in Finland. The previous 
research indicates there is a need for diversity in housing 
- the apartment size and layouts need to vary. Different 
lifestyles must be taken into consideration when designing 
houses and neighbourhoods. The objective is to find a 
cost-efficient alternative to apartment buildings and to 
diversify the existing unilateral housing stock with different 
interpretations of the townhouse housing type. The project 
was organized in co-operation with the City of Helsinki, 
ARA and the developer Lakea Oy, all of which have 
contributed to the designs with their own aspirations and 
objectives. 

Puukortteli is a combination of three separate wooden 
townhouse interpretations designed by three students. The 
project was guided by Pekka Heikkinen, professor of Wood 
Architecture, and Hannu Huttunen, professor of Housing 

Design. The Finnish townhouse designs are based on ideas 
created during a design studio in fall 2016. The designs were 
further developed and combined in spring 2017 to form a 
wooden townhouse area named Puukortteli (“Wooden 
block”). The new housing area will be built during 2018 
and 2019.

The site is located in Myllypuro, in Eastern Helsinki, next 
to a small heat plant area. According to the city plan, the 
buildings on the site must be two-storey high individual 
dwellings connected to the neighbouring houses. The 
three designs obey the plan with a few exceptions that are 
essential for the townhouse concept and the results of the 
research. The individual plots have been combined to allow 
diverse dwelling sizes and therefore add variation to the 
housing stock. As the process is developer-oriented and 
the townhouses form a condominium, the different ways 
to include individuality and architectural diversity were an 
important part of the design process.  Some functions and 
facilities are shared by the condominiums and there is also 
a community space for the entire housing block.  

The townhouses interfere with each other in different 
ways, the building heights and apartment sizes vary, and 
the buildings are connected to the surroundings in diverse 
ways in each of the three interpretations. Townhouses are 
typically relatively large single-family homes, which is why 
an apartment building with smaller apartments was added 
to the block in order to diversify the apartment supply.

This is the first and mutual part of the thesis and is followed 
by the individual parts: Herukka, Tyrni and Karviainen. The 
individual parts focus on one of the three interpretations of 
the Finnish townhouse.



8

1 JOHDANTO       14

2 TOWNHOUSE-TUTKIMUS JA LÄHTÖKOHDAT    20

2.1 Tutkimus       21
2.2 Townhouse kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa  21
2.3 Townhouse suomalaisessa kontekstissa    23
2.4 Townhouse-asumisen odotukset     24
2.5 Mahdollinen townhouse-asukas     26
2.6 Yhteenveto tutkimuksen johtopäätöksistä    28

3 ASEMAKAAVA JA SUUNNITTELUALUE    30

3.1 Asemakaavamääräykset ja asemakaavan tavoite   31
3.2 Poikkeamat asemakaavasta      34
3.3 Poikkeamien käsittely hankkeessa     37

4 PAIKKA-ANALYYSIT      38

4.1 Alueen sijainti ja muu rakennuskanta    39
4.2 Yhteydet        44
4.3 Ympäristö ja kasvillisuus      44
4.4 Suunnittelualueen valo-olosuhteet     45
4.5 Rakennettavuus ja maanalaiset rakenteet    45

5 KURSSITÖISTÄ TOTEUTUSSUUNNITELMIIN    46

5.1 Yhteistyökumppanit      47
5.2 Esikaupunkikortteli 2020 -studiokurssi    49
5.3 Yksilötöiden jatkokehitysvaihe     50
5.4 Yhteisen suunnitelman kehittäminen    53
5.5 Toteutussuunnitteluvaihe      54

SISÄLLYSLUETTELO 



9

6 PUUKORTTELI       60

6.1 Massoittelu ja toiminnot      61
6.2 Yhteiset suunnitteluratkaisut     62
6.3 Piha-alueet       63
6.4 Asunnot        64

7 YHTIÖMUOTOISUUS JA HALLINTAMUOTO    66

7.1 Vaihtoehtoisia hallintamuotoja     67
7.2 Omaksi-malli osana townhouse-asumista    68
7.3 Yhtiömuotoisuus osana townhouse-rakentamista   69

8 TOWNHOUSE-RAKENTAMISEN NÄKYMIÄ    72

8.1 Townhouse-rakentamisen ja -kaavoituksen tilanne Helsingissä  73
8.2 Townhouse-rakentamisen mahdollisuuksia ja haasteita  75
8.3 Puukortteli esimerkkikohteena     77

9 YHTEENVETO       78

 LÄHTEET       86

 LIITTEET        90



10

PROJEKTI-INFO 

Ohjausryhmän kokous 3.3.2017

Aalto-yliopisto
 - Pekka Heikkinen, arkkitehti
 - Hannu Huttunen, arkkitehti

Lakea Oy (rakennuttaja)
 - Juha Kuusiniemi, projektipäällikkö
 - Juuso Koskela

Helsingin kaupunki
 - Ossi Lehtinen, arkkitehti, rakennusvalvontavirasto
 - Anri Linden, arkkitehti,     
 kaupunkisuunnitteluvirasto

ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
 - Sampo Vallius, arkkitehti

OHJAUSRYHMÄ

Koko hanke – sisältää Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin 
laitoksella järjestetyn suunnittelukurssin, jatkotyöskentelyn 
sekä toteutussuunnittelun.

KURSSIVAIHE

Syyskuu - joulukuu 2016

Professorit:
 - Pekka Heikkinen, puurakentaminen
 - Hannu Huttunen, asuntosuunnittelu

Opettajat:
 - Kimmo Lylykangas, arkkitehti
 - Tiina Ullrich, arkkitehti
 - Emilia Weckman, maisema-arkkitehti

Kurssille osallistui 18 opiskelijaa.

JATKOKEHITYSVAIHE JA TOTEUTUSSUUNNITTELU

Tammikuu - joulukuu 2017

Professorit:
 - Pekka Heikkinen, puurakentaminen
 - Hannu Huttunen, asuntosuunnittelu

Opiskelijat
 - Jutta Palomäki
 - Lotta Skogström
 - Mila Tolppanen

ESIKAUPUNKIKORTTELI 2020

Nimitys kolmesta valitusta suunnitelmasta yhdistetylle 
korttelikokonaisuudelle.

PUUKORTTELI



11

Townhouse-tutkimus muodostuu kahdesta toisiinsa linkit-
tyvästä tutkimuskokonaisuudesta: Habitat Components - 
Townhouse ja Aalto AEF (Aalto Energy Efficient Research 
Programme) -ohjelmaan kuuluva “Energiatehokas town-
house”. Hankkeisiin kuuluvia julkaisuja:

Uusi suomalainen unelmakoti? Asukasnäkökulma 
townhouse-asumiseen  

Kotina suomalainen townhouse: Lähtökohtia ja tulkintoja 
tulevaisuuteen : Habitat Components-Townhouse -hank-
keen loppuraportti

Energiatehokas townhouse - Taustat ja mahdollisuudet 

Nollaa parempi: Townhouse energiatehokkaassa 
asuinrakentamisessa

Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat Unelmakoti- ja Envi-ky-
selyt. Unelmakoti-tutkimuksen avulla on selvitetty kuinka 
townhouse-talotyypin ominaisuudet vastaavat suomalais-
ten asumistottumuksiin, -tarpeisiin ja -toiveisiin. Envi-ky-
sely (energy and environment) syventää asukasnäkökulmaa 
energia- ja ympäristöasenteista. 
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YHTEISTYÖKUMPPANIT 
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 Aksonometria korttelialueesta.
 Ortoilmakuva lähialueesta.

Puukorttelin suunnittelualue muodostuu kahdes-
ta korttelista. Kortteli 47305 rajautuu lännessä Pirt-
tilahdenkujaan ja idässä Akonlahdenkujaan. Kort-
teliin sijoittuu kaksi eri suunnitelmaa: Herukka 
asemakaavan tontilla 19 ja Tyrni tontilla 20. Akon-
lahdenkujan toisella puolella kortteli 47306 rajautuu 
puistoalueeseen. Kolmas suunnitelma, Karviainen, 
sijaitsee kyseisessä korttelissa.
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Puukortteli- Tulkintoja suomalaisesta townhousesta on 
raportti Myllypuron voimalaitoskortteliin toteutettavasta 
puurakenteisesta townhouse-korttelista ja suunnitteluun 
vaikuttaneista tekijöistä. Työ pohjautuu Aalto-yliopiston 
aikeisempaan Habitat Components – Townhouse -tutki-
muskokonaisuuteen. Tutkimuksesta saadut tulokset jalkau-
tettiin käytännön suunnitteluun ja muodostettiin suomalai-
seen ympäristöön soveltuva townhouse-talojen korttelialue. 
Suunnittelu alkoi syksyllä 2016 Aalto-yliopiston maisteri-
vaiheen Esikaupunkikortteli 2020 -studiokurssilla, jonka 
jälkeen kolme suunnitelmaa valittiin jatkosuunnitteluun. 
Valittuja kaupunkipientaloehdotuksia on kehitetty hank-
keen edetessä toteutussuunnitelmien tasolle. Suunnitelmat 
muodostavat korttelikokonaisuuden, Puukorttelin.

Diplomityökokonaisuus koostuu neljästä julkaisusta, joista 
käsillä oleva on korttelin suunnittelijoiden, Jutta Palomäen, 
Lotta Skogströmin ja Mila Tolppasen, yhdessä kokoama 
selvitys. Tämä käsittää suunnittelun lähtökohdat ja hank-
keen tausta-analyysin. Kolme seuraavaa julkaisua ovat opis-
kelijoiden henkilökohtaiset, itsenäisesti tehdyt diplomityön 
osat, joista kukin paneutuu tarkemmin yhden Puukorttelin 
talorivin suunnitelmaan. Osat analysoivat kolmea erilaista 
tulkintaa suomalaisesta townhousesta –tonttien suunnitte-
lua sekä suunnittelun vaiheita. Tämä yhteinen, diplomityö-

kokonaisuuden ensimmäinen osa on kunkin henkilökoh-
taisen työn ensimmäinen osa.

LÄHTÖKOHDAT

Helsingin kaupungilla on vuosituhannen vaihteesta lähtien 
ollut tavoite kehittää pientalovaltaista asumista ja pienimit-
takaavaista kaupunkiympäristöä. Asukasmäärän lisääntyes-
sä ja väestörakenteen muuttuessa pääkaupunkiseudulla on 
ollut tarve suunnitella uusia asuinalueita ja kehittää uusia, 
kustannustehokkaita asumismuotoja, jotka soveltuisivat 
mahdollisimman monenlaisille ruokakunnille. 

Ympäristöministeriön valtakunnallinen Tiivis ja matala –
ohjelma sekä kaupunkien kiinnostus kaupunkipientaloja 
kohtaan johtivat townhouse-tutkimuksen aloittamiseen 
Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella. Vuonna 2013 
käynnistyi tutkimushanke Habitat Components - Town-
house, jossa tutkittiin townhouse-talotyypin eurooppa-
laista historiaa, nykypäivän sovelluksia sekä talotyypin 
soveltuvuutta suomalaiseen asumisen kulttuuriin ja asun-
torakentamiseen. Tutkimus on tehty yhteistyössä Helsin-
gin kaupungin kanssa ja sen tarkoituksena on ollut selvit-
tää, kuinka townhouse-talotyyppi saataisiin menestymään 
myös Suomessa. (Huttunen et al. 2015)
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Kuva 1.1: Suunnittelualueen sijainti ja rakeisuuskuva.
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Tutkimuksen aikana pohdittiin mahdollisuutta koera-
kentamiseen, jossa tutkimustuloksia päästäisiin sovelta-
maan käytännössä. Pilottikorttelille sopivaa townhou-
se- tai pientalorakentamiselle kaavoitettua tonttia etsittiin 
pääkaupunkiseudulta. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto tarjosi Myllypuron voimalaitoskortteliin vuonna 2009 
kaavoitettuja kaupunkipientalotontteja, jotka sopivat pilot-
tikorttelin suunnitteluun. Asemakaava ja tonttirivistöt 
muodostivat pohdituista vaihtoehdoista sijainniltaan ja 
lähtökohdiltaan eheimmän kokonaisuuden. (Heikkinen & 
Huttunen 2018)

Kun tontti oli löytynyt, käynnistyi Aalto-yliopiston, 
rakennuttajayritys Lakea Oy:n, ARA:n sekä Helsingin 
kaupungin yhteistyöhanke Esikaupunkikortteli 2020. 
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa tuottajamuotoisella 
toteutuksella ja yhtiömuotoisella hallintamallilla kaupunki-
pientalojen korttelikokonaisuus.

Syksyllä 2016 Aalto-yliopistossa järjestettiin maisteritason 
suunnittelukurssi Esikaupunkikortteli 2020, jossa tutkittiin 
ja kehitettiin suomalaisen kaupunkipientalon eli townhou-
se-talon malleja 18 opiskelijan voimin. Suunnittelualueen 
kartoitus ja analysointi tehtiin ensin ryhmissä, ja lopulli-
set suunnitelmat toteutettiin yksilötöinä. Kurssin jälkeen 
ohjausryhmä valitsi kolme townhouse-suunnitelmaa jatko-
kehitykseen. Tarkoituksena oli alun perin valita näistä yksi 
työ toteutusvaiheeseen. Maaliskuussa 2017 järjestetyssä 
ohjausryhmän kokouksessa päätettiin kuitenkin jatkaa 
kaikkien kolmen townhouse-tulkinnan suunnittelua. Niis-
tä muodostettiin korttelikokonaisuus, joka sisältää talo-
rivin jokaisesta suunnitelmasta. Yhdistetty kokonaisuus 
on nimetty Puukortteliksi. Tämän jälkeen suunnitelmia 
tarkennettiin, hanke esiteltiin alueryhmälle, anottiin raken-
nuslupaa ja siirryttiin totutussuunnitteluun.

ESIKAUPUNKIKORTTELI 2020 – PUUKORTTELI

Koko hankkeeseen – suunnittelukurssiin, jatkotyöskente-
lyyn sekä toteutussuunnitteluun –  viitataan Esikaupunki-
kortteli 2020 –projektina. Puukortteli on puolestaan nimitys 
kolmesta valitusta suunnitelmasta yhdistetylle kortteliko-
konaisuudelle. Kun korttelikokonaisuus oli muodostettu, 
projektille perustettiin blogi, johon projektin eteneminen 
päivittyy edelleen. Blogi on Puukorttelin prosessin päivitty-
vä kuvaus, joka sisältää viikkokatsauksia sekä suunnitelmi-
en ja aihe-alueiden esittelyjä. Blogia voi seurata osoitteessa: 
puukortteli.wordpress.com.

LÄHTEET

Työ pohjautuu ensisijaisesti aikaisempaan Habitat Compo-
nents – Townhouse -tutkimuskokonaisuuteen, joten 
kyseinen kokonaisuus on tämän diplomityön pääasialli-
nen lähde. Koska hankkeen tarkoitus on tutkia suoma-
laista tulkintaa townhouse-asumisesta, lähteet on rajattu 
pääasiassa suomalaisiin lähteisiin. Townhouse-talotyypin 
juuret ovat ulkomailla, eikä talotyyppi käänny sellaisenaan 
suomalaiseen ympäristöön paikallisten säännösten ja 
normien takia. Asuntotarve ja asumistottumukset ovat 
myös erilaisia sekä osittain kulttuuri- ja tapasidonnaisia.
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TYÖN RAKENNE

Diplomityön yhteinen osuus on Puukorttelin townhou-
se-suunnitelmien lähtökohtien analyysi. Työ jakautuu seit-
semään osa-alueeseen: 

1. Aalto-yliopiston Townhouse-tutkimuksen 
käsittelyyn, 

2. alueen asemakaavan tulkintaan townhouse-talo-
tyypin näkökulmasta
rakennuspaikan analyysiin,

3. suunnitteluprosessin läpikäyntiin, 
4. yhteisen korttelisuunnitelman esittelyyn,
5. yhtiömuotoisuuden ja hallintomuodon vaikutuk-

siin ja
6. townhouse-rakentamisen tulevaisuuteen.

Työ on pohja kolmelle suunnitelmalle, jotka kaikki linkit-
tyvät toisiinsa yhteisen suunnittelualueen ja asuinkortte-
lin kautta. Tämän selvityksen lähtökohtien ja townhou-
se-suunnitelmien pohjalta on määrä toteuttaa puinen 
kaupunkipientalokortteli Helsingin Myllypuroon vuosien 
2018 ja 2019 aikana. 

Townhouse-tutkimuksesta kertova osa (luku 2) esittelee 
Esikaupunkikortteli 2020 -hankkeen taustalla olevan Habi-
tat Components - Townhouse –tutkimuskokonaisuuden 
ja siitä saatuja tuloksia. Luvussa analysoidaan asukkaiden 
odotuksia townhouse-asumisesta sekä sitä, kenelle town-
house sopisi asumismuotona.

Asemakaavasta kertovassa luvussa (luku 3) perehdytään 
suunnittelualueen vuonna 2009 voimaan tulleen asema-
kaavan määräyksiin sekä tavoitteisiin. Luvussa käydään läpi 
myös suunnittelun aikana haetut asemakaavan poikkeamat 
ja perustelut muutoksille. Kohtuuhintaisen pientalon suun-

nittelu sekä rakennuttajan toivomat ratkaisut on yhdistetty 
suunnitelmissa asemakaavan tavoitteiden mukaisiksi, jotta 
kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä suunnittelulinjauksiin.

Rakennuspaikan analyysi (luku 4) esittelee Myllypuron 
aluetta, sen kehittymistä 1950-luvulta nykypäivään ja 
lähiympäristöön rakenteilla olevia asuinkortteleita sekä 
muita rakennuksia. Luvussa perehdytään Voimalaitoskort-
telin sekä itse suunnittelualueen kehitykseen, identiteettiin 
ja ominaisuuksiin: käsitellään lähialueella sijaitsevia palve-
luita, liikenneyhteyksiä sekä korttelia ympäröiviä vihera-
lueita. Luvussa kerrotaan suunnittelualuetta ympäröivien 
katujen suunnittelusta sekä tonttien maaperästä, perus-
tusolosuhteista ja kunnallistekniikasta.

Kurssitöistä toteutussuunnitelmiin -luvussa (luku 5) kuva-
taan suunnitteluprosessin elinkaari syksyllä 2016 järjeste-
tystä maisterivaiheen studiokurssista jatkokehitysvaiheen 
kautta toteutussuunnitelmien laatimiseen. Luvussa esitel-
lään myös hankkeessa mukana olevat yhteistyökumppanit 
sekä eri osapuolten roolit ja tavoitteet hankkeessa. 

Puukortteli -luku (luku 6) kuvaa pääpiirteittäin Puukorttelin 
kokonaisuuden ja yleisiä suunnitteluperiaatteita. Luvussa 
on esitelty asuntojen ja toimintojen sijoittelu korttelissa 
sekä suunniteltu asuntojakauma. 

Yhtiömuotoisuus ja hallintamuodot (luku 7) käsittelee 
yhtiömuotoisen hallintamuodon vaikutuksia townhou-
se-rakentamiseen. Luvussa käydään läpi Lakea Oy:n Omak-
si-malli ja muita vastaavia hallintamuotoja sekä vertaillaan 
niiden ominaisuuksia. Luvussa pohditaan myös, millaisia 
vaikutuksia yhtiömuotoisella rakentamisella on pienta-
loalueiden suunnitteluun ja toteutukseen: millä tavoin 
yhtiömuotoisuudesta voidaan hyötyä ja mitkä ovat sen 
tuomat haasteet suunnittelun näkökulmasta.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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MIKÄ ON TOWNHOUSE?

Tyypillisesti townhouse tarkoittaa pientaloa, joka on syvärunkoinen, sivuseinistä kiinni 
naapuritaloon rakennettu, kaksi-neljäkerroksinen ja omatonttinen asuinrakennus. Lisäksi on 
määritelty, että taloja on vierekkäin vähintään kolme, jotta se eroaa paritalon käsitteestä. 
Townhouse-talotyyppi muodostaa perinteisesti pienimittakaavaista urbaania kaupunkitilaa 
ja tiivis suhde katutilaan on tärkeä tunnistettava ominaisuus. Osa rakennuksista rajautuu 
katuun suoraan ja osa etupihavyöhykkeen välityksellä. Perinteisesti townhouse-asunnoilla 
on omatonttisuutensa vuoksi ollut oma, yksityinen takapiha, mutta townhouse-tutkimuksen 
mukaan etenkin yhtiömuotoisessa rakennustavassa voidaan muodostaa yhteispiha 
omien pihojen lisäksi. Lisäksi townhouse-asunnoille on ominaista niiden yksilöllisyys ja 
asuntoyksiköt erottuvat usein selkeästi toisistaan katukuvassa. (Huttunen & Kuittinen, 2014)

Townhouse-rakentamisen tulevaisuus (luku 8) käsittelee 
kyseisen talotyypin tulevaisuudennäkymiä ja haasteita. 
Luku pohjautuu pääosin Helsingin kaupungin, ARA:n, sekä 
Lakea Oy:n sähköpostihaastatteluihin. Luvussa käydään 
läpi myös Helsingin kaupungin näkemys tiiviiden ja mata-
lien pientaloympäristöjen kehittämisestä sekä perehdytään 
kaupungin tavoitteisiin.

Diplomityökokonaisuuden osa 1/4, yhteinen osa, päättyy 
kokonaisuutta käsittelevään yhteenvetokappaleeseen. 
Kolme erilaista townhouse-tulkintaa esitellään kokonai-
suuden seuraavissa osissa. Diplomityökokonaisuus on 
seuraava:

Osa 1/4: Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta town-
housesta: Tekijät: Jutta Palomäki, Lotta Skogström ja Mila 
Tolppanen.

Osa 2/4: Herukka – Tulkinta suomalaisesta townhousesta. 
Tekijä: Jutta Palomäki.

Osa 3/4: Tyrni – Tulkinta suomalaisesta townhousesta. 
Tekijä: Lotta Skogström.

Osa 4/4: Karviainen – Tulkinta suomalaisesta townhouses-
ta. Tekijä: Mila Tolppanen.
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2 TOWNHOUSE-TUTKIMUS JA LÄHTÖKOHDAT

Luvussa esitellään Habitat Components - Townhouse -tutkimuksen eri osa-alueiden tuloksia. Lisäksi 
pohditaan townhouse-talotyypin roolia kaavoituksessa ja etsitään Suomessa esiintyviä vertailukelpoisia 
ratkaisuja. Tarkoituksena on myös havainnollistaa potentiaalisen townhouse-asujan odotuksia 
talotyyppiä kohtaan. 

20
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2.1 TUTKIMUS

Habitat Components – Townhouse -tutkimus käynnistyi 
vuonna 2013 yleisestä kiinnostuksesta Suomeen rantau-
tunutta pienimittakaavaista ja tiivistä kaupunkirakennet-
ta synnyttävä townhouse-talotyyppiä kohtaan. Habitat 
Components – Townhouse -hanke on osa Aalto-yliopiston 
ja Helsingin kaupungin yhteistä Innovatiivinen kaupun-
ki -ohjelmaa. Tutkimus jakautuu kolmeen varsinaiseen 
osioon ja niiden lisäksi linkittyy erilliseen Aalto-yliopiston 
AEF-ohjelman rahoittamaan monitieteelliseen Energy Effi-
cient Townhouse -tutkimukseen. 

Townhouse-talotyypin soveltuvuutta suomalaiseen asumis- 
ja rakentamiskulttuuriin ei oltu tutkittu aiemmin. Tutki-
muksen tarkoituksena oli tuoda esille, millaisia odotuksia 
potentiaalisilla asukkailla on ja mitä talotyypin toteutus 
vaatii. Tutkimus on pyrkinyt vastaamaan kysymyksiin town-
housen sosiaalisesta kestävyydestä suomalaisen asumisen ja 
kaupunkirakentamisen kontekstissa, kohtuuhintaisuudesta 
sekä suomalaisten kiinnostuksesta talotyyppiä kohtaan. 
Townhouse tunnistettiin potentiaaliseksi vaihtoehdoksi 
täydentämään Suomen suppeaa asuintalojen rakennuskan-
taa pääkaupunkiseudulla. (Huttunen et al. 2016)

2.2 TOWNHOUSE KAAVOITUKSESSA JA 
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA

Väestön ikääntyminen, perherakenteiden muutokset, yksin 
asuvien määrän kasvu, elämäntapojen muuttuminen ja 
kestävän kehityksen vaatimukset ovat heijastuneet asui-
nympäristöjen suunnitteluun sekä rakentamiseen (Juntto 
2010). Viime vuosikymmenen aikana townhouse on otet-
tu mukaan uusien alueiden maankäytön suunnitteluun. 
Vireillä olevissa kaavoitushankkeissa, jo lainvoimaisissa ja 
toteutuksessa olevien asuinalueiden asemakaavoissa, on 
pyritty lisäämään asumisratkaisujen monimuotoisuutta 
sisällyttämällä alueille townhouse-rakentamista. Erityises-
ti Helsingin uuteen liitosalueeseen, Östersundomiin, on 
kaavoitettu rakennusoikeutta townhouse-tyypille. Yleiskaa-
valuonnoksessa alueelle on suunniteltu 70 000 asukkaan ja 
15 000 työpaikan uutta aluetta, joka tukeutuu raideliiken-
teeseen. Alueen on määrä rakentua vuosina 2020-2070. 
(Jalkanen et al. 2012)

Suomen yhdyskuntarakenne on pääosin hajanainen, väljä 
ja tehoton, mikä merkitsee kunnille korkeita käyttö- ja yllä-
pitokustannuksia. Suurien ja hajautettujen tonttien rinnalle 
kaivataan uusia rakentamismuotoja, joissa yhdistyvät pien-
taloasumisen vetovoimaiset ominaisuudet ja tiiviin yhdys-
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kuntarakenteen taloudellisuus. Laajalle alueelle leviävä 
yhdyskuntarakenne edellyttää talokohtaisia lämmitysjär-
jestelmiä ja lisää yksityisautoilun tarvetta. Tehokkaammin 
rakennetuilla alueilla asunnot voidaan kytkeä helpommin 
kunnallisteknisiin ratkaisuihin, ja joukkoliikenteen järjes-
täminen on kannattavampaa, koska sitä käyttävien määrä 
on suurempi.  Maanpinta-alan tehokas ja säästeliäs käyttö 
tuo myös ekologisia etuja, sillä suuria yhtenäisiä luonto-
alueita voidaan jättää kokonaan rakentamatta. Jotta matalat 
ja tiiviit alueet olisivat asumisvaihtoehto useille ruokakun-
nille, tulisi asuntojen kokojakauman tarjota sekä pieniä että 
suuria asuntoja.  (Lahti 2002)

Ympäristöministeriö käynnisti 2000-luvun vaihteessa valta-
kunnallisen Tiivis ja matala -ohjelman, jonka tavoitteena 
oli edistää kaupunkimaista pientaloasumista ja pienimit-
takaavaista urbaania ympäristöä. Ohjelman tarkoituksena 

on ollut maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luoda 
tuleville alueille omaleimaisuutta ja identiteettiä. Parhaim-
millaan matala ja tiivis rakentaminen täydentää jo olemassa 
olevaa kaupunkia, sen osia ja rakennetta. (Korpivaara 2011) 
Tiiviin ja matalan alueen aluetehokkuudeksi on määritelty 
vähintään e=0,25, korttelitehokkuudeksi e=0.35 ja kerros-
korkeudeksi maksimissaan kolme kerrosta (Kuismanen 
2005). Pienimittakaavaiset, tiiviit asuinympäristöt sijoittu-
vat maankäytöltään tehokkaan kerrostaloalueen ja väljän 
pientaloalueen väliin.

Kaavoitusvaiheessa tehdyt ratkaisut korostuvat tiiviissä 
rakentamisessa ja niillä on suora vaikutus asukkaiden koke-
mukseen asuinympäristöstään. Ulkomailla townhouse-ta-
lojen kapeaan ja korkeaan ulkomuotoon on vaikuttanut 
merkittävästi tilan puute sekä tonttimaan hinta. Suomessa 
tonttimaasta ei ole pulaa, mikä antaa townhouse-talotyy-

1

Kotina suomalainen
townhouse. Lähtökohtia ja 
tulkintoja tulevaisuuteen.
Habitat Components – Townhouse
-hankkeen loppuraportti

1

Uusi suomalainen unelmakoti?
Asukasnäkökulma townhouse-asumiseen

Kuva 2.1: Aalto-yliopiston Townhouse-tutkimuksia vuosilta 2014-2016.

Energiatehokas
townhouse
Taustat ja mahdollisuudet
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pin kehittämiselle vapauksia ja mahdollistaa asukkaiden 
toiveiden huomioon ottamisen jo talon massoittelussa ja 
pysäköintiratkaisuja mietittäessä. (Huttunen et al. 2016) 
Suomalaisessa kontekstissa tulee kiinnittää huomiota selke-
än rajapinnan luomiseen yksityisen ja julkisen tilan välil-
lä. Tällä tavoin saavutetaan asunnon riittävä yksityisyys 
myös tiivisti rakennetuilla alueilla. Riittävän näkösuojauk-
sen puute ja alueen omistuksen epäselvä määrittely ovat 
johtaneet pikemminkin asuntojen sulkeutumiseen ympä-
ristöltä kuin tavoiteltuun avautumiseen katua kohti (Huttu-
nen et al. 2015). 

2.3 TOWNHOUSE SUOMALAISESSA 
KONTEKSTISSA

Suomessa townhouse-tyypillä ei ole historiallista taustaa 
toisin kuin Alankomaissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa, 
missä talotyypillä on pitkä traditio sekä kaupunkimaises-
sa ympäristössä että esikaupunkialueilla. Mittakaavaltaan 
ja katutiloiltaan perinteiset suomalaiset puukaupungit 
muistuttavat jokseenkin ulkomailla rakennettuja town-
house-alueita. Suomalaisten puukaupunkien tiiviin raken-
tamisen traditio katkesi modernin kaupunkisuunnittelun 
muuttuneiden ihanteiden myötä ilmavaan ja korkeaan 
massoitteluun, jolloin rakentaminenkin muuttui kivima-
teriaalipainotteiseksi ja elementtirakentaminen käynnistyi 
(Lahti 2002).

Viimeisen 50 vuoden aikana Suomeen rakennetut matalat 
ja tiiviit asuinalueet ovat olleet lähes täysin yhtiömuotoi-
sesti toteutettuja rivi-, ketju- tai muita ryhmätalotyyppejä 
(Lahti 2002). Suomalainen kaksikerroksinen rivitalo on 
asumismuotona pohjaratkaisultaan ja suhteeltaan ympä-
ristöönsä samankaltainen kuin tietyt ulkomailla tavatut 
townhouse- eli kaupunkipientalot. Suomessa rivitalot on 
pääsääntöisesti rakennettu tuottajamuotoisina, mikä ilme-

nee rakennusten ulkoarkkitehtuurin yhdennäköisyydessä 
ja pohjaratkaisujen samankaltaisuudessa. Ulkomailla town-
houset ovat usein itsenäisiä ja yksilöllisesti suunniteltuja 
asuinrakennuksia, mikä näkyy rakennetun ympäristön 
kerroksellisuutena sekä asuntotarjonnan monipuolisuute-
na. Ulkomailla on myös tuottajavetoisia esimerkkejä, jossa 
rakennetaan suurempia alueita kerralla. Niiden kaavoi-
tuksessa on usein otettu huomioon alueelliset laadulliset 
tekijät, jotka synnyttävät monimuotoista kaupunkikuvaa. 
(Huttunen et al. 2015)

Merkittävin ero suomalaisten rivitalojen ja ulkomaalaisten 
townhouse-rakennusten välillä on omistusmuoto. Suomes-
sa rivitalot ovat pääosin yhtiömuotoisia. Omistusraken-
ne, yhtiömuoto ja kaikkia osakkaita koskevien yhteisten 
päätösten teko ovat keskeisiä eroja rivitalon ja ulkomailla 
tavatun townhouse-talotyypin välillä. Ennen yhtiömuotoa 
pidettiin suomalaisen townhouse-määritelmän kynnysky-
symyksenä, mutta määritelmä on kehittynyt ajan myötä, 
eikä hallintamuotoa pidetä enää rivitaloa ja townhouse-ta-
loa erottavana tekijänä. Tutkimuksessa pohdittiin, voiko 
itsenäistä talotyyppiä toteuttaa yhtiömuotoisena ja miten 
omistusmuoto ilmenee talotyypissä. Tutkimuksessa ilmeni 
tarve yhtiömuotoisten ratkaisujen ja niiden päätösproses-
sien kehittämiseen enemmän asuntokohtaisia ratkaisuja 
tukevaksi. (Huttunen et al. 2015) 

Suomalainen unelmakoti -tutkimuksen mukaan town-
house-myönteisissä vastaajissa korostuu valmius hyväk-
syä erilaisia asumisen hallintamuotoja. Yhtiömuotoinen 
asuminen koetaan hyväksyttäväksi, jos voidaan olettaa, että 
asioista päätetään joka tapauksessa yhdessä. Lisäksi yhtiö-
muotoinen hallintarakenne koetaan omatonttisuutta edul-
lisemmaksi. Kysely toteaa, että omatonttisuus on kuiten-
kin enemmistön suosiossa, sillä silloin asukkaalla on lähes 
täydellinen päätäntävalta ja on olemassa selkeä raja sille 
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mikä on omaa. Tuottajamuotoisuus tuo talotyypin enem-
mistön vaihtoehdoksi, sillä itse rakentavien ja rakennutta-
vien määrä on vähäinen. (Huttunen et al. 2016) 

Puukaupunkialueiden, esimerkiksi Puu-Käpylän, tiivis ja 
matala rakentaminen on mahdollistanut vehreän ja yhtei-
söllisen alueen synnyn, sillä puukaupungeille ominainen 
selkeä tilahierakia välittyy rakennetusta ympäristöstä ja luo 
selvän rajapinnan yksityisen ja julkisen tilan välillä. Selkeät 
rajat palvelevat asukkaiden mahdollisuutta sekä osallis-
tua että vetäytyä korttelin yhteisestä toiminnasta. Pääosin 
kaksikerroksiset asuinrakennukset rajaavat korttelialueen, 
joka sulkee sisäänsä sekä piha-alueita, että talousrakennuk-
sia tai sivuasuntoja.

Katuja rajaavat vaihtelevasti rakennusten lapepuolet ja 
päädyt, mikä tuo vaihtelevuutta katutilaan värien ja detal-
jien lisäksi. Kortteleiden väliin rajautuvat katutilat ovat 
usein kapeita, mikä muistuttaa ihmislähtöisestä mittakaa-
vasta. Kortteleiden väliin jää myös julkisia ulkotiloja, jotka 

Jo toteutuneita townhouse-tyyppisiä kohteita pääkaupunki-
seudulla. Asuntojen yksilöllisyys toteutuu jokaisessa refe-
renssikohteessa eri keinoin. 

Kuvat vasemmalta oikealle:

Kuva 2.2: Vuorenjuuren etupihoja ja vaihtelevia julkisivu-
ja.

Kuva 2.3: Alppikylän townhouse-asunnot rajautuvat suo-
raan kiinni katutilaan.

Kuva 2.4: Etupihojen mittailua Säterimetsässä.

on erotettu yksityisemmistä pihoista aidoin tai rakennusten 
sijoittelun keinoin. Yhteispihallisiin kortteleihin saattavat 
liittyä myös pienemmät asuntokohtaiset pihat. Puutalokort-
telit tarjoavat erilaisia asumismuotovaihtoehtoja pienker-
rostalosta rivitaloon ja paritalosta omakotitaloon. Erilaisia 
talotyyppejä esiintyy saman korttelin sisällä, mikä saattaa 
lisätä asuinyhteisöjen sosiaalista moninaisuutta.

2.4 TOWNHOUSE-ASUMISEN ODOTUKSET

Asumistoiveita ja –tarpeita leimaa monimuotoistuminen, 
mutta se ei näy nykypäivän asuntotuotannossa. Kotimaisis-
sa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu muutoksia 
elämäntyyleissä, asumisen arvoissa, perhemalleissa ja väes-
törakenteessa. Asuntotarjonta ei kuitenkaan ole monipuo-
listunut asukkaiden tarpeiden mukaan, ja kerros- ja rivita-
lojen kaavamaista tuotantoa on syytetty asuntotarjonnan 
yksipuolisuudesta. Townhouse-tutkimuksessa on ilmennyt, 
että valtaosa asukkaista suosii omakotitalomaista asumista. 
Syyksi on esitetty omakotalojen helpompaa muokkausta 



25

Townhousen vahvuuksiin liitetään niiden muodostama 
ihmisläheinen mittakaava. Ulkotilat ovat lähellä asuntoa, ja 
kadut ovat intiimejä ja turvallisia. Kadut, etupihat ja asunto-
jen sisäänkäynnit luovat kohtaamispaikan ja mahdollisuu-
den yhteisöllisyyden synnylle tiiviissä kaupunkirakenteessa. 
Kaupunkipientaloalueilla tulisi kiinnittää erityistä huomio-
ta katujen ja ulkotilojen suunnitteluun sekä turvallisuu-
teen, jotta niistä muodostuisi asumista ja oleskelua tukevia 
ympäristöjä. Unelmakoti- ja Envi-kyselyissä* havaittiin, 
että asukkaat ovat valmiita tinkimään oman tonttinsa koos-
ta, kunhan asumista palvelevat tilat ja pihat mahdollista-
vat itselle tärkeimpien toimintojen toteutumisen. Town-
house-talotyypin mitoitukseen ja ympäristön luonteeseen 
vaikuttaa myös rakennuksen pysäköintiratkaisu. Suurin 
osa kyselyyn vastanneista painotti pysäköinnin helppouden 
ehdottomuutta, ja autotalli oli suosituin pysäköintivaihto-
ehto. Kyselyissä tuli esiin myös mahdollisuus asua town-
house-alueella ilman autoa. (Huttunen et al. 2016)

* Energia- ja ympäristöasennekysely “Envi” toteutettiin vuonna 2015 täydentämään Suomalainen Unelmakoti -kyselyä. Kysely selvitti pääkaupunkiseudun 
asukkaiden asenteita asumisen ympäristökysymyksiin.

omien toiveiden mukaiseksi. Tutkimuksissa on myös todet-
tu tarve uusille pientalon ja kerrostalon typologiat sekoit-
taville talotyypeille, joissa yhdistyisi sekä kerrostalo- että 
pientaloasumisen hyödyt. (Huttunen et al. 2016)

Suurimmat odotukset townhouse-asumisessa liitettiin 
Unelmakoti-kyselystä saatujen tulosten mukaan yksilöl-
lisyyteen, asuntojen joustavuuteen sekä asuinympäristön 
miellyttävyyteen. Kyselyyn vastaajat arvostivat mahdolli-
suutta personoida sekä oman asuntonsa sisä- että ulkoti-
loja ja toivoivat pääsevänsä vaikuttamaan oman asuntonsa 
ratkaisuihin. Townhouse-tutkimuksessa tunnistettiin tarve 
erilaisille asuinalueille, jotta pystytään vastaamaan erilaisiin 
asumismieltymyksiin sekä ruokakuntien toiveisiin. Vehreä 
ympäristö ja lähellä sijaitsevat virkistysalueet koettiin 
positiivisena lisänä etenkin esikaupunkimaiselle asuinym-
päristölle. Myös hyvät liikenneyhteydet sekä palveluiden 
läheisyys koettiin asuinalueen houkuttelevuutta lisääviksi 
tekijöiksi. (Huttunen et al. 2015)
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Townhouse-asumista määrittää asunnon jakautuminen 
useampaan kerrokseen. Unelmakoti-kyselyn perusteel-
la monikerroksisuuden tunnistettiin lisäävän asuintilan 
muuntojoustavuutta ja yksityisyyttä. Muuntojoustavuutta 
pidettiin tutkimuksen vastaajien keskuudessa yhtenä tärkeä-
nä ominaisuutena townhouse-asumisessa. Joustavuuden 
koettiin tarjoavan lisäarvoa asumiselle ja mahdollisuuden 
ottaa huomioon muuttuvat elämäntilanteet. Muuntojous-
tavuuden toteutumisen haasteena on osittain suomalainen 
lainsäädäntö. Nykymääräysten mukaan esimerkiksi town-
house-rakennus, joka sisältää useita asuntoja päällekkäin, 
määritellään asuinkerrostaloksi. Tällöin asuntojen tulee 
olla palo-osastoituja toisistaan. Lisäksi asunnon jakamisen 
aiheuttamiin muutoksiin on varauduttava jo suunnittelu-
vaiheessa, jolloin rakennuskustannukset kasvavat. Jaetta-
vissa asunnoissa tulee huomioida sisäänkäyntien ja pihojen 
järjestelyt, mahdollinen hissivaraus sekä ääneneristyksen ja 
talotekniikan vaatimukset. (Huttunen et al. 2015)

2.5 MAHDOLLINEN TOWNHOUSE-ASUKAS

Suomalainen Unelmakoti- ja Envi-kyselyissä selvitettiin, 
millainen on mahdollinen townhouse-asukas ja millaisia 
toiveita, tarpeita ja valmiuksia hänellä on. Oletuksena oli, 
että townhouse-asumisesta kiinnostuneita olisivat lähinnä 
lapsiperheet. Tutkimustulosten perusteella sekä kahden 
hengen taloudet että yksinasujat olivat myös kiinnostuneita 
kyseisestä asuntotyypistä. Kiinnostuneita oli sekä nuorissa 
että vanhemmissa ikäluokissa, mikä perustelee erilaisten 
townhouse-asuntojen kehittämisen tarvetta. (Huttunen et 
al. 2015) 

Pääkaupunkiseudulla asumisen erilaistumiskehitystä 
ohjaavat yksinasumisen yleistyminen, väestön ikääntymi-
nen, maahanmuutto sekä muuttuneet työskentelytavat. 
Yksinasujien määrä on kasvanut selvästi viime vuosina, 

mikä näkyy tilastoissa. Suomen 2,6 miljoonasta asunto-
kunnasta 46 prosenttia oli yhden henkilön asuntokuntia 
vuonna 2015. (SVT 2015) Yksin asuvien toiveena on asua 
yksiötä suuremmissa asunnoissa, joissa tilajärjestelyt palve-
levat paremmin sekä asumistarpeita että -toiveita ja ovat 
joustavampia. Townhouse-tutkimuksissa on havaittu, että 
asumisneliöiden sijoittuminen asuntotyypissä määrittää 
niiden käytettävyyttä. Asuntosuunnittelun kehittymisen 
tueksi tarvittaisiin asuintilan käyttöä reflektoivia tutkimuk-
sia. (Huttunen et al. 2016)

Helsingissä asumisväljyys on noin 34 m2 asukasta kohden 
ja asuntojen keskimääräinen koko on 64 m2. Toteutunei-
den townhouse-asuntojen keskimääräinen pinta-ala on 140 
m2-165 m2. Rakennetut townhouse-asunnot ovat kohtuulli-
sen suuria verrattuna kaupungin muuhun asuntokantaan, 
mikä tekee niistä sekä hankintahinnaltaan että asumis-
kustannuksiltaan kalliimpia. Unelmakoti-tutkimuksen 
mukaan kohtuuhintaisen townhouse-asunnon suositeltava 
enimmäiskoko on 120 m2. Suomalaisista townhouse-ta-
loista tulee kehittää eurooppalaisia esimerkkejä pienempiä 
tyyppejä, jotta markkinoille saadaan kohtuuhintaisia town-
house-asuntoja. Unelmakoti-tutkimuksen mukaan tiiviis-
ti rakennetuilla alueilla pienemmissä asunnoissa elävät 
lähtökohtaisesti tinkivät asumistoiveistaan pienentääkseen 
asumiskustannuksia. (Huttunen et al. 2015)

Unelmakoti- ja Envi-kyselyissä korostui asukkaiden tyyty-
mättömyys asumisen kustannuksiin. Taloudelliset teki-
jät ovat vahvasti sidoksissa asumisen mahdollisuuksiin ja 
valmiuksiin valita tietty asumistapa. Nämä tulokset koros-
tavat kohtuuhintaisuuden tavoitetta eri asumismuodoissa. 
Kyselyissä selvisi, että hankintahintaa tärkeämpi kriteeri 
olivat kohtuulliset kuukausittaiset asumiskustannukset. 
Kolmanneksi tärkeimpänä ominaisuutena asunnon valin-
nassa nousi pohjaratkaisun toimivuus. (Huttunen et al. 
2015)
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61

Vilkkaampi, tiiviimpi
asuinalue 

(URBAANI + )

Väljempi, vehreämpi
asuinalue 

(URBAANI - )

Sosiaalisuutta 
korostavat

(YHTEISÖLLISYYS + )

Yksityisyyttä
korostavat

(YHTEISÖLLISYYS - )

ETUPIHAT

• suojattu, iso etupiha 
• muurit & (pensas)aidat, pihara-

kennukset  rajaavat yksityistä 
piha-aluetta ja suojaavat näköyh-
teyksiltä

• tasoerot ja portaat kei-
nona korostaa yksityi-
syyttä 

ULKOALUEET

PYSÄKÖINTIRATKAISUT

• auto oman talon yhteydessä
• pysäköintipaikka talon etupi-

halla mahdollinen

NÄKYMÄT

• vehreät, suojatut näkymät

KATUALUEET

• väljempi katualue
• etäisyydet naapureihin päin 

voivat olla pidempiä
• kulkuyhteydet ohjaavat alueen 

läpi

ALUEELLA ON TÄRKEÄ 

HUOMIOIDA 

• asukkaiden yksityisyyden säi-
lyttäminen, esim. näköyhteydet 
naapuritalosta, kadulta tai 
puistosta takapihalle tai kadulta 
taloon vältettävä

• yhteisölliset paikat niille, jotka 
sitä kaipaavat, esim. lasten leik-
kialueet 

•  harkittava naapureista koko-
naan eristetty takapiha, mutta 
etupihaa ympäröivä rajaus suun-
nitellaan matalammaksi ja salli-
taan näköyhteys katu-alueelle 

ETUPIHAT

• ei etupihaa / pieni etupiha
• yhteys talosta kadulle välitön
• sisäänkäynnit suuntautuvat 

poispäin naapureiden sisään-
käynneistä (talot voidaan suun-
nata kaikki samaan ilmansuun-
taan)

• talojen sisäänkäynnit mahdolli-
simman kaukana toisistaan

• tasoerot ja portaat keinona 
korostaa  yksityisyyttä

ULKOALUEET

• asuntojen pihat voivat olla 
katolla

PYSÄKÖINTIRATKAISUT

• autoton / hyvät liikenneyhteydet
• auto oman talon yhteydessä

NÄKYMÄT

• katuelämää autoineen
• kotiin ei tulisi näkyä suoraan 

kadulta

KATUALUEET

• leveämpi katu-alue
• voi olla vilkkaasti liikennöity 

katu-alue

ALUEELLA ON TÄRKEÄ 

HUOMIOIDA

• polkupyöräilijät ja jalankulkijat
• asukkaiden yksityisyyden säi-

lyttäminen, esim. näköyhteydet 
kattoterassilta tai  parvekkeelta 
naapurin pihalle tai kadulta 
taloon vältettävä

• yhteisölliset paikat niille, jotka 
sitä kaipaavat, esim. lasten leik-
kialueet

ETUPIHAT

• ei etupihaa / pieni etupiha
• yhteys talosta kadulle välitön
• sisäänkäynnit suuntautuvat naapu-

reihin päin  (talot eivät suuntaudu 
kaikki samaan ilmansuuntaan)

• katu- ja maantasokerros ovat yhdellä 
tasolla, korkeuseroja 
vältettävä

ULKOALUEET

• yhteiset piha-alueet & leikkipaikat 
tärkeät

• yhteisrakennuksia piha-alueella
• yhteinen kattoterassi 
• esimerkkejä yhteistominnasta: vilje-

lyalueet, lumenluonti,  korjaustyöt, 
ruokailu, oleskelu, katukirpputorit, 
juhlat

PYSÄKÖINTIRATKAISUT

• autoton / hyvät liikenneyhteydet
• keskitetyt autopaikat alueen 

reunassa

NÄKYMÄT

• eloisaa katuelämää, paikoitellen veh-
reyttä

KATUALUEET

• polkupyöräily & kävely tärkeä; käve-
lykaupunki

• katutila rajautuu taloihin
•  kulkuyhteydet ohjaavat alueen läpi
• kapeampi katu, lyhyet välimatkat 

naapureihin
•  katujen varrella kauppoja, pajoja, 

työhuoneita

ALUEELLA ON TÄRKEÄ 

HUOMIOIDA

• lasten ja ikääntyvien tarpeet & tur-
vallisuus

• spontaanien kohtaamisen paikat
• mahdollisuudet vetäytyä
• mahdollisuus ottaa yhteistilat joskus 

omaan käyttöön

ETUPIHAT

• avoin, iso etupiha 
•  tilaa leikkiä ja suorittaa askareita 

etupihalla
• sisäänkäynnit suuntautuvat naapu-

reihin päin
• katu- ja maantasokerros ovat yhdellä 

tasolla,  korkeuseroja vältetään
• omaa pihaa rajaavat elementit sallivat 

kontaktin luomista (matalat istu-
tukset, aidat tai muurit)

• istumakorkeuteen suunnitellut ele-
mentit & muurit

• etäisyydet yksityisten ja julkisten 
tilan välillä tulisi mahdollistaa näkö- 
ja puheyhteyden

ULKOALUEET

• yhteiset piha-alueet & leikkipaikat, 
yhteispiha alueen keskellä

• yhteisrakennuksia iha-alueella, esim. 
pihasauna

PYSÄKÖINTIRATKAISUT

• keskitetyt autopaikat alueen reunassa
• pysäköinti talon rungon sisällä sallii 

näköyhteyden kadulle 

NÄKYMÄT

• rauhallista katuelämää & vehreät 
näkymät

KATUALUEET

• pihakatu, hidaskatu
• hidas liikkuminen (polkupyöräily & 

kävely)
• kulkuyhteydet ohjaavat alueen läpi
• lyhyet välimatkat naapureihin

ALUEELLA ON TÄRKEÄ HUOMIOIDA 

• lasten ja ikääntyvien tarpeet & turval-
lisuus

• mahdollisuudet vetäytyä (esim. 
takapihalle) tai osa pihasta suojattu, 
toinen osa avoin, tai selkeästi rajattu, 
oma takapiha ja yhteinen kattoterassi

• mahdollisuus ottaa yhteistilat joskus 
omaan käyttöön

• suunnitellut kohtaamispaikat: etu-
piha ja katualue eivät korvaa yhtei-
saluetta kuten puistoa tai leikki-
paikkaa 

Kuva 2.5: Aalto-yliopiston Townhouse-tutkimuksen tuloksia. Erilaisten asukasprofiilien 
toiveita omasta asuinympäristöstään: mittarit yhteisöllisyydestä yksilölliseen ja tiivistä 
ympäristöstä väljempään.
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Asuinympäristöllä on osoitettu olevan merkitystä muut-
topäätösten muodostumiseen elämänvaiheisiin ja asumis-
tarpeiden muutoksiin liittyvien syiden ohella. Asunnolta 
ja asuinalueelta toivotut ominaisuudet vaikuttavat uuden 
asunnon valintaan. Lisäksi maksukyky, elämäntilanne ja 
muuton aiheuttamat kustannukset asettavat rajoja asunnon 
hankinnalle. Kun perustavanlaatuiset asumistarpeet on 
tyydytetty ja ihmisillä on enemmän rahaa käytettävissään, 
asuminen alkaa eriytyä elämäntapojen ja arvojen ohjaama-
na. Yleisimmät syyt muuttaa asunnosta toiseen perustuvat 
asumistarpeissa ja -toiveissa tapahtuneisiin muutoksiin 
sekä muuttuneeseen perhetilanteeseen. (Juntto 2010)

2.6 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN 
JOHTOPÄÄTÖKSISTÄ

Asumisen, asunnon ja ulko-oleskelualueiden yksilöllistämi-
sen tarve toistuu nykyisin niin kerrostalojen kuin pienem-
pienkin talotyyppien kehittämisestä puhuttaessa (Huttunen 
et al. 2015). Habitat Components – Townhouse -tutki-
muksen mukaan townhouse-talotyyppi vastaa ominai-
suuksiltaan tulevaisuuden asumisratkaisujen kohtaamiin 
haasteisiin ja tarjoaa potentiaalisille käyttäjäryhmille 
varteenotettavan vaihtoehdon pientalolle ja kerrostaloasu-
miselle. Tutkimus paljasti, että myös yksinasujat ja senio-
ri-ikäiset ovat kiinnostuneita talotyypin mahdollistamas-
ta asumistavasta ja ympäristöstä lapsiperheiden lisäksi. 
(Huttunen et al. 2016) Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella 
nykyistä pienempiä ja esteettömiä townhouse-asuntoja, 
jotka ovat suuremman käyttäjäryhmän saavutettavissa. 

Tutkimus on tuonut esiin tarpeen rakentaa uutta pieni-
mittakaavaista ja kaupunkimaista asuinympäristöä. Kyse-
lyissä korostui tarve erilaisille townhouse-kortteleille, 
kaupunkimaisemmalle sekä lähiömäisemmälle asumiselle 
eri asumismieltymyksiin vastaten. (Huttunen et al. 2016) 

Townhouse-alueen rakenteeseen ja mittakaavaan sopi-
vien asuinkerrostalojen ja sitä kautta pienten asuntojen 
huomioon ottaminen maankäytössä on kiinnostava aihe. 
Talotyypin kehittämisessä saavutettavuus, kohtuuhintai-
suus ja erilaiset hallintamuodot ovat avainasemassa. Tiivis 
kaupunkirakenne ja riittävä asukaspohja luovat edellytykset 
kaupunkiasumisen kannalta oleellisten monipuolisten lähi-
palvelujen saatavuudelle.

Suomalaisen townhousen kehittämisessä tulevat esille sen 
omistus- ja hallintamuoto. Yhtiömuotoisessa rakentami-
sessa tulee nousemaan haasteeksi talotyyppiin kohdistu-
vat yksilöllisyyden odotukset sekä arkkitehtuurissa että 
pihatilojen käsittelyssä. (Jalkanen et al. 2014) Asuntoyh-
tiömuotoisessa townhouse-rakentamisessa on löydettävä 
ratkaisumalleja ja toimintatapoja, jotka tukevat asuntojen 
yksilöllisyyttä.

Puukortteli-projektin tarkoituksena on testata ja soveltaa 
mahdollisimman laajasti Habitat Components – Townhou-
se -tutkimuksen tuloksia. Yksi valmiin korttelin asunnoista 
on tarkoitus hankkia Aalto-yliopiston hallintaan jatkotut-
kimusta varten. Asuntoyksikön avulla tullaan tutkimaan 
käyttäjäkokemuksia ja asuinalueen yhteisöllisyyden kehit-
tymistä. Tarkoituksena on löytää toimivia ratkaisuja myös 
tuottajamuotoisen, esivalmisteisen townhouse-rakentami-
sen kustannustehokkaisiin malleihin. 
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Kuva 2.6: Säterinmetsässä townhouse-talot on toteutettu yksilöllisyyttä korostaen.
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3 ASEMAKAAVA JA SUUNNITTELUALUE

Tässä luvussa käsitellään asemakaavan tarjoamia mahdollisuuksia ja sen luomaa viitekehystä 
suunnittelulle. Asemakaavan määräyksiä on haastettu aiempien Townhouse-tutkimuksiin pohjautuvien 
tulosten pohjalta, kuitenkin kaavan tavoitteita kunnioittaen. Osansa kaavamuutoksiin ovat tuoneet myös 
kohtuuhintaisuuden haasteet, rakennuttajan esittämät tavoitteet ja rakentamisen tuottajamuotoisuus. 

Luvussa käsitellään alkuperäistä asemakaavaa ja poikkeamia suhteessa siihen, millainen 
korttelikokonaisuus on nyt – ja millainen kaava on suhteessa townhouse-tutkimuksen tuloksiin.

30
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3.1 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA ASEMA-
KAAVAN TAVOITE

Suunnittelualue sijaitsee Itä-Helsingissä Mellunkylän 
kaupunginosassa asemakaavan 11810 alueella. Asemakaava 
on saanut lainvoiman 7.8.2009 ja se käsittää alueen Kehä 1:n 
itä- ja pohjoispuolen lämpövoimalaitoksen ympäristössä. 
Kaava jakautuu kahteen osaan, osiin A ja B. Suunnittelualue 
sijaitsee kaavan osassa A, Myllypuron voimalaitoskorttelis-
sa. Osa A käsittää alueen Helenin lämpövoimalaitoksesta 
pohjoiseen. Alueelle on kaavoitettu pientalorakentamis-
ta sekä korkeampaa asuinrakentamista Kehä 1:n rajaan. 
Voimalaitoksesta kaakkoon sijaitseva osuus on kaavan osa 
B, Myllypuron keskuksen itäosa sekä Lallukantien-Rancke-
nintien alue. Myllypuron keskuksen itäosa on korkeampaa 
rakentamista ja alueelle on kaavoitettu myös toimitilaraken-
tamista Myllypuron keskustan jatkeeksi. Lallukantien-Ran-
ckenintien alue on matalampaa pientalorakentamista. 

ASEMAKAAVAN TAVOITTEITA

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa laadukas ns. 
hartiapankki- sekä tuottajamuotoinen rakentaminen ja 
tarjota ratkaisuja erilaisten käyttäjien tarpeisiin (Asema-
kaavaselostus 2008). Tavoite on myös linjassa townhou-
se-tutkimuksen tulosten kanssa, joista ilmenee tarve erilai-
sille rakennuttamismuodoille.

Alueen asemakaavan tavoite on myös eheyttää Kehä 1:n 
rikkomaa kaupunkikuvaa ja tarjota tulevaisuudessa asun-
toja sekä työpaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 
Olemassa olevien yhteyksien lisäksi kaavassa on esitetty 
varaukset sekä kevyenliikenteensillalle että -alikululle Kehä 
1:n toiselle puolelle yhdistämään uutta asuinaluetta Mylly-

Kuva 3.1a: Asemakaava jakautuu kahteen osaan, suunnit-
telualue sijoittuuu osaan B
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Kuva 3.1b: Suunnittelualueella viitataan koko Puukorttelin alueeseen eli asemakaavan kortteleihin 47305 ja 47306. Suun-
nittelualueella on yhteensä kolme taloriviä, joista kaksi sijaitsee korttelissa 47305 ja yksi korttelissa 47306. Kortteli 47305 
on ollut varsinainen suunnittelualue, joka on varattu Helsingin kaupungilta rakennuttaja Lakea Oy:lle. Kortteliin 47306 
viitataan optiokorttelina, jota on suunniteltu samanaikaisesti korttelin 47305 kanssa. Optiokorttelin luovutusta tullaan hake-
maan kaupungilta, kun korttelin 47305 toteutuminen varmistuu.
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puron keskustaan. (Asemakaavaselostus 2008) Sijainnin ja 
asemakaavan tarjoama ympäristö on otollinen townhou-
se-alueen suunnittelulle sekä toiminnallisesti monipuolisen 
alueen toteutumiselle.

Asemakaava on pientalovaltainen. Kaavan tarjoamas-
ta kerrosalasta on osoitettu noin 25 000 k-m² kerrostalo-
jen rakentamiseen, josta osa Kehä I:n varrella muodostaa 
melusuojan alueelle. Kaavoitetusta rakennusoikeudesta 
rivi- ja pienkerrostalojen rakentamiseen on osoitettu reilu 
10 000 k-m² ja erillispientalojen sekä yhtiömuotoisten pien-
talojen rakentamiseen noin 30 000 k-m². Pientalojen tontit 
ovat pieniä ja rakennusoikeus maltillinen. Asemakaavan 
tavoitteena on korvata kerrostaloasumista kohtuuhintaisel-
la pientalovaihtoehdolla. Alueelle on osoitettu rakennusoi-
keutta toimitilarakentamiselle, mutta pääasiassa kaava on 
pientalopainotteinen. (Asemakaavaselostus 2008)

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Suunnittelualue sijoittuu kaavassa merkitylle pientalo-
jen korttelialueelle. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat 
määräykset:

Asemakaavaselostuksen mukainen ohje AO-alueelle on 
townhouse-tyyppinen, omatonttinen ja -pihainen rakenta-
minen. Rakennukset määrätään rakennettaviksi joko kiin-
ni toisiinsa tai hyvin lähelle toisiaan. Asemakaava-alueen 
pientalotontit ovat pieniä ja niiden koot vaihtelevat noin 
200 neliömetrin tonteista 300-neliömetrisiin. Tonttikohtai-
sen rakennusoikeuden vaihtelu on puolestaan 125 k-m²:n ja 
180 k-m²:n välillä. Suunnittelualueen tontit ovat tarjotuista 
pienimpiä: rakennusoikeus alkuperäistä tonttia kohti on 
125 k-m² ja tontin koko 171 m². Ohje määrää, että raken-
nukset tulee rakentaa kiinni naapuritontin rajaan. (Asema-
kaavaselostus 2008)

Pysäköinti on osoitettu pientaloalueilla omalle tontille, ja 
jokaisella asunnolla tulee olla yksi autopaikka. Pysäköinti-
ratkaisujen toteuttamiseen on kaavoitettu lisärakennusoi-
keutta 25 k-m², jonka voi käyttää autotallien ja –katosten 
rakentamiseen. Asuntokadut on mitoitettu toispuoleisen 
pysäköinnin sallivaksi. Kaavaselostus kuitenkin huomaut-
taa katupysäköinnin olevan haastavaa useiden tonttiliitty-
mien takia. Vieraspysäköinnin saa osoittaa katualueelle. 
(Asemakaavaselostus 2008)

Pientalokortteleiden kerrosluvut vaihtelevat kahden ja 
kolmen välillä. Suunnittelualueella ja sen lähikortteleissa 
kerrosluvun tulee olla kaksi. Rakennusoikeus alkaa kaksi 
metriä katualueen reunasta ja rakennettava alue muodostaa 
kadun varrelle pohjois-eteläsuuntaisen talorivin. Raken-
nuksen ja katualeen väliin merkitty istutettava alue tulee 
rakentaa etupihamaiseksi. (Asemakaavaselostus 2008)

Pientalokorttelialueet on kaavoitettu pääosin asumiseen, 
mutta enintään 20% käytetystä rakennusoikeudesta voi olla 
myös työtilaa, joka ei tuota häiriötä ympäristölle. Luon-
nollisten pinnanmuotojen niin salliessa kaksikerroksisiin 
asuntoihin voi rakentaa kellarin. Kellarin saa rakentaa 
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pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa enintään 50% kella-
rikerroksen alasta kerrosluvun estämättä. Asemakaava 
määrää myös jokaiseen asuntoon rakennettavaksi hormin. 
Kahden tontin välille voidaan rakentaa yhteinen palomuuri 
naapureiden näin sopiessa. (Asemakaavaselostus 2008)

Kaava määrittää myös alueen arkkitehtuuria ja julkisivu-
jen materiaaleja. Voimalaitosta lähimmät korttelit, joihin 
myös suunnittelualue kuuluu, on määrätty punatiilisiksi ja 
rakennuksissa tulee olla harja- tai pulpettikatto. Muualla 
kaava-alueella julkisivumateriaalit vaihtelevat rappauksesta 
puujulkisivuihin. (Asemakaavaselostus 2008)

Kuvat 3.2 ja 3.3: Jatkokehitysvaiheen asemapiirros ja assemakaavaote. Suunnittelualueeseen kuuluvat korttelit 47305 
ja 47306. Uudet tontit 19 ja 20 kuuluvat kortteliin 47305.

Tontti 19 Tontti 20 Kortteli 47306

3.2 POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

Osa asemakaavamääräyksistä ei toteuta townhouse-tut-
kimustuloksia eikä sitä kautta Esikaupunkikortteli 2020 
–hankkeen tavoitteita monipuolisen kaupunkipienta-
loalueen soveltamisesta ja townhouse-tutkimisen jalkautta-
misesta käytäntöön. Tämä johti asemakaavan haastamiseen 
poikkeamalla tietyistä townhouse-typologian ja hankkeen 
kannalta olennaisista asemakaavamääräyksistä. 
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Poikkeamia ovat: 

- poikkeaminen kaksikerroksisuudesta,
- tonttien yhdistäminen ja yhtiömuotoisuus,
- rakennusten sijoittaminen osittain määrätyn 

rakennusalan ulkopuolelle,
- asuntojakauman muutokset ja suurempi asunto-

jen määrä,
- kerrostalon sijoittuminen pientaloalueelle,
- poikkeaminen julkisivumateriaalista ja
- hormivarauksen jättäminen pois suunnitelmista.

TONTIN KOON VAIKUTUS JA TONTTIEN YHDISTÄMINEN

Suunnittelualueen korttelit 47305 ja 47306 muodostuvat 
yhdeksän vierekkäisen tontin muodostamista taloriveis-
tä. Suunnittelukurssilla tonttien yhdistämistä, erikokoisia 
asuntoja ja taloyhtiöiden muodostamista tutkittiin erilaisis-
sa suunnitelmissa. Tonttien pienuuden ja korttelin muodon 
ohjaamana moni suunnitelma päätyi noudattamaan asema-
kaavan kaltaista rakennusten sijoittelua rivimäisesti Pirtti-
lahdenkujan ja Akonlahdenkujan varsille. Kaikki tontit ovat 
samankokoisia, ja korttelin jokaisella tontilla on yhtä suuri 
rakennusoikeus. Asemakaava rajoittaa asuntojen pinta-alan 
hyvin samankaltaiseksi eikä mahdollista pienten asunto-
jen rakentamista alueelle. Townhouse-tutkimus osoittaa 
erikokoisten townhouse-asuntojen tarpeen, ja kiinnostusta 
townhousemaiseen asumiseen on havaittu monenlaisissa 
ruokakunnissa (Huttunen et al. 2015).

Jotta asuntokokojen vaihtelu olisi mahdollista, vierekkäiset 
tontit yhdistettiin: tontit 1-9 ovat nyt tontti 19 ja tontit 10-18 
tontti 20. Uuden tontin rakennusoikeus on yhdeksän aiem-
man tontin summa eli yhteensä 1125 k-m². Autotalleille ja 
–katoksille osoitettu lisärakennusoikeus on vastaavasti 225 
k-m². Vastaavaa yhdistämistä haetaan kortteliin 47306, kun 
tontin luovutus on selvillä. Hanke on tonttien yhdistämi-

sen jälkeen yhtiömuotoinen alkuperäisen omatonttisuuden 
sijaan. Yhtiömuotoisuutta osana townhouse-aluetta käsitel-
lään tarkemmin luvussa seitsemän, joka käsittelee hallinta-
muotoa ja yhtiömuotoisuutta.

ASUNTOJAKAUMAN MONIPUOLISTAMINEN JA ASUNNOT

Tonttien yhdistäminen mahdollistaa asuntokoon vaihte-
lut sekä poikkeaman asuntojen määrässä alkuperäiseen 
nähden. Kaikkien kolmen tontin käsittävälle Puukort-
telin alueelle olisi alkuperäistä tonttijakoa noudattaen 
muodostunut yhteensä 27 asuntoa, joista kukin kooltaan yli 
100-neliöisiä tilaratkaisusta ja varastojen suuruudesta riip-
puen. Tonttien yhdistämisen jälkeen alueelle suunniteltiin 
yhteensä 36 asuntoa yksiöistä perheasuntoihin. Asuntojen 
koot vaihtelevat 29 ja 116 neliömetrin välillä. Asuntokoko-
jen vaihtelut sijoittuvat townhouse-tutkimuksen raameihin 
pienempien asuntojen vastatessa yksin asuvien sekä paris-
kuntien asuntotarpeeseen ja suurempien asuntojen perhei-
den tarpeisiin. Townhouse-tutkimuksen mukaan suurem-
pien kohtuuhintaisten townhouse-asuntojen maksimikoko 
on noin 120 neliömetriä (Huttunen et al. 2015).

Erityisesti pienten asuntokuntien määrä on kasvussa, ja 
pienasuntojen sijoittaminen townhouse-alueelle on tärkeä 
tekijä asuinalueen monipuolistamisessa (Huttunen et al. 
2016). Myös rakennuttajalla oli toive pienasuntojen sijoit-
tamisesta tontille, ja tämän tavoitteen integroiminen suun-
nitelmiin oli tärkeä osa jatkokehitysvaihetta. Pienasuntojen 
lisäämiseen rakennuttajan kannalta houkutteli niiden suuri 
kysyntä. Pienasunnot tarjoavat townhouse-alueelle tyypil-
lisen pienimittakaavaisen asuinympäristön edut myös niil-
le, joilla ei välttämättä ole varaa tai tarvetta suurempaan 
asuntoon. 

Jatkokehitysvaiheessa tontilla 20 keskityttiin erityisesti 
päällekkäisten pienasuntojen tutkimiseen kerrostalorat-
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kaisussa. Kerrostalon suunnitteleminen pientaloalueelle 
on ollut mahdollista tonttien yhdistämisen lisäksi poikkea-
malla lisärakennusoikeuden käyttötarkoituksesta käyttä-
mällä sitä pysäköintirakenteiden lisäksi yhteistiloihin sekä 
kerrostalon vaatimiin yhteisiin kulkutiloihin. Pienasun-
tojen kohdalla autopaikkamääräyksestä ei poikettu, joten 
jokaiselle pienellekin asunnolle osoitettiin sen mukaisesti 
yksi autopaikka korttelialueelle. 

Asuntokokoihin on mahdollista saada vaihtelua kerroslu-
kua muuttamalla. Kerrostalon tulee olla kolmekerroksinen 
tarvittavan tehokkuuden saavuttamiseksi, mutta kolmiker-
roksisuus palvelee myös yksittäisiä townhouse-asuntoja. 
Asuntojen monikerroksisuus vastaa asuntotyyppien vaih-
telun lisäksi monipuolisen kaupunkikuvan sekä tiiviin ja 
kaupunkimaisen ympäristön luomisen tavoitteeseen. Tont-
titehokkuus kasvaa, kun rakennetaan useampaan kerrok-
seen. Koska hanke on pilottikohde ja jatke Aalto-yliopiston 
Townhouse-tutkimukselle, asumisen ja rakentamisen tutki-
minen ja normien kyseenalaistaminen on ollut tärkeä osa 
hanketta. Tiiviissä kaupunkipientalomiljöössä rakennusten 
ja asuntojen kolmikerroksisuus on ollut kiinnostava osa 
tutkimusta.

TOIMINTOJEN JAKAMINEN JA YHTEISET TILAT

Townhouse-tutkimus osoittaa myös tarpeen yhteisölli-
syydelle tiiviissä korttelissa. Yhteistilojen tarve tuli esiin 
esimerkiksi kyselyissä ja työpajoissa. (Huttunen et al. 2016) 
Yhteistilat sekä yhteiset ulko-oleskelutilat mahdollistavat 
asukkaiden välisiä kohtaamisia ja edesauttavat korttelin 
sisäisen yhteisöllisyyden muodostumista. Omatonttisuu-
desta luopuminen, rakennusten sijoittelu ja pienkerrostalo 
toimivat tässä ratkaisevana tekijänä. Niiden myötä saatiin 
tuotua alueelle yhteisiä toimintoja. Kerrostalon ensimmäi-
seen kerrokseen sijoitettiin koko korttelialuetta palvelevia 
yhteistiloja. Näiden tilojen yhteyteen oli perusteltua suun-

nitella koko korttelin yhteinen ulkotila. Rakennusten sijoit-
telu mahdollisti myös tonttien välisen keskikujan ja erilaisia 
pihayhteyksiä.

Tontilla 19, Herukassa, ja optiokorttelissa 47306, Karvi-
aisessa, pystytään luomaan erikokoisia, 76-116 -neliöisiä 
townhouse-asuntoja ja keskittämään asuinrakennuksia 
palvelevia toimintoja kuten teknisiä tiloja ja lämmitystek-
niikkaa. Kummallakin tontilla on kymmenen erikokoista 
asuntoa aiemman yhdeksän samankokoisen sijaan. Tyrnin, 
tontilla 20, asuntojakauma on laajempi ja vastaavien town-
house-asuntojen lisäksi tontilla on yksiöitä ja kaksioita. 
Asuntoja tontilla 20 on yhteensä 16. Asuntokoot vaihtelevat 
välillä 29-110 m². Myös tämän tontin tekniset ratkaisut on 
järjestetty keskitetysti.

RAKENNUKSET JA MATERIAALIT

Asemakaavassa korttelin julkisivumateriaaliksi on määri-
tetty tiili; tämä määräys voi vaikuttaa myös rungon raken-
nusmateriaalin ja -tavan valintaan. Toteutuksessa keski-
tyttiin kuitenkin jo suunnittelun alussa päätettyyn puun 
käyttöön niin runko- kuin julkisivumateriaalinakin. Puura-
kentamisella on vahva linkki imagoon suomalaisuudesta, ja 
se on merkittävässä roolissa etsiessä tulkintaa suomalaisesta 
townhousesta. Helsingin kaupungin tavoitteen (Torppa & 
Saari 2013) puurakentamisen tukemisesta voidaan katsoa 
perustelevan materiaalin vaihtoa tiilestä puuhun. Raken-
tamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilivarastoina 
toimivien puumateriaalien käyttö on keskeisessä asemassa 
myös tulevaisuuden ilmasto- ja energiatavoitteiden saavut-
tamisessa. Lakea Oy:llä on vahva kokemus puurakentami-
sesta sekä kiinnostus edistää sitä. Yhteistyökumppani ARA 
tukee myös puurakenteisten asuinrakennusten kehittämis-
tä, ja puurakenteinen Puukortteli on yksi näistä projekteista 
(Ijäs 2017).
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3.3 POIKKEAMIEN KÄSITTELY 
HANKKEESSA

Toukokuussa 2017 alueryhmän kokouksessa käsiteltiin 
tonttien 19 ja 20, Herukka ja Tyrni, suunnitelmat poik-
keamineen. Alueryhmä katsoi edellä kuvatut poikkeamat 
vähäisiksi ja perustelluiksi sekä puolsi niiden hyväksymistä. 
Alueryhmän kokouksen pöytäkirja on tämän diplomityön 
liitteenä. (Liite 4) Optiokorttelin, Karviaisen, kaavapoik-
keamat ovat tonttien 19 ja 20 kaltaisia ja nämä käsitellään 

Kuva 3.4: Havainnekuva. Näkymä tonttien 19 ja 20 väliseltä pihakujalta. Asuntokohtaiset pihat avautuvat kujan suuntaan. 

vastaavasti tulevaisuudessa. Poikkeamien käsittelyn jälkeen 
aloitettiin pääpiirustusten laatiminen ja suunnitelmien 
tarkentaminen. 
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4 PAIKKA-ANALYYSIT

Tässä luvussa käsitellään suunnittelualueen sijaintia ja sen liittymistä ympäröivään 
kaupunkirakenteeseen. Lisäksi kerrotaan Myllypuron alueen kehitystä 1950-luvulta nykypäivään sekä 
käydään läpi Myllypuron alueelle suunniteltuja ja rakenteilla olevia asuinalueita. Luvussa esitellään 
voimalaitoskortteliin rakenteilla olevaa asuinaluekokonaisuutta ja pohditaan tontin maaperän 
ja maanalaisten rakenteiden merkitystä. Myös liikenne- ja kulkuyhteyksien sekä kasvillisuus- ja 
viheralueiden merkitystä pohditaan alueen olemuksen sekä houkuttelevuuden kannalta. 
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4.1 ALUEEN SIJAINTI JA MUU 
RAKENNUSKANTA

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin Myllypurossa Myllypu-
ron voimalaitoskorttelin alueella. Aluetta rajaavat lännessä 
Kehä I sekä Kontulantie ja idässä kapea puistovyöhyke. 
Etelässä sijaitsee Helenin lämpökeskus. Alue on toiminut 
vuosina 1967-1993 Helsingin Energian voimalaitosalueena. 
Nykyään alueella toimii enää vain Helenin lämpökeskus, ja 
voimalan toiminta on loppunut. Suunnittelualueen paikalla 
on voimalaitoksen toiminnan aikana ollut mm. polttoaine-
säiliöitä, hiilikuljetin sekä voimalaitoksen entinen hiilika-
sa. Alue on toiminut bussivarikkona vuosina 2007-2013. 
(Vahanen 2015)

LÄHIALUEET

Kehä I:n ja voimalaitoskorttelin väliin rakennettava uusi 
kulkureitti yhdistää uuden asuinalueen osaksi Myllypu-
roa, joten suunnittelualueen tarkasteleminen osana vanhaa 
rakennuskantaa on tärkeää. Myllypuron keskus tarjoaa 
lähipalveluita alueelle. Myllypuro koostuu pientalovaltai-
sista alueista ja selkeästä 1960-luvulla rakennetusta kerros-
talokokonaisuudesta. Suurin osa asuinrakennuksista on 
rakennettu 1960- ja 1980-lukujen välisenä aikana. Helsin-
gin kaupunki on panostanut alueen kehittämiseen, mikä 

Kuva 4.1: Myllypuron alueen kehitys ja asuinalueet.
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näkyy uusien asuinalueiden rakentamisena. (Pulkkinen & 
Idström 2017)

Ympäristö on pääosin asuinrakentamispainotteista. Voima-
laitoskorttelista luoteeseen sijaitseva Kontulan asuinalue on 
rakentunut vuosina 1970-1989. Korttelin itäpuolella sijait-
see Vartiokylän omakotitaloalue. Helsingin kaupunki on 
kartoittanut Myllypurosta tontteja, joihin voi vielä raken-
taa. Lisärakentamista on tutkittu nykyisillä asuintonteilla 
täydennys- ja kerroskorotusrakentamisena sekä uusien 
asuinalueiden rakentamisena jo olemassa olevan raken-
nuskannan läheisyyteen. (Sundqvist, 2015; Lintula, 2015) 
Uuden kampuksen ja Myllypuron keskuksen ympäristöön 
on suunniteltu täydennysrakentamista. On ennustettu, 
että Myllypuron alueen väestö kasvaa noin neljänneksellä 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Alueen ennustetaan 
kehittyvän tulevaisuudessa urbaanimman ja vilkkaamaan 
esikaupungin suuntaan. (Pulkkinen & Idström 2017)

Nykyisen Myllypuron metroaseman läheisyyteen rakenne-
taan tällä hetkellä ammattikorkeakoulu Metropolian uutta 
kampusrakennusta, jonka on määrä valmistua vuonna 
2019. Metroasema tulee linkittymään kampusrakennuk-
seen, ja uuden kirjaston palvelut tulevat myös alueen asuk-
kaiden käyttöön. Kampusrakennus tuo alueelle noin 6000 
opiskelijaa ja 600 työpaikkaa, joten sillä on suuri merkitys 
alueen ympäristön elinvoiman rakentamisessa, ja se lisää 
alueen vetovoimaa asuinpaikkana. Kampuksesta kaavail-
laan alueelle uutta kohtaamispaikkaa, joka vetää puoleen-
sa yrittäjiä sekä asukkaita ja kehittää Myllypuron aluetta 
toiminnallisempaan suuntaan. (Metropolia 2017) 

VOIMALAITOSKORTTELIN RAKENTUMINEN

Voimalan alueelle on rakenteilla asuinaluekokonaisuus, 
joka sisältää Kehä I:n varrelle alueen länsiosaan sijoittuvan 
kerrostalo- ja rivitalokokonaisuuden sekä erilaisia eril-

lispientalokortteleita. Asuinalueen keskiosaan on tulossa 
liike- ja toimistotilaa sisältäviä rakennuksia ja tori. 

Helsingin Asuntotuotantotoimiston rakennuttama Haso 
Vienanpuisto on valmistunut Kehä I:n varrelle voimalai-
toskorttelin länsiosaan. Kaksi kerrostalorakennusta sisältä-
vät 132 asuntoa ja kaksikerroksisia rivitaloasuntoja on 27. 
(ATT 2017) Haso Vienanpuiston itäpuolella on erikokois-
ten erillispientalojen korttelialueita. Alueen eteläosassa on 
kolme korttelia, yhteensä viisi riviä kytkettyjä erillispien-
taloja. Näistä kolme itäisintä riviä kuuluvat Puukorttelin 
suunnittelualueeseen. Suunnittelualueen pohjoispuolelle 
on kaavoitettu suurempia pientalotontteja, joissa rakennus-
alaa on 160 neliömetriä. Niiden pohjoispuolella, voimalai-
toskorttelin itäreunalla sijaitsee omakotitalotontteja. Talot 
ovat jo rakenteilla näille tonteille. 

Voimalaitoskorttelin asemakaavasuunnitelma toimii jatku-
mona alueen itäpuolella sijaitsevalle omakotitaloalueel-
le. Lännessä alue rajautuu kehätietä vasten sijoittuviin 
kerrostaloihin, jotka vaimentavat tieltä kantautuvaa melua. 
Voimalaitoksen alueesta on muodostumassa pienimitta-
kaavainen kylämäinen alue.

Puukortteli

Omakotitalot

Townhouse-rakentaminen

Haso Vienanpuisto - townhouse-talot

Haso Vienanpuisto - kerrostalot
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Kuvat 4.2: Ilmakuva Myllypuron alueesta vuodelta 2015. Karttaan on merkitty uusi, rakennettava alue ja tärkeimmät 
lähialueet sekä palvelut. 

Vartiokylän
pientaloalue

Myllypuron
keskus

Kurkimäki

kelkkapuisto

uusi asuinalue

Metropolian 
kampus

Liikuntamylly

lämpölaitos

Metro

Kehä I

Ko
nt

ul
an

tie

Puukortteli



42

Kuva 4.3-4.14: Kuvat tontilta ja sen ympäristöstä syksyllä 2016, keväällä 2017, loppuvuodesta 2017 sekä keväällä 
2018. Ylimmässä kuvarivissä näkyy Haso Vienanpuiston kerrostalojen ja townhousien rakentuminen.

syyskuu 2016 maaliskuu 2017
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joulukuu 2017 huhtikuu 2018
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4.2 YHTEYDET

Townhouse-alueet mielletään usein kaupunkimaisiksi tai 
esikaupunkimaiseksi tiiviiksi alueeksi hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä keskustasta. Unelmakoti-tutkimuksen (Huttu-
nen et al. 2015) mukaan hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat 
tärkeä osa-alue asuinalueen toimivuutta varsinkin, kun 
asuinalue ei ole kaupungin keskustassa. Toimiva liikenne-
verkosto liittää alueen osaksi laajempaa kokonaisuutta.

Alueella on hyvät liikenneyhteydet. Lähiympäristön raken-
tuessa ja kehittyessä, myös palvelut sekä kulkuyhteydet 
lisääntyvät. Nyt alueen lähellä sijaitsee kouluja, päiväkote-
ja, lukio sekä terveysasema ja liikuntapalveluita. Korttelin 
ympäristössä on paljon puistoalueita ja Myllypuron keskus 
on lähellä. Alueen kehittyessä matka keskukseen lyhentyy, 
kun voimalaitoskorttelin valmistumisen jälkeen kehä I:en 
ja korttelin väliin tullaan rakentamaan yli- tai alikulkusilta. 
Yhteys tulee parantamaan keskuksen saavutettavuutta. Sen 
valmistuessa keskus palveluineen on viiden minuutin käve-
lymatkan päässä korttelialueelta. 

Metrorata ja lähistöllä kulkevat bussilinjat muodosta-
vat alueelle hyvän julkisen liikenteen verkoston. Matka 
Myllypuron metroasemalta rautatieasemalle kestää vain 
16 minuuttia ja Itäkeskuksen laajat palvelut ovat kahden 
minuutin metromatkan päässä. Kehä 1:llä kulkeva runko-
linja 560 yhdistää alueen Myyrmäkeen sekä Rastilaan. 
Lisäksi alueella kulkee muita bussilinjoja, jotka kiertä-
vät lähistön asuinalueilla. Pyöräilyreitit yhdistävät uuden 
asuinalueen muuhun Helsinkiin. Esimerkiksi Helsingin 
keskustaan suuntautuva pyöräilymatka on 13,5 kilometriä, 
Malmille 5,8 km ja Itäkeskukseen vain 2,4 km. (HSL 2017) 

Suunnittelualueen asunnot sijaitsevat kapean pihakadun 
varrella. Kortteleiden eteläpuolella sijaitseva Uhtuankuja 
rajaa puistovyöhykettä ja toimii autoilun lisäksi myös kevy-

en liikenteen väylänä. Vienantorin länsipuoli on suunnitel-
tu shared-space -tyyppiseksi alueeksi, jossa autoiluväylä ei 
ole selkeästi erotettu muusta tilasta, vaan jalankulku, oles-
kelu ja muut toiminnot yhdistyvät autoilun kanssa samalle 
alueelle.

4.3 YMPÄRISTÖ JA KASVILLISUUS

Vanhan voimalaitoksen alueella ei ole olemassa olevaa 
kasvillisuutta, koska alue on toiminut jättömaana ja bussi-
varikkona. Voimalaitosalueen ympärillä, alueen koillis- 
sekä länsipuolella on luonnontilaista metsäaluetta. Idässä 
suunnittelualue rajautuu kapeaan puistovyöhykkeeseen, 
jonka keskellä kulkeva Vuonnisenpolku on uusi jalankul-
ku- ja pyöräily-yhteys Runonkyläntien ja Kontulantien 
välillä. Puisto yhdistää suunnittelualueen sen itäpuolella 
olevaan puutarhamaiseen omakotitaloalueeseen. Puistossa 

Kuva 4.15: Myllypuron alueen kehitys. Raidejokeri tulee 
yhdistämään Itä-Helsingin Espooseen
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on kalliopaljastumia, sen kasvillisuus on matalaa pensaik-
koa ja puustoa on varsinkin suunnittelualueen pohjoisosas-
sa niukasti. Asuinkorttelin eteläosaan, korttelin ja voima-
laitoksen välille on suunniteltu Uhtuankujan puistikko. 
(Helsingin kaupunki, päätökset 2012) 

Unelmakoti-tutkimuksen mukaan asukkaat ovat valmii-
ta tinkimään yksityisten piha-alueiden koosta, jos lähellä 
sijaitsee hyviä virkistysalueita (Huttunen et al. 2015). Asui-
nalueen läheisyydessä on lähipuistojen lisäksi kaksi ylijää-
mämaista rakennettua ja hoidettua laajempaa puistoaluet-
ta. Korttelista koilliseen sijaitsee Kontulan kelkkapuisto 
ja Myllypuron keskuksesta noin 1500 metriä lounaaseen 
Myllypuron jätemäki.

Ympäröivät metsäalueet suojaavat aluetta tuulelta sekä 
melulta. Rakenteilla olevat kerrostalot sekä nurmipintainen 
meluvalli alueen länsi- ja lounaisosassa sekä lämpökeskus 
alueen eteläosassa vaimentavat äänimaailmaa. Ympäris-
tön rakentuessa alueelle kantautuvat äänet vaimenevat 
entisestään.

4.4 SUUNNITTELUALUEEN 
VALO-OLOSUHTEET

Talorivit sijoittuvat pohjois-eteläsuuntaisesti, jolloin asun-
tojen otollisimmat piha-alueet sijoittuvat talorivien itä- sekä 
länsipuolille. Millään suunnittelualueen asunnoista ei ole 
etelään suuntautuvaa pihaa. Alueen tiiveyden vuoksi asun-
tojen pihat jäävät helposti varjoisiksi, ellei niiden sijaintia 
huomioi rakennusten suunnittelun yhteydessä. Kun raken-
netaan kolmeen kerrokseen, valo-olosuhteet tulee ottaa 
erityisesti huomioon talojen ja pihojen sijoittelussa. Alueen 
maasto nousee kohti koillista, mikä parantaa pohjois-etelä-
suuntaisten talorivien ja tonttien valo-olosuhteita. Alueen 
eteläosassa sijaitseva lämpökeskus on tarpeeksi kaukana, 
eikä se juurikaan varjosta tontteja.

4.5 RAKENNETTAVUUS JA MAANALAISET 
RAKENTEET

Voimalaitosalueelle on tehty vuosina 2004-2014 useita 
tutkimuksia, selvityksiä ja hoitotoimenpiteitä, jotka koske-
vat maaperän haitta-aineita ja jätteitä. Alemman ohjearvon 
ylittävän pitoisuuden öljy-yhdisteitä sisältävää maa-ainesta 
sekä vanhan hiilikasan alueella ja öljysäiliöiden alueella ollut 
pilaantunut maaperä on vaihdettu. Tuhkatäyttöjen riskinar-
vion perusteella alueelta löytyneiden haitta-aineiden ei 
kuitenkaan katsottu aiheuttavan terveyshaittoja tai ekolo-
gista riskiä alueen rakentamiselle asuinkäyttöön. (Vahanen 
2015)

Perustamisolosuhteet ovat hyvät ja Geologian tutkimuskes-
kus sekä Maanmittauslaitos ehdottavat perustamistavaksi 
anturaperustusta. Kallion pinta on koko suunnittelualueella 
lähellä maan pintaa ja kallion päälle on suunnittelualueen 
luoteisosaan muodostunut hiekka- ja silttikerrostumia. 
(Vahanen 2015) Kallion sijaintia on pyritty huomioimaan 
suunnittelussa mahdollisimman paljon, jotta vältytään 
ylimääräisiltä räjäytystöiltä. Louhinta on välttämätöntä, 
koska kallio on lähellä maanpintaa.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on suunnitellut 
alueen katuverkoston vuonna 2012. Akonlahdenkujan 
pituussuuntainen korkeusero on huomattava, lähes 3,5 
metriä 81 metrin matkalla. Lisäksi Vuokkiniemenkatu 
nousee lännestä itään n. 1,5 metriä ja saman suuntainen 
korttelia etelässä rajaava Uhtuankuja laskee lännestä itään 
saman verran. Tämä näkyy kortteleiden 47305 ja 47306 
vaihtelevissa pinnanmuodoissa. Katusuunnitelmissa on 
myös määritelty pintamateriaalit sekä ajoratojen että jalka-
käytävien mitoitus. Alueelle on jo rakennettu tonttikohtai-
set liittymät kunnallistekniseen verkostoon ja niitä suojaava 
pohja-asfaltti. Lisäksi alueen valaisinpylväiden perustukset 
on jo tehty ja muuntajat ovat paikoillaan.
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5 KURSSITÖISTÄ TOTEUTUSSUUNNITELMIIN

Tässä luvussa käydään läpi suunnitteluprosessin elinkaari syksyllä 2016 järjestetystä Aalto-
yliopiston maisterivaiheen studiokurssista aina loppuvuonna 2017 laadittuihin urakkalaskenta- ja 
toteutussuunnitelmiin. Ensin esitellään hankkeen yhteistyökumppanit ja heidän tavoitteensa ja roolinsa 
projektissa. Tämän jälkeen perehdytään hankkeen eri vaiheisiin ja projektin etenemiseen. 
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5.1 YHTEISTYÖKUMPPANIT

Helsingin kaupungilla on ollut tavoitteena edistää kaupun-
kimaista pientaloasumista ja pienimittakaavaista urbaania 
ympäristöä. Townhouse- eli kaupunkipientaloalueita on 
kaavoitettu Helsinkiin runsaasti viime vuosina ja kiin-
nostus niiden kehittämiseen on ollut suuri. Aalto-yliopis-
to sekä Helsingin kaupunki lähtivät tekemään yhteistyötä 
Ympäristöministeriön Tiivis- ja matala-ohjelman sekä 
townhouse-kiinnostuksen pohjalta. Tästä syntyi Aalto-yli-
opiston townhouse-asuntoja käsittelevä tutkimuskokonai-
suus, jonka tavoitteena oli selvittää talotyypin toimivuutta 
suomalaisessa asuntotuotannossa. Aalto-yliopiston näkö-
kulmasta Esikaupunkikortteli 2020 -hankkeessa on kyse 
Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä tehdyn Habitat 
Components Townhouse –tutkimuksen tulosten jalkaut-
tamisesta käytännön suunnitteluun. Tavoitteena on testata 
tutkimustuloksia käytännössä keräämällä empiiristä tietoa 
asumisesta toteutettavan korttelin asukkailta. 

Rakennuttaja Lakea Oy:n kanssa tehdyn yhteistyön 
tavoitteena on toteuttaa puurakenteinen ja korkealaatui-
nen asuinkortteli. Rakennuskohteen asuntojen tulee olla 
hinnaltaan mahdollisimman laajan asiakaskunnan saavu-
tettavissa. Hankkeen tarkoituksena on tutkia townhou-
se-mallin soveltuvuutta tuotantoon ja sen hyödyntämis-

mahdollisuuksia muualla. (Försti 2018) Yhtiömuotoisella 
hallintamallilla toteutettava kortteli kokeilee uudenlaista 
lähestymistapaa perinteisen omatonttisen townhouse-talo-
tyypin toteuttamisessa. Lakea Oy lähestyi Aalto-yliopistoa 
ennakkoluulottomien ja innovatiivisten ideoiden saamisek-
si ja oli mukana ideoimassa suunnittelukurssia (Heikkinen 
& Huttunen 2018). 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on ollut 
mukana Esikaupunkikortteli 2020 -hankkeessa sekä sitä 
edeltävässä townhouse-tutkimuksessa. Helsingin potenti-
aalisille laajentumisalueille on kaavoitettu townhouse-val-
taisia asuinalueita ja ARA:n näkökulmasta oli kiinnostavaa 
lähteä selvittämään, oliko kalliiksi mielletystä talotyypistä 
mahdollista kehittää ARA-rakennuskantaan sopivia sovel-
lutuksia. ARA:lla on ollut tavoitteena tukea hanketta uusia 
asumisratkaisuja kehittävänä suunnitteluprosessina ja 
vahvistaa kehittämisrooliaan asuntotuotannossa. ARA:n 
odotuksena ovat tässä projektissa ennen kaikkea olleet 
kustannustehokkaat ratkaisut, jotka vastaavat asuntosuun-
nittelun ajankohtaisiin haasteisiin. (Vallius 2018) Lisäksi 
asumisen esteettömyysratkaisut sekä toimivuus ovat yksi 
ARA:n rahoituksen myöntämisen lähtökohdista. Tavoit-
teena on sellaisten asuntojen suunnittelu, jotka palvelisi-
vat mahdollisimman monia asukkaita vuosiksi eteenpäin. 
(ARA 2017)
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Kuva 5.1: Studiokurssin suunnitelmien näyttely Arkkitehtuurin laitoksella helmikuussa 2017.                                                                                                                                                                                          
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5.2 ESIKAUPUNKIKORTTELI 
2020-STUDIOKURSSI

Asuntosuunnittelun ja puuarkkitehtuurin professuurit 
järjestivät syksyllä 2016 yhteisen maisterivaiheen suun-
nittelukurssin, jonka päämääränä oli tutkia vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja kaupunkipientalokorttelille Myllypuroon, 
Itä-Helsinkiin. Esikaupunkikortteli 2020 -kurssin tarkoi-
tuksena oli lisäksi avata ennakkoluulottomasti ja monipuo-
lisesti talotyypin ja tiiviin pienimittakaavaisen kaupunkira-
kenteen malleja, jotka ovat elinkaaritehokkaita ja kestäviä. 
Kurssin järjestäminen oli jatke Aalto-yliopiston Townhou-
se-tutkimukselle ja mahdollisuus opiskelijoille päästä kehit-
telemään suomalaisen kaupunkipientalon mallia. Kurssille 
osallistui yhteensä 18 opiskelijaa.

Kurssi alkoi analyysivaiheella, jossa selvitettiin suunnit-
telualueen ympäröivä rakenteita, yhteyksiä tontille sekä 
alueen pienilmastoa ja luonnonvalo-olosuhteita. Analyysit 
toteutettiin ryhmissä ja kukin ryhmä sai oman osa-alueensa. 
Lyhyessä ajassa kerättiin laaja aineisto, joka toimi pohjana 
suunnittelulle. Aineistoa on käytetty apuna myös korttelin 
jatkosuunnittelussa. Kurssin aikana tutustuttiin Alanko-
maiden perinteiseen ja moderniin townhouse-rakentami-
seen. Ekskursio antoi inspiraatiota erilaisten ulkoalueiden 
sekä tilojen käsittelyyn. Vastaavia referenssikohteita tutkit-
tiin myös Suomessa jo valmistuneilla pientalo- ja townhou-
se-alueilla. Inspiraatiota suunnitteluun haettiin myös town-
house-tutkimuksesta tutuissa työpajoissa, joissa opiskelijat 
eläytyivät erilaisten asukkaiden elämäntilanteisiin ja suun-
nittelivat lyhyessä ajassa uusia asumisratkaisuja tutkimuk-
sen pelialustan avulla. Suunnittelutyön edetessä syvennyt-
tiin erilaisiin osa-alueisiin, kuten julkisivuihin, rakenteisiin 
ja energiatehokkuuteen. Saatua tietoa sovellettiin omaan 
suunnittelutyöhön.  

Opiskelijoiden henkilökohtaiset suunnitelmat edistyivät 
analyysien, luentojen ja harjoitusten rinnalla. Yksilötöiden 
tavoitteena oli suunnitella pienimittakaavainen, esikaupun-
kimainen asuinkortteli, jonka kaupunkirakenne ja asumis-
muoto hyödyntävät eurooppalaisen kaupunkipientalon 
perinteitä. Kurssilla tutkittiin suunnittelun keinoin, miten 
esimerkiksi sisä- ja ulkotilojen yhdistyminen, rakennus-
ten suhde katuun sekä tilojen luonteeseen ja yksityisyyteen 
toimii suomalaisessa kontekstissa.

Suunnitelmissa tuli huomioida myös kestävän kehityksen 
periaatteet. Erilaisia tapoja vaikuttaa tähän ovat esimerkiksi 
niin sosiaalisen kuin ekologisenkin kestävyyden periaat-
teet. Korttelin haluttiin sisältävän myös uusia energiate-
hokkuutta lisääviä ja päästöjä vähentäviä toiminnallisia 
ja teknisiä ratkaisuja. Samalla tutkittiin erilaisia asumisen 
ratkaisumalleja ja energiasäästön sekä kasvihuonepäästö-
jen minimoimisen mahdollisuutta teollisesti toteutetussa 
puurakenteisessa korttelissa. 

Kurssin alkuperäisenä tavoitteena oli löytää yksi esimerk-
kiratkaisu suomalaiselle, kohtuuhintaiselle townhousel-
le. Valittua esimerkkiratkaisua oli tarkoitus jatkokehittää, 
ja rakentaa sen pohjalta pilottikortteli. Kurssin päätyttyä 
Aalto-yliopiston, Lakea Oy:n, Helsingin kaupungin sekä 
ARA:n edustajat valitsivat kurssitöistä jatkokehitykseen 
kuitenkin kolme keskenään erilaista suunnitelmaa. Valitut 
suunnitelmat olivat Jutta Palomäen Kopla, Lotta Skogströ-
min Kodit ja Mila Tolppasen Yksiköt. Tässä diplomityössä 
niihin viitataan tulevien asunto-osakeyhtiöiden nimillä: 
Jutta Palomäen suunnitelma on (As Oy Helsingin) Heruk-
ka, Lotta Skogströmin (As Oy Helsingin) Tyrni ja Mila 
Tolppasen suunnitelma (As Oy Helsingin) Karviainen.

Valituissa töissä nähtiin toteutus- ja kehityspotentiaalia 
sekä townhouse-tutkimuksen kannalta kiinnostavia, erilai-
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sia ratkaisuja. Suunnitelmissa oli selkeät lähtökohdat ja ne 
olivat muokattavissa toteutussuunnitelmiksi. Townhou-
se-tulkinnat olivat omaperäisiä mutta riittävän yksinkertai-
sia toteutuksen kannalta. Lisäksi työt tarjosivat mielenkiin-
toisia asumismiljöitä sekä asumiseen ja sen laatuun liittyviä 
ratkaisuja.  Suunnitelmat vastasivat talotyypin kehityksen 
kannalta oikeisiin kysymyksiin. (Heikkinen & Huttunen 
2018)

5.3 YKSILÖTÖIDEN JATKOKEHITYSVAIHE

Tammikuussa 2017 valitut opiskelijat palkattiin työsken-
telemään täysipäiväiseen työsuhteeseen Aalto-yliopiston 
Arkkitehtuurin laitokselle. Jatkokehitystyöhön lähdettiin 
edelleen sillä olettamuksella, että sen päätyttyä yksi suunni-
telma valittaisiin toteutusprosessin pohjaksi. Tässä vaihees-
sa suunnitelmia pohdittiin konkreettisemmalla tasolla ja 
niitä vietiin toteutuskelpoisempaan suuntaan. Kehitystyön 
aiheina olivat arkkitehtuurin lisäksi kustannustekijöiden 
sekä teknisten ratkaisujen optimointi säilyttäen kuitenkin 
suunnitelluille rakennuksille ja asunnoille ominaiset piir-

teet. Suunnitelmia jatkotyöstettiin studiokurssin kritiikki-
tilaisuudessa saatujen kommenttien sekä professoreiden 
ohjauksen pohjalta. Suunnittelua ja selkeän linjan valikoi-
mista kehittämistyölle hankaloittivat töistä saadut ristirii-
taiset kommentit. Eriävät mielipiteet ovat suunnittelualal-
le ominaista, ja niistä oli löydettävä omaa työtä eteenpäin 
auttavat neuvot. Kukin opiskelija joutui järjestämään oman 
työnsä ominaisuudet tärkeysjärjestykseen ja kehittämään 
suunnitelmiaan.

Jatkokehityksen tavoitteena oli säilyttää kunkin suunnitel-
man oleelliset lähtökohdat, vaikka kurssitöitä vietiin eteen-
päin kustannustehokkuutta ja toiminnallisuutta silmällä 
pitäen. Kortteliin suunniteltiin alueen monipuolistamiseksi 
pieniä asuntoja sisältävä townhouse-talotyyppiä mukai-
leva pienkerrostalo rakennuttajan toiveesta. Haasteena 
oli suunnitella kerrostalo ja kaupunkipientalot toisiinsa 
kytkeytyväksi pienimittakaavaiseksi kokonaisuudeksi, joka 
korostaisi asuntojen yksilöllisyyttä, tarjoaisi uusia asumis-
ratkaisuja sekä olisi kustannuksiltaan ARA:n asuntotuotan-
toon sopiva. 
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Kaavio 5.2: Aikajana-arvio projektin eri vaiheista kurssista odotettuun valmistumiseen.                                                                                                                                                                            
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Jatkokehitysvaiheessa suunnitelmia tehtiin edelleen yksilö-
töinä, mutta niitä kehitettiin myös yhdessä ryhmänä. Kehi-
tysvaiheen aikana pohdittiin tontin ominaisuuksia kuten 
valo-olosuhteita, korkeuseroja, tuulisuutta sekä kasvillisuut-
ta. Havaintojen pohjalta päädyttiin erilaisiin piha-alueiden 
jäsentely- sekä pysäköintiratkaisuihin. Kerrostalon myötä 
suunniteltiin lisäksi yhteistilat sekä yhteiset piha-alueet ja 
niiden liittyminen kokonaisuuteen rakennusvalvonnan 
ohjeiden mukaan. 

Jokainen opiskelija suunnitteli oman kurssityönsä pohjalta 
uuden korttelikokonaisuuden, joka sisälsi myös kortteliin 
toivotun kerrostalon. Kehitysvaiheen lopussa suunnitelmat 
erosivat edelleen selkeästi toisistaan, mutta työt vastasivat 
kuitenkin kurssin päätteeksi esitettyjä tulkintoja suomalai-
sesta townhousesta. 

Tammi-helmikuun 2017 jatkosuunnittelun tulokset esitel-
tiin maaliskuun alussa ohjausryhmän kokouksessa*. 
Alkuperäisestä ajatuksesta poiketen ohjausryhmä valitsi 
kaikki kolme työtä toteutussuunnitteluun. Kustakin suun-

nitelmasta valittiin yksi talorivi, joista seuraavassa vaiheessa 
muodostettaisiin uusi korttelialue.

Valintaperusteet liittyivät tavoitteiden säilymiseen niin 
asumisen, kaupunkikuvan kuin rakennuttajan intressien 
osalta. Kolmen suunnitelman katsottiin muodostavan rikas 
ja monipuolinen asuinalue, ja suunnitelmista valitut talori-
vit sopivat hyvin paikoilleen. Suunnitelmat olivat kehitet-
tävissä toteutussuunnitteluun: suunnittelukurssin aikaiset 
suunnitelmat näyttivät töiden kehityskelpoisuuden ja jatko-
kehitysvaihe varmisti sen, sillä suunnitelmat olivat kehitty-
neet haluttuun suuntaan. (Heikkinen & Huttunen 2018)

Työn jatkumisen kannalta oli motivoivaa, että kaikki 
kolme suunnitelmaa valittiin. Kolme erilaista suunnitelmaa 
mahdollistivat myös asuntojakauman monipuolisuuden 
sekä vaihtelevan miljöön, mikä oli positiivinen tekijä myös 
asuntojen myynnin näkökulmasta (Heikkinen & Huttunen 
2018). Näistä kolmesta työstä muodostettiin jatkosuunnit-
teluvaiheessa uusi korttelialue, jossa kukin talorivi pohjau-
tuu erilaiseen ajatukseen suomalaisesta townhouse-ra-
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* Ohjausryhmän kokouksessa olivat läsnä Aalto-yliopiston professorit Hannu Huttunen ja Pekka Heikkinen, ARA:n edustaja Sampo Vallius, Lakean edus-
tajat Juha Kuusiniemi sekä Juuso Koskela ja Helsingin kaupungilta Ossi Lehtinen sekä Anri Linden.
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Kortteli 47305, tontti 19  
As  Oy Helsingin Herukka

Kortteli 47305, tontti 20  
As  Oy Helsingin Tyrni

Kortteli 47306   
As  Oy Helsingin Karviainen
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kennuksesta: erilaisista asunnoista ja asumismuodoista, 
runkomitoista, kerrosluvuista ja tavoista kytkeä asuntoja 
toisiinsa.

5.4 YHTEISEN SUUNNITELMAN 
KEHITTÄMINEN

Ohjausryhmän kokouksen jälkeen suunnitelmat yhdis-
tettiin yhdeksi korttelikokonaisuudeksi. Kunkin erilainen 
talorivi sijoitettiin kortteliin niiden eritysominaisuuksien 
mukaan ja ottaen huomioon ilmansuunnat sekä ympäris-
tön. Piha- ja katualueiden roolia ja jäsentelyä pohdittiin 
lisäksi erityisen paljon. Päämääränä oli jäsennellä alue 
kaupunkikuvallisesti monipuoliseksi ja toimivaksi koko-
naisuudeksi, jossa erilaisilla taloriveillä oli oma perusteltu 
sijaintinsa.

Pääasialliseen suunnittelualueeseen, läntiselle sekä 
keskimmäiselle tontille sijoitettiin Jutta Palomäen ja Lotta 
Skogströmin suunnitelmat, Herukka ja Tyrni. Kyseisissä 
suunnitelmissa kaupunkipientalot rakentuvat kiinni toisiin-
sa, ja rakennuskokonaisuuksien väleissä on kulkuyhteyksiä 
tontin keskelle. Näissä suunnitelmissa taloryhmät toteutta-
vat perinteisempää townhouse-rakennusten vieri viereen 
–kytkentätapaa. Rakennuskokonaisuuksien väliin on jätet-
ty kulkureittejä keskikujalle. Korttelin itäpuolella sijaitse-
valle optiotontille sijoitettiin Mila Tolppasen suunnitelma, 
Karviainen, jonka rakennukset puolestaan kytkeytyvät 
toisiinsa toiseen kerrokseen avautuvin terassein. Seinänaa-
puria ei ole, vaan rivi on tulkinta kytketyistä omakotitalois-
ta. Rakennukset on kytketty autokatoksin ja talot toimivat 
korttelin laidalla jatkumona alueen itäpuolella sijaitsevalle 
pientaloalueelle. 

Jatkokehitysvaiheessa suunnitteluun mukaan otettu pien-
kerrostalo sijoitettiin keskimmäisen tontin pohjoisosaan. 

Lotta Skogströmin kerrostalosuunnitelma oli toimivin ja 
se yhdistyi hyvin kokonaisuudeksi kaupunkipientalojen 
kanssa. Kolmikerroksinen kerrostalo oli toimiva Vuokki-
niemenkadun varressa korttelia rajaavana rakennusmas-
sana ja sen sijainti pohjoispäädyssä oli perusteltu korttelin 
valo-olosuhteiden vuoksi.

Aluetta tutkittiin kokonaisuutena. Asuntojen tarvitse-
mat yhteiset tilat jaettiin eri tonteille. Jaettavia toimintoja 
olivat esimerkiksi jätteiden kierrätys ja korttelia palvelevat 
yhteistilat. Tärkeässä osassa olivat myös pihatoimintojen 
järjestäminen, kuten keskikuja ja yhteispiha sekä jokaisen 
talorivin yksityisyyden takaaminen. Yksityisyyden luomis-
ta katualueelle katupuilla selvitettiin lisäksi Helsingin 
kaupungin rakennusviraston kanssa. Alueen kunnallistek-
niikka oli jo rakennettu, mikä vaikeutti etupihojen ja kadun 
suunnittelua sekä rajoitti puiden sijoittelua.

Muut suunnittelijat tulivat mukaan projektiin ohjaus-
ryhmän kokouksen jälkeen. Rakennukset suunniteltiin 
CLT-rakenteisiksi ja ne oli tarkoitus rakentaa tilaelemen-
teistä työmaavaiheen nopeuttamiseksi. Suunnitelmien 
pohjaratkaisuihin tehtiin hienosäätöjä, jotta tilaelementit 
vastaisivat yleisiä kuljetusmittoja. Tilaelementtien sokkeli-
liittymä ja detaljointi olivat tässä vaiheessa kuitenkin vielä 
ratkaisematta ja tarvitsivat tarkempaa tutkimista.

Yhdistämisvaiheen jälkeen tonttien 19 ja 20 suunnitelmat, 
Herukka ja Tyrni, poikkeamineen ja yhteisine rasitesopi-
muksineen esiteltiin alueryhmälle toukokuussa 2017. Alue-
ryhmän kokouksesta sekä suunnitelmien poikkeamista on 
kerrottu tarkemmin asemakaavaa käsittelevässä luvussa 
kolme.

Kuva 5.3: Puukorttelin asemapiirros.
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5.5 TOTEUTUSSUUNNITTELUVAIHE

SUUNNITELMIEN YHTENÄISTÄMINEN

Alueryhmän kokouksen jälkeen alkoi toteutusvaihe, jossa 
suunnitelmia työstettiin kohti rakennuslupakäsittelyä sekä 
lopulta kohti urakkalaskentaa. Toteutussuunnitteluvaihees-
sa suunnitelmat konkretisoituivat, ja erikoissuunnittelijat 
tulivat mukaan projektiin. Tavoitteena ollut kohtuuhintai-
nen townhouse ohjasi suunnittelua yhtenäiseen suuntaan. 
Projektilla on ollut kustannuspaineita alusta lähtien raken-
nuskohteen pienuuden ja sijainnin vuoksi. Lisäksi kolmen 
erilaisen suunnitelman toteuttaminen on lähtökohtaisesti 
kalliimpaa kuin yhden, sillä erilaisten ratkaisujen määrä 
kasvaa. Kustannuksia pyrittiin minimoimaan tekemällä 
koko korttelin kattavia suunnitteluratkaisuja. Yhtenevät 
ratkaisut päätettiin toteuttaa niin, etteivät ne vaikuttaneet 
eri suunnitelmien omaleimaisuuteen. Tavoitteena oli säilyt-
tää kolmen erilaisen talorivin kokonaisuus sekä tonttien 
sisällä selkeät, kaupunkipientaloille ominaiset asuntoyksi-
köt ja niiden keskinäinen vaihtelevuus. 

Koko korttelin kattavia suunnitteluratkaisuja ovat esimer-
kiksi rakennusten detaljointi aina räystäistä sokkeliraken-
teeseen. Lisäksi luotiin valikoima erilaisia julkisivuvaih-
toehtoja, joissa lautojen leveys- ja yhdistämisvaihtelulla, 
niiden suuntauksella sekä värivalikoimalla saatiin luotua 
kattava kokoelma erilaisia mahdollisuuksia käyttämällä 
kuitenkin samoja materiaaliratkaisuja. Vesikatteeksi valit-
tiin yhtenäinen materiaali, mutta värivalikoimaa laajen-
nettiin yksiköiden korostamiseksi. Täydentävät rakenteet 
kuten portaat, terassit, aidat ja kaiteet suunniteltiin yhtenäi-
siksi koko kortteliin. 

Näkyvimpänä osana asuntoyksiköiden erottumisessa ovat 
julkisivujen värivaihtelut. Korttelin värityssuunnitelman 
mukaan jokainen tontti erottuu toisista tehosteväreillä. 

Koko korttelissa on käytetty neljää eri harmaan sävyä ja 
lisätty niiden rinnalle jokaiselle tontille omat värisävynsä. 
Tehostesävyiksi valittiin punertavat, oranssinkeltaiset sekä 
vihreät sävyt, jotka viittaavat perinteisten puukaupun-
kien julkisivuväreihin. Värisävyt toimivat inspiraationa 
asunto-osakeyhtiöiden nimille: läntisin punaisten sävyjen 
tontti sai nimekseen Herukka, keskimmäinen kelta-orans-
si nimettiin Tyrniksi sekä itäisin, vihreiden sävyjen tontti 
Karviaiseksi.

Ulkotilojen suunnitteluun osallistui maisema-arkkitehtitoi-
misto Nomaji. Piha- ja katutilojen jäsentely ja toiminnot oli 
lyöty lukkoon jo alueryhmän kokoukseen mennessä eikä 
tilaa suurille suunnittelumuutoksille enää ollut. Nomajin 
suunnitteluosuus painottui teknisiin ratkaisuihin. Nomaji 
vastasi tontin pihatilojen valaistuksen, hulevesijärjestelyi-
den sekä kasvualustojen suunnittelusta ja kasvilajien valin-
nasta. Lisäksi Nomajin kanssa suunniteltiin yhdessä pihan 
pintamateriaaleja sekä varmistettiin vettä läpäisevien pinto-
jen riittävyys.

VIRANOMAISNEUVOTTELUT

Jo tonttien yhdistämisvaiheessa esiin nousivat erilaiset 
palotekniset kysymykset ja haasteet, joita tiiviisti rakennet-
tu tontti aiheuttaa. Herukan kaksikerroksiset rakennukset 
ovat paloluokkaa P3. Tyrnin ja Karviaisen rakennukset 
ovat vaihtelevasti kaksi- ja kolmikerroksisia. Kolmikerrok-
sisten rakennusten vuoksi kyseisten tonttien kaikki town-
house-talot kuuluvat P2-paloluokkaan. Puujulkisivut sekä 
–rakenne ja pienet etäisyydet rakennusten väleissä aiheutti-
vat vaatimuksia palotekniselle suunnitelmalle.

Yhdistetty korttelisuunnitelma käytiin esittelemässä 
maaliskuussa 2017 Helsingin kaupungin itäisestä alueesta 
vastaavalle palotarkastajalle Katja Seppälälle. Tapaamisessa 
keskityttiin erityisesti poistumistie- ja varatiejärjestelyihin 
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Kuva 5.4-5.6: Puukorttelin kolme suunnitelmaa - kolme erilaista katujulkisivua ja tehosteväriä.

Tontti 19: Pirttilahdenkuja 2, As Oy Helsingin Herukka.

Tontti 20: Akonlahdenkuja 1, As Oy Helsingin Tyrni.

Optiokortteli 47306: Akonlahdenkuja 2, As Oy Helsingin Karviainen.
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Kuva 5.7: Työhuone ja studiokurssin malleja.
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sekä rakennusten palosuojaukseen. Asunnot on erotettava 
toisistaan osastoivilla rakenteilla sekä lisäksi P2-luokkaan 
kuuluvien kolmikerroksisten rakennusten ensimmäinen 
kerros on käsiteltävä palonsuojamaalilla. Kolmikerroksi-
siin townhouse-asuntoihin ei vaadita sprinklausta, mutta 
kerrostalo täytyy sprinklata kokonaan.

Puurakentaminen ja rakentamisen tiiveys yhdistettynä 
kolmekerroksisuuteen aiheuttivat kuitenkin paljon erityis-
tilanteita ja määräysten tulkinta ei ollut aina yksiselitteistä. 
Hankkeeseen päätettiin ottaa mukaan palotekniseksi asian-
tuntijaksi, Juha-Pekka Laaksonen L2 paloturvallisuus Oy 
-konsultti- ja suunnittelutoimistosta. Ennen rakennusluvan 
myöntämistä suunnitelmat esiteltiin tarkentunein raken-
tein vielä kerran pelastusviranomaiselle.

Puukorttelin suunnittelun edetessä rakennuslupa-arkki-
tehti Ossi Lehtinen on ollut tiiviisti mukana yhteistyössä 
ja edesauttamassa projektin toteutumista. Suunnitelmien 
kaavapoikkeamat, tonttien väliset rasitteet ja rakennusoi-
keuden käyttö on käsitelty yhdessä Lehtisen kanssa. Näiden 
neuvotteluiden lisäksi suunnitelmia tarkasteltiin myös 
teknisen tarkastajan tapaamisessa. Tiivis yhteistyö viran-
omaisten kanssa sekä heidän positiivinen suhtautumisensa 
hankkeeseen on edesauttanut työn etenemistä.

PÄÄPIIRUSTUKSET JA RAKENNUSLUVAN ANOMINEN

Rakenteita tutkittiin tarkemmin heti toukokuun 2017 alue-
ryhmän* kokouksen jälkeen. Jatkosuunnittelussa tilaele-
mentit aiheuttivat paljon haasteita niin sokkeliliittymien 
kuin kattomuotojenkin takia. Sisätilan lattiapinta nousi 
noin 700 mm korkeudelle maanpinnasta, mikä aiheutti 
suuria vaikeuksia esteettömyyden toteutumiseen pienillä 
tonteilla. 

Korkean harjakaton vuoksi ylimmän kerroksen element-
ti sekä kattomuotoa mukaileva sisäkatto muodostuivat 
ongelmiksi elementtitekniikan kannalta. Tilaelementit 
osoittautuivat mietintöjen pohjalta kalliiksi vaihtoehdok-
si ja rajoittivat suunnittelua enemmän kuin toivat hyöty-
jä. Tilaelementeistä siirryttiin suurelementteihin, jolloin 
sokkeliliittymä ja alapohja päästiin ratkaisemaan eri tavalla. 
Suurelementteihin siirtyminen vapautti myös rakennusten 
mitoitusta, sillä elementtikuljetuksen leveysmittaa ei tarvin-
nut enää huomioida tilojen mitoituksessa ja ratkaiseviksi 
tekijöiksi jäivät elementin korkeus sekä pituus. Elementti-
rakentamisesta kuitenkin haluttiin pitää kiinni, sillä nopea 
ja tehokas rakentaminen on yksi hankkeen tärkeistä tavoit-
teista. Rakennukset suunniteltiin tässä vaiheessa kokonaan 
CLT-rakenteisiksi.

Kesäkuussa 2017 jokaisesta tontista tehtiin alustavat pääpii-
rustukset energialaskentaa ja alustavaa kustannuslasken-
taa varten. Rakennuslupaa alettiin valmistella Herukan ja 
Tyrnin osalta pian alueryhmän kokouksen jälkeen. Karvi-
aisen pääpiirustusmateriaalin teko jäi tässä vaiheessa odot-
tamaan tontin saannin varmistumista. Herukan ja Tyrnin 
rakennuslupaa anottiin elokuun 2017 puolivälissä.

JATKOSUUNNITTELU JA TOTEUTUSSUUNNITELMAT

Rakennusluvan anomisen jälkeen alettiin työstää alustavaa 
markkinointimateriaalia. Markkinoinnissa rakennuttaja 
Lakea Oy ja Plehat Oy toteuttivat Puukorttelista virtuaalito-
dellisuusteknologiaan soveltuvan 3D-mallin. Mallissa asia-
kas pääsee kävelemään uudella asuinalueella, tutustumaan 
malliasuntoihin sekä näkemään valaistuksen, kasvillisuu-
den ja sään muutokset pitkällä aikavälillä.

* Alueryhmän kokouksessa olivat paikalla Aalto-yliopiston edustaja Pekka Heikkinen ja rakennuttajan edustajat Pentti Försti ja Juuso Koskela. Helsingin 
kaupungilta paikalla olivat Juha Heikkilä, Kimmo Kuisma, Ossi Lehtinen, Anri Linden ja Mikko Näveri. Lisäksi paikalla olivat paikalla Jutta Palomäki ja 
Lotta Skogström.
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Suunnitelmia tarkennettiin kohti urakkalaskentamateri-
aalia ja yhteistyö muiden suunnittelijoiden kanssa tiivis-
tyi. Samalla projektiin liittyivät sprinklaussuunnittelija, 
mahdollinen elementtitoimittaja sekä urakoitsija. Alusta-
van kustannuslaskennan tuloksen perusteella etsittiin 
edullisempia rakennevaihtoehtoja. Päätettiin, että yläpohja 
sekä välipohja muutetaan kertopuupalkkirakenteiseksi, 
mikä aiheutti muutoksia suunnitelmiin ja detaljointeihin. 
Alapohjan rakenteeksi valittiin ontelolaatta, kun tilaele-
menttirakentamisesta luovuttiin. Uusien rakenneratkaisu-
jen pohjalta kaikkien suunnitelmien urakkalaskentakuvat 
valmistuivat marraskuun 2017 aikana yhteensovituspalave-
rien jälkeen. Urakkalaskentaan tehtiin vielä viimeisiä päivi-
tyksiä lisäkirjeillä.

Toteutussuunnittelun aikaiset muutokset olivat lopulta niin 
suuria, että elokuussa jätetyt rakennuslupa-anomukset tuli 
päivittää uudelleen. Rakennuslupa myönnettiin kahdelle 
ensimmäiselle tontille, Herukalle ja Tyrnille, marraskuus-
sa 2017. Karviainen jäi vielä odottamaan luvan hakemista. 
Rakennuslupaa anotaan vasta kustannuslaskennan tulosten 
varmistuttua, sillä Helsingin kaupunki asetti ehdoksi tontin 
luovuttamiselle sen, että Lakean tulisi osoittaa rakentami-
sen käynnistyminen sekä hankkeen toteutumisen mahdol-
lisuus. Rakennuttajan intressi on rakentaa koko kortteli 
yhtenäisenä alueena. Vain Herukkaa ja Tyrniä ei tultaisi 
rakentamaan ilman kolmatta taloriviä, Karviaista. 

Diplomityössä käsiteltävä projektin osuus päättyy urakka-
laskentaan ja toteutussuunnitelma-asiakirjojen loppuun 
saattamiseen. 
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Kuva 5.8: Detaljien suunnittelua työhuoneella. Kuvassa vasemmalta oikealle: professori Hannu Huttunen, arkkitehtiopiske-
lija Jutta Palomäki, professori Pekka Heikkinen sekä rakennesuunnittelija Samuli Kujanpää. 
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Tässä luvussa käsitellään pääpiirteittäin yhdistetty korttelisuunnitelma, Puukortteli. Tonttikohtaisiin 
suunnitelmiin syvennytään diplomityökokonaisuuden seuraavissa osuuksissa, joissa opiskelijat 
esittelevät kukin oman suunnitelmansa ja townhouse-ratkaisunsa. 

6 PUUKORTTELI
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Townhouse-tutkimuksen yksi keskeisimmistä havainnois-
ta tutkimusprosessin lopussa oli, että asukasryhmiä sekä 
asumismieltymyksiä on niin runsaasti, ettei yhdenlainen 
townhouse-alue pysty vastaamaan kaikkien asukkaiden 
toiveisiin (Huttunen et al. 2016). Kolmen eri suunnitelman 
muodostamalla yhteisellä korttelikokonaisuudella saavute-
taan monimuotoinen, erilaisia ja erikokoisia asuntoja sisäl-
tävä asuinalue. Laaja asuntotarjonta lisää myös asuinyhtei-
sön sosiaalista moninaisuutta. Alue on esikaupunkimainen 
ja vastaa rauhallista ja luonnonläheistä asuinaluetta toivo-
vien asukkaiden tarpeisiin.

Tiiviin pienkaupunkitalokorttelin tutkimusaiheena on ollut 
erityisesti rakennusten sijoittelu: niiden luomat katutilat, 
pihat sekä yksityisyyden että yhteisöllisyyden tarjoaminen. 
Yhteisen korttelialueen sekä yhtiömuotoisuuden ansiosta 
toimintoja ja alueita voitiin yhdistää, jolloin saatiin ratkais-
tua monia omatonttisten rakennusten ongelmakohtia. 

6.1 MASSOITTELU JA TOIMINNOT

Tontin korkovaihtelut ovat suuria ja luovat haasteita 
rakennusten sijoitteluun ja pihojen sekä katutilojen luon-
teen ratkaisemiseen. Pientalotonteilla korkoerojen merki-
tys kasvoi, sillä jokaiselle asunnolle järjestettiin esteetön 

sisäänkäynti maastonmuotojen salliessa. Esteetön asumi-
nen palvelee useampia käyttäjäryhmiä, ja asuntojen esteet-
tömyyden toteutuminen on ollut tärkeää niin Aalto-yli-
opiston, ARA:n laatukriteerien kuin asukkaidenkin 
näkökulmasta. Esteetön asunto on käyttäjäystävällinen ja 
joustaa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Valo-olosuhteet ovat haastavat tiiviissä korttelissa, minkä 
vuoksi piha-alueiden sekä yhteisten toimintojen sijoitta-
miseen on paneuduttu suunnitelmassa tarkasti. Rakennus-
massojen sijoittelu, maasto ja asuntojen kerrosluvut ottavat 
huomioon ilmansuunnat ja pyrkivät tarjoamaan tasapuoli-
sesti valoa kaikille asunnoille. Lännessä sijaitseva Herukka 
on taloriveistä matalin, asemakaavan mukaisesti kaksiker-
roksinen. Rakennusten sijoittelulla on saatu toteutettua 
Herukan asunnoille henkilökohtaiset länsipihat. Matalam-
pi massa antaa Herukan ja Tyrnin sisäpihalle suotuisam-
mat valo-olosuhteet varjostamalla keskipihaa korkeampaa 
rakentamista vähemmän. Lisäksi talorivit on jaettu pienem-
piin taloryhmiin, jolloin rakennusten väliset kujat tuovat 
pihalle valoa. Keskirivillä olevassa Tyrnin suunnitelmassa 
on kaksi- ja kolmikerroksisia asuntoja. Lisäksi se sisältää 
pohjoispäätyyn sijoittuvan kolmikerroksisen kerrostalon. 
Kyseisten taloyhtiöiden jokaisella asunnolla on länteen 
avautuva ulko-oleskelutila.
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Kuva 6.1: Aksonometria lounaasta - korttelialue kuvattuna. Kolme suunnitelmaa muodostavat yhtenäisen korttelikokonai-
suuden, kustakin alkuperäisestä suunnitelmasta on valittuna yksi rivi.

Herukka

Tyrni

Karviainen

Itäisin talorivi, Karviainen, on myös yhdistelmä kaksi- ja 
kolmikerroksisia asuntoja. Maaston noustessa kohti itää 
rakennusten valo-olosuhteet ovat myös suotuisat. Lisäksi 
Karviaisen terasseilla kytketyt rakennukset muodostavat 
tontille erilaiset valo-olosuhteet. Rakennukset kytkeyty-
vät idässä olevaan pientaloalueeseen omakotitalomaisella 
tulkinnallaan ja muodostavat näin vaihettumisvyöhykkeen 
tiiviimmästä rakentamisesta väljempään.

6.2 YHTEISET SUUNNITTELURATKAISUT

Kolmen erilaisen suunnitelman yhdistelmä tuo Puukort-
teliin vaihtelevan kaupunkikuvan. Kun asukkaita ei ole 
mahdollista ottaa mukaan omien asuntojensa suunnitte-
luun, voidaan townhouse-alueelle tyypillistä vaihtelevaa 
arkkitehtuuria luoda jakamalla suurempi aluekokonaisuus 
eri suunnittelijoiden kesken. Tällä tavoin variaatio syntyy 
luonnostaan.

Erilaiset talotyypit ja julkisivut ilmentävät townhouse-alu-
eisiin liittyviä mielikuvia, joissa ulkoarkkitehtuurista välit-
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tyy asuntojen yksilöllisyys ja erilaiset suunnitteluratkaisut. 
Asuntoyksiköiden haluttiin erottuvan taloriveistä itsenäi-
sinä osina. Julkisivuista suunniteltiin monipuolisia vaih-
telemalla eri levyisiä julkisivulautoja, joita varioimalla ja 
joiden suuntaa kääntämällä kortteliin saatiin laaja skaala 
erilaisia laudoitusvaihtoehtoja. Lisäksi suunniteltiin yhte-
näinen väripaletti, jonka avulla asunnot erottuvat vaihtele-
van laudoituksen lisäksi toisistaan eri värisinä. Väripaletti 
koostuu neljästä erilaisesta harmaan sävystä, jotka toistuvat 
kaikilla tonteilla luoden alueesta yhtenäisen kokonaisuu-
den. Harmaiden sävyjen rinnalle suunniteltiin lisäksi asun-
to-osakeyhtiökohtaiset tehostevärit.

Rakentamisen tehokkuus ja taloudellisuus edellyttä-
vät yksinkertaisia ja toistuvia ratkaisuja. Näihin pyrittiin 
silloin, kun sen katsottiin olevan projektin tavoitteiden 
puitteissa mahdollista. Vaikka Puukorttelin kaikki kolme 
taloriviä ovat erilaisia, detalji-, rakenne- ja julkisivurat-
kaisut on yhdistetty samanlaisiksi kaikissa rakennuksissa. 
Yhtenäisillä suunnitteluratkaisuilla on saavutettu projek-
tin lähtökohtana olevaa kustannustehokkuutta. Erilaisista 
suunnitelmista johtuen tonttikohtaiset yksityiskohdat eivät 
olleet tarpeellisia. Jokaisella tontilla on talotyyppien erilai-
suudesta ja yksilöllisestä arkkitehtuurista johtuen joitakin 
rakenneratkaisuja yhteisten lisänä. Tällaisia ovat esimerkik-
si Herukan sisäänvedetyn parvekkeen, Tyrnin lasilankuista 
rakennettavan etukuistin ja Karviaisen rakennusten väliin 
liitettävän terassin ratkaisut. 

6.3 PIHA-ALUEET

Kapeat tontit, tiivis rakentaminen ja vaihtelevat valais-
tusolosuhteet ohjasivat tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja 
ulko-oleskelulle – kadunvarren etupihoja julkisempina 
tiloina ja pihoja sekä parvekkeita yksityisempinä paikkoina. 
Länsirivillä oleva Herukka aukeaa länteen Pirttilahdenku-
jalle ja avaa ulko-oleskelutiloja kadulle aktivoiden katutilaa 
ja liittäen pysäköinnin asuntojen yhteyteen. Tontin raken-

nukset sijoittuvat kauemmaksi katulinjasta kuin muissa 
suunnitelmissa. Sisäänveto katulinjasta mahdollistaa valoi-
sasta piha-alueesta nauttimisen myös iltapäivällä, jolloin 
asukkaat ovat todennäköisemmin kotona. Katualue aukeaa 
siis asemakaavassa suunniteltua leveämmäksi ja mahdol-
listaa näin isompien katupuiden sijoittelun ja vehreyden 
tuomisen oleskelun lisäksi etupihoille.

Tyrnin ja Karviaisen väliin muodostuu toisenlainen katuti-
la. Rakennukset ovat lähempänä katulinjaa, sillä pysäköinti 
on sijoitettu rakennusten väleihin. Kadun aktivoimiseksi 
kummankin asuntorivin etupuolelle on sijoitettu ulko-oles-
kelutiloja, jotka toimivat myös vaihettumisvyöhykkeinä 
julkisen ja yksityisen tilan välillä. Etupihojen yhteyteen on 
myös suunniteltu istutusaltaita. Kasvien vaatima kasvualus-
ta sekä tilan tarve kasvaessa on huomioitu. Karviaisen 
asuntojen etupihojen yhteyteen saatiin sijoitettua myös 
puita, jotka tuovat asunnoille näkösuojaa ja rajaavat katu-
tilaa. Asemakaavasta poiketen suunnittelussa on kiinnitetty 
erityisesti huomioita katujen kasvillisuuteen ja sen hyödyn-
tämiseen rajapintoja määrittäessä.

Kortteliin muodostuu erilaisia pihatiloja. Herukan asun-
noilla on vain vähän perinteistä takapihaa. Herukan ja 
Tyrnin pihavyöhykettä halkoo tonttien yhteinen keski-
kuja, joka mahdollistaa osan asuntojen esteettömyyden ja 
huoltoyhteydet. Keskikujalle avautuvat asuntojen yksityiset 
piha-alueet ja korttelin yhteinen ulko-oleskelu. Piha-alueel-
le luodaan yksityisyyttä kasvillisuuden sekä tontin tarjoa-
mien korkeusvaihteluiden yhdistelmällä, vaikka vastakkais-
ten asuntojen välinen etäisyys onkin pieni, noin yhdeksän 
metriä. Itäisin talorivi, Karviainen aukeaa kadun puolen 
pienempien etupihojen lisäksi itään, jossa sijaitsevat asun-
tokohtaiset terassit sekä näkösuojaa antava ja yksityisyyttä 
lisäävä kasvillisuusvyöhyke. Takapihat rajautuvat puis-
tovyöhykkeeseen, jossa kulkevat alueelliset ulkoilureitit. 
Lisäksi jokaisessa asunnossa on toisessa kerroksessa itään- 
ja länteen avautuva suuri terassi.
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6.4 ASUNNOT

ASUNTOJAKAUMA

Puukorttelissa on asuntoja erilaisille asuntokunnille, ja se 
vastaa erilaisiin elämäntyyleihin. Puukorttelissa on yhteen-
sä 36 asuntoa, joista yhdeksän sijoittuu pienkerrostaloon ja 
loput ovat monikerroksisia townhouse-asuntoja. Asuntojen 
pinta-alat vaihtelevat 29 ja 116 neliömetrin välillä. Saman-
lainen tonttikoko ja rakennusoikeus voivat johtaa hyvinkin 
erilaisiin suunnitelmiin. Variaatiota on luotu suunnitelmis-
sa erilaisin keinoin: välipohjaa aukottamalla, huonetiloja 
jakamalla sekä sijoittamalla toimintoja eri kerroksiin.

Korttelin pienimmät asunnot sijaitsevat keskimmäisel-
lä tontilla Tyrnin pienkerrostalossa ja tarjoavat asuntoja 
pääasiassa yksinasuville sekä kahden hengen talouksille ja 
pienille perheille. Samalla tontilla kaksikerroksiset town-
house-asunnot ovat myös kaksioita sekä kolmioita, kun 
taas kolmikerroksiset asunnot kasvavat yhden lisäkerrok-
sen myötä viiden tai kuuden huoneen asunnoiksi. 

Herukan asunnot ovat kaikki kaksikerroksisia ja rakennus-
rungoltaan muita leveämpiä. Herukan asuntojakaumas-
sa kokovaihtelua on vähemmän. Asunnoissa on huoneita 
neljästä kuuteen ja kaikki asuntotyypit perustuvat saman-
laiseen maantasokerrokseen. 

Karviainen sisältää sekä kaksi- että kolmikerroksisia asun-
toja. Kaksikerroksiset asunnot ovat kolmioita tai neliöitä ja 
korkeammat asunnot viiden tai kuuden huoneen kokoisia 
perheasuntoja.

ESTEETTÖMYYS

Väestön ikääntyessä käyttäjäystävälliset sisä- ja ulkotilojen 
ratkaisut tulevat olemaan kriteeri, joka vaikuttaa asunnon 
hankintaan. Poikkihallinnollisessa Ikääntyneiden asumisen 
kehittämisohjelmassa halutaan varmistaa ikääntyneiden 
turvallinen asuminen kotona toimintakyvystä tai varal-

lisuudesta riippumatta. Ohjelman mukaan ikääntyneestä 
väestöstä yli puolet asuu pientaloissa. Hankkeen tavoittee-
na on lisätä esteettömien asuntojen määrä kolmasosaan 
olemassa olevasta asuntokannasta vuoteen 2030 mennessä. 
Lisäksi tavoitteena on parantaa pientalojen esteettömyyttä, 
turvallisuutta ja muuntojoustavuutta. Tavoitteet ovat saavu-
tettavissa uudistuotannon ja korjausrakentamisen puitteis-
sa. (Helminen et al. 2017) 

Puukorttelin kaikkien asuntojen ensimmäiset kerrokset 
ovat esteettömiä ja toimivat selviytymiskerroksena. Lisäk-
si asuntoihin on tehty tilavaraus hissille tai henkilönosti-
melle. ARA on tehnyt periaatepäätöksen, että se rahoittaa 
ainoastaan esteettömiä asuntoja. ARA:n tukemien asunto-
jen tilaratkaisujen on tuettava asukkaiden vanhenemisesta 
ja mahdollisesta vammautumisesta aiheutuvia tilatarpeita 
vastaaviksi. (ARA 2013) Townhouse-tutkimuksen mukaan 
jälkikäteen tehdyt esteettömyysvaatimukset täyttävät wc- 
ja kylpyhuoneiden muutostyöt nousevat noin 3,5 kertaa 
kalliimmaksi kuin rakennusaikaiset kustannukset. Asun-
toon kohdistuvia kokonaiskustannuksia rakennus- ja käyt-
tövaiheessa voidaan optimoida ajattelemalla asunnon ja sen 
käyttäjien elinkaarta. (Huttunen et al. 2016)

YKSILÖLLISYYS

Korttelin asunnot ovat yksilöllisiä. Yksilöllisyys on saavu-
tettu muun muassa erilaisilla asuntotyypeillä sekä julkisi-
vun laudoitusta tai väriä muuttamalla. Projektin aikataulun 
vuoksi asukkaiden mukaan ottaminen huonejakoon liitty-
viin suunnitteluratkaisuihin, kuten huonetilojen tai välisei-
nien sijaintiin, osoittautui mahdottomaksi. Tällaista niin 
sanottua asuntojen sarjaräätälöintiä oli alun perin tarkoi-
tus soveltaa myös huonejaossa ja toimintojen sijoittumises-
sa, mikä olisi heijastunut myös rakennusten aukotukseen. 
Myöhemmässä rakennusvaiheessa on tarkoitus antaa asuk-
kaille mahdollisuus valita asuntojensa pintamateriaaleja 
etukäteen rajatuista vaihtoehdoista. 
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AS OY HELSINGIN HERUKKA

Asuinkerrokset: 2
Asuntomäärä: 10
Huoneistot: 89,0 - 102,0m²

5H+K    89,0 m²  2 kerrosta  3kpl
5H+K    94,0 m²  2 kerrosta  2kp
6H+K    102,0 m²  2 kerrosta  5kpl

AS OY HELSINGIN TYRNI

Asuinkerrokset: 2-3
Asuntomäärä: 16
Huoneistot: 29,0 - 110,5m²
       
1H+K    29.0 m²  1 kerros   2kpl 
1H+K    31.0 m²  1 kerros   1kpl
1H+K    33.5 m²  1 kerros   2kpl 
2H+K    41.5 m²  1 kerros   4kpl 
2H+K    59.0 m²  2 kerrosta  2kpl
2-3H+K    69.0 m²  2 kerrosta  3kpl
4H+K    90.5 m²  3 kerrosta  1kpl
5H+K    110.5 m²  3 kerrosta  1kpl

AS OY HELSINGIN KARVIAINEN

Asuinkerrokset: 2-3
Asuntomäärä: 10
Huoneistot: 76,0 - 116,0m² 
      
3H+K+sauna   76.0 m²  2 kerrosta  4kpl
4H+avokeittiö+sauna  76.0 m²  2 kerrosta  3kpl
5H+K+sauna   106.5 m²  3 kerrosta  1kpl  
6H+avokeittiö+sauna  116.0 m²  3 kerrosta  2kpl
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7 YHTIÖMUOTOISUUS JA HALLINTAMUOTO

Luku käsittelee yhtiömuotoisuuden vaikutusta asuntojen ja korttelin suunnitteluun sekä sen merkitystä 
asukkaan kannalta. Mitkä tekijät puoltavat yhtiömuotoista rakentamista ja mitä sen osalta tulee ottaa 
huomioon? Lisäksi luvussa sitellään Lakea Oy:n ja ARA:n yhteistyössä kehittämää Omaksi-mallia ja 
verrataan sitä muihin vastaavanlaisiin hallintamuotoihin. Puukortteli on Omaksi-malliin perustuva 
yhtiömuotoinen asuinkortteli.
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7.1 VAIHTOEHTOISIA HALLINTAMUOTOJA

Townhouse-rakentaminen on kärsinyt jopa perusteetto-
man kovasta hinnasta, vaikka pienen tonttikoon ja korkean 
tehokkuuden vuoksi sen ei tarvitsisi. (Huttunen et al. 2016) 
Monikerroksisina asunnot kasvavat helposti pinta-alaltaan 
suuriksi, mikä vaikuttaa sekä myyntihinnan että ylläpito-
kustannusten kalleuteen. Perinteisesti townhouse määri-
tellään omatonttiseksi omistusasunnoksi. Kun kyseessä on 
yhtiömuotoinen hanke, tulevat myös muut hallintamuodot 
kysymykseen. 

Puukortteli tullaan toteuttamaan rakennuttaja Lakea Oy:n 
Omaksi-mallilla, joka on osittain osaomistusasuntoa 
vastaava omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto. Aluksi 
asukas lyhentää asuntokohtaista yhtiölainaa maksamalla 
vuokraa, ja ennalta määrätyn vuokra-ajan jälkeen asukas 
lunastaa asunnon itselleen. Tiedot Omaksi-mallista perus-
tuvat Lakea Oy:n myyntineuvottelijan Jussi Pyykkösen 
kanssa käytyyn keskusteluun. Tiedot osaomistus- sekä 
asumisoikeusasumisesta on saatu Suomen Asumisoikeus-
yhteisöt ry:n ja Ympäristöhallinnon sivuilta sekä kyseisiä 
hallintamuotoja koskevasta lainsäädännöstä. 

Lakea Oy:n ja ARA:n yhdessä kehittämällä Omaksi-mallil-
la asukkaan on mahdollista hankkia oma asunto suhteelli-
sen pienellä alkupääomalla. Ostajalla tulee olla säästettynä 
asunnon hankintahetkellä 7% asunnon myyntihinnasta. 
Vertailun vuoksi asumisoikeus- ja osaomistusasunnoissa 
asukkaaksi pääsee maksamalla 10-15 % asunnon alkupe-
räisestä hinnasta, joten Omaksi-mallissa tarvittava pääoma 
on pienempi. Valtion tuella rakennettujen asumisoikeus- 
sekä osaomistusasuntojen saamiseen vaikuttavat asunnon 
hakijan tulot sekä varallisuus, ja asuntoa voivat hakea 18 
vuotta täyttäneet (Ympäristö; SAY 2017). Omaksi-mallissa 
tulo- tai varallisuusrajoja ei ole määritetty ja asunnon voi 
ostaa myös alle 18-vuotias. Toisin kuin muissa muodois-
sa, Omaksi-asuntoja voidaan ostaa myös sijoituskäyttöön. 
Sama henkilö voi omistaa ainoastaan yhden asunnon 
samasta taloyhtiöstä. 

Sekä Omaksi-mallilla toteutetuissa asunnoissa että osaomis-
tusasunnossa asukas on määräajan vuokralla, jonka päätyt-
tyä asunnon voi lunastaa omaksi. Osaomistusasunnossa 
vuokra-aika on tavallisesti 5-12 vuotta ja lunastushinta 
asunnon alkuperäinen hankintahinta, ellei lisäosuuksien 
ostamisesta vuokrakauden aikana ole sovittu erikseen. 
Maksettava vuokra ei siis kerrytä osuuksia asunnosta, 
vaan on hoitokuluista ja enimmäisosakkaan, eli valtion tai 
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vapaarahoitteisten yhteisöjen, menoista koostuva kuukau-
sittainen maksuerä. (Ympäristö 2017) Omaksi-mallissa 
asukas asuu 20 vuotta vuokralla lyhentäen samalla yhtiölai-
naa ja näin omaa osuuttaan asunnon hinnasta. Vuokra-ajan 
päätyttyä asunto on mahdollista lunastaa omaksi maksa-
malla asuntokohtainen loppusumma tai myydä eteen-
päin määrittelemällään hinnalla. Vuokra-aikana kertynyt 
pääoma on taloyhtiökohtainen. Puukorttelissa tavoitteena 
on, että 20 vuoden jälkeen maksettuna olisi 60% asunnon 
hinnasta. Molemmissa tapauksissa asunnon lunastamisen 
jälkeen asunto vastaa perinteistä asunto-osakeyhtiöasuntoa. 

Kummassakin omistusmallissa asunto on mahdollis-
ta luovuttaa eteenpäin myös kesken sopimuskauden. 
Puukorttelissa hyödynnettävässä Omaksi-mallissa asunnon 
saa myydä haluamallaan hinnalla ja asunnon jo lyhennet-
ty osuus pysyy samana uudelle asukkaalle. Osaomistus-
asunnosta asukas saa takaisin siitä luovuttaessa vain siihen 
sijoittamansa osaomistusmaksun. Asumisoikeusasunnossa 
asukas maksaa kuukausittaista käyttövastiketta eikä asun-
toa ole mahdollista lunastaa omaksi. Asumisoikeusasun-
nosta luovuttaessa asukas saa maksamansa asumisoikeus-
maksun takaisin rakennuskustannusindeksillä korotettuna. 
(SAY; Ympäristö 2017)

Asunnon jälleenvuokraus on mahdollista kaikissa hallin-
tamalleissa erikseen pyydettävällä jälleenvuokrausluvalla. 
Omaksi-mallissa tätä vuokra-aikaa ei ole kuitenkaan erik-
seen määritelty, joten asunnon voi ostaa sijoitusasunnoksi 
ja vuokrata sen välittömästi toiselle osapuolelle. Asumisoi-
keusasunnossa ja osaomistusasunnossa oikeus asumiseen 
on lähtökohtaisesti ainoastaan asuntoa hakeneella henki-
löllä ja hänen perheellään. Asunnon voi erillisellä luvalla 
vuokrata väliaikaisesti toisen henkilön käyttöön, mikäli 
asukas joutuu muuttamaan esimerkiksi koulun tai työn 
takia muualle. Yleensä jälleenvuokrausaika on tällöin 
maksimissaan kaksi vuotta. 

7.2 OMAKSI-MALLI OSANA 
TOWNHOUSE-ASUMISTA

Omaksi-malli vastaa aluksi sopimukseltaan ja juridiikal-
taan vuokrasopimusta ja sopimuksen mukaan asukas on 
oikeutettu tekemään muutoksia asuntoon asunto-osakeyh-
tiölain mukaan (Lakea 2017).  Asukkaan on tällöin ilmoi-
tettava asunto-osakeyhtiön hallitukselle muutostöistä sekä 
hyväksytettävä ja valvottava ne laillisesti (Finlex 2009). 
Omistusmalli ei siis vaikuta rajoittavan asunnon muutos-
mahdollisuuksia ja siten sopii myös rahoitusmallina town-
house-rakentamiseen ja –asumiseen: mahdollisuus omaan 
vaikuttamiseen ja myöhempään räätälöintiin säilyy ja asun-
non voi siis oikeasti kokea omaksi.

Kun kyseessä on yhtiömuotoisuus, tulee määritellä selkeäs-
ti, mikä on asukkaan hallinnassa ja mikä taloyhtiön. 
Townhouse-talotyypille ominaisesti suunnitelman asun-
tokohtaisissa ulkotiloissa tulee näkyä asukkaan vaikutus-
mahdollisuudet. Korttelialueella on yhteisiä pihatiloja, joita 
taloyhtiö huoltaa, mutta maantasokerroksen asunnoilla on 
aina oma etu- ja takapiha. Omaksi-mallissa vuokralaiset ja 
osakkeenomistajat ovat velvollisia huolehtimaan asunto-
kohtaisista ulkotiloista ja niiden kunnossapidosta. Vastaa-
vasti asukkaan huolehdittavaksi jäävät myös asuntoon 
liittyvät kulkureitit, niiden siisteys ja esteettömyys. Omiin 
henkilökohtaisiin ulkotiloihin on siis mahdollista vaikuttaa 
Omaksi-mallissa ja niitä on velvollisuus huoltaa.

Rahoitusmallin matalan alkupääoman ansiosta useammalla 
on mahdollisuus ostaa asunto. Suhteellisen pieni alkupää-
oma ja sitä kautta hankintahinta edesauttavat kohtuuhin-
taisuuden toteutumista asukkaan näkökulmasta. Tämän 
vuoksi malli sopii Puukorttelin rahoitusmalliksi, kun 
tavoitteena on kohtuuhintainen asunto.
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7.3 YHTIÖMUOTOISUUS OSANA 
TOWNHOUSE-RAKENTAMISTA

Townhouse-asunnolle on tyypillistä yksilöllisyys ja oman 
asunnon erottuminen yksikkönä. Asemakaavan määräämä 
omatonttisuus on ollut keino luoda rikas ja arkkitehtoni-
sesti vaihteleva townhouse-ympäristö. Townhouse-tutki-
muksen johtopäätöksissä todetaan, että Suomessa ei voida 
kuitenkaan toteuttaa laajoja townhouse-alueita yksinomaan 
omatonttisena pientalotuotantona (Huttunen et al 2016). 
Puukortteli-hankkeessa on tavoite tutkia myös, miten yksi-
löinti, persoonallisuus ja vaihtelevuus toteutuvat tuottaja-
muotoisessa rakentamisessa, johon on yleensä liitetty arkki-
tehtuurin yhtenäisyys.

Yksilöllisyyden saavuttamiseksi tarvitaan tuottajamuotoi-
sen rakentamisen kehittämistä sekä uudenlaista strategista 
ajattelua. Sarjaräätälöinnillä pystytään luomaan vaihtelua 
asukaslähtöisesti, kohtuuhintaisuuden raameissa. (Huttu-
nen et al. 2016) Puukorttelin suunnittelussa oli tavoite luoda 
erilaisia julkisivu- ja pohjavariaatioita, joista asukas olisi 
voinut muodostaa oman kokonaisuutensa. Sarjaräätälöin-
tiin ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta sen koko laajuudes-
sa, sillä jo rakennuslupaan tuli määrittää julkisivut, niiden 
värit ja materiaalit sekä asuntojen pohjaratkaisut – ennen 
kuin potentiaaliset ostajat edes tiesivät koko hankkeesta. 
Lainsäädäntö, rakennuslupamenettely, rakentamisprosessi 
ja hankkeen aikataulu olivat osiltaan sarjaräätälöinnin ja 
asukaslähtöisyyden esteenä. Jotta asukaslähtöisyys ja sarja-
räätälöinti toteutuisivat, tarvitaan selkeästi joko erilais-
ta rakennuslupamenettelyä, suunnittelua tai hankkeen 
aikataulua.

Kun omatonttisuuden ja hartiapankkirakentamisen sijaan 
siirrytään tuottajavetoiseen rakentamiseen ja hallintamuo-
dossa asunto-osakeyhtiömalliin, asukkaan omat vaikutus-

mahdollisuudet pienenevät, kuten Puukortteli-hankkees-
sakin jouduttiin toteamaan. Townhouse-tutkimukseen 
osallistuneiden vastauksissa korostuu kuitenkin sekä raken-
tamisen että asumisen helppous, ja moni on valmis osta-
maan asuntonsa rakennuttajalta. Townhouse-asumisesta 
kiinnostuneista 94% kokee, että rakennuttajalta ostaminen 
sopisi heille hyvin (54%) tai mahdollisesti (40%). (Huttu-
nen et al. 2015). Tässä työssä ei kuitenkaan keskitytä raken-
nustapojen vertailuun, sillä lähtökohtana oli rakennuttaja-
pohjainen ja yhtiömuotoinen ratkaisu.

Yhtiömuotoisuus tulkitaan sopivaksi vaihtoehdoksi silloin, 
kun on yhdessä päätettäviä asioita (Huttunen et al. 2015). 
Pääsääntöisesti suurin osa myös hyväksyy yhtiömuotoisuu-
den. Yhtiömuotoisuuden hyödyt tulevat esiin asuntokoko-
jen vaihteluissa, mutta korostuvat myös yhteisten toiminto-
jen ja tilojen tuomisessa osaksi townhouse-aluetta. Etuna 
voidaan pitää yhteisten toimintojen jakoa taloyhtiöiden 
sisällä, kuten koko tonttia palvelevaa lämmitysmuotoa sekä 
teknistä tilaa. Yhteiset tilat ovat vapauttaneet Puukorttelis-
sa tilaa asunnoista muille toiminnoille sekä mahdollista-
neet maalämmön hyödyntämisen tonteittain vähemmällä 
maalämpökaivojen määrällä. Vastaavasti mahdollisten 
aurinkopaneelien tuottoa voidaan jakaa koko yhtiön kesken 
ja teknisiä ratkaisuja sekä huoltoa tehostaa.

Kaikkia tontteja palvelevia toimintoja voidaan jakaa talo-
yhtiöiden kesken kiinteistöjen välille solmittavien rasiteso-
pimuksien avulla. Tällöin voidaan suunnitella laajempaa 
aluetta yhtenäisenä kokonaisuutena. Puukorttelin kolmen 
taloyhtiön yhteiset tilat sijoittuvat Herukan ja Tyrnin 
tonteille, tonteille 19 ja 20. Jätteiden kierrätys ja lajittelu on 
sijoitettu rasitesopimuksilla tontille 19 kevyen liikenteen 
reitille kohti Myllypuron keskustaa sekä metroa ja muita 
joukkoliikenneyhteyksiä. Keskikuja sijoittuu tonttien 19 ja 
20 väliselle pihalle. Se on korttelin asukkaiden yhteisessä 
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käytössä. Kuja on talvikunnossapidettävä esteettömyys- 
sekä pelastustievaatimusten vuoksi. Lisäksi se tarjoaa yhtey-
den kadulta rakennuksen takapihalle ja mahdollistaa maas-
tonmuodoiltaan sekä korkeuseroiltaan haastavalla tontilla 
erilaisia tapoja toteuttaa esteettömyyttä. Lisäksi pihakuja ja 
siihen liittyvät yhteiset alueet edistävät sosiaalista kanssa-
käymistä sekä yhteisöllisyyttä.

Tontille 20 on lisäksi sijoitettu kerrostalon omia yhteistilo-
ja ja koko Puukorttelia palveleva sauna- ja kerhotila. Tällä 
yhdistelmällä vapautetaan asuntokohtaisen saunan viemää 
tilaa pienissä asunnoissa sekä kaupunkipientaloissa. Lisäk-
si rasitesopimuksilla on voitu jakaa autopaikat tonteille 
vapaammin. Tontin 20 suuren autopaikkamäärän vuoksi 
kolme autopaikkaa on sijoitettu tontille 19. Omatonttisella 
mallilla ratkaisu ei olisi mahdollinen.

Pihatilojen suunnittelu helpottuu, kun kerralla on mahdol-
lista suunnitella koko korttelialuetta. Näin voidaan myös 
taata yhteisten pihatilojen huolto, valaistus ja yhtenäinen 
ilme. Tärkeä osa tiiviin alueen suunnittelua on ollut myös 
yksityisyyden luominen. Esimerkiksi yhtenäisillä ja tarvetta 
palvelevilla puu- ja istutusvyöhykkeillä kadun ja rakennus-
ten välissä sekä takaamaan tiiviin keskipihan ja yksityisyys. 
Korttelia halkovan keskikujan lisäksi korttelialueella on 
panostettu asukkaiden omiin pihoihin townhouse-rakenta-
miselle tyypilliseen tapaan.
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Kuva 7.1: Näkymä Vuokkiniemenkadulta Puukortteliin. Tuottajavetoisuudesta huolimatta asuntoyksiköt erottuvat toisistaan. 
Herukkaa ja Tyrniä yhdistää korttelin pohjois- ja eteläosassa sijaitsevat portit, joista on käynti yhteiselle keskikujalle.
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8 TOWNHOUSE-RAKENTAMISEN NÄKYMIÄ

Luku käsittelee townhouse-rakentamisen tilaa nyt ja sen näkymiä tulevaisuudessa. Luvun painotus on 
erityisesti Helsingin ja pääkaupunkiseudun pientalorakentamisessa.
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Kappale perustuu kaavoittajille laadittuun 
sähköpostihaastatteluun (liite 1) sekä Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston itäisen alueen kaavoittajien, 
Anri Lindenin ja Laura Hietakorven haastatteluun 
Helsingissä 5.3.2018. Lisäksi lähteenä on käytetty Helsingin 
kaupungin townhouse-alueiden kaavoitusta ja rakentamis-
ta koskevia ohjeita. 

8.1 TOWNHOUSE-RAKENTAMISEN JA 
-KAAVOITUKSEN TILANNE HELSINGISSÄ

Helsinki jäi viime vuonna uusien asuntojen 
rakentamistavoitteistaan noin 1000 asunnolla. Erityises-
ti pienimittakaavainen rakentaminen on vähenemässä. 
Rakentamatta jääneistä asunnoista suuri osa oli kaupungin 
vuokratonteille rakennettavia kohtuuhintaisia asuntoja. 
Helsingin rakentamistavoitteena on rakentaa noin 6000 
uutta asuntoa vuodessa, mikä on lähes kaksinkertaisesti 
kuin vuotta 2015 edeltäneet tavoitteet. (Salminen 2018)

Helsingin asuntokannan tasapainoisen kehityksen edelly-
tyksiä ovat riittävä asuntotuotanto, alueellisesti monipuo-
linen huoneistotyyppijakauma sekä riittävä kohtuuhintais-
ten perheasuntojen tuotanto. Helsingin asuntokanta on 
pienasuntovaltaista, koko asuntokannan keskikoko on 62 

h-m2. Tällä hetkellä pientalot muodostavat keskeisen osan 
perheasuntojen tarjonnasta. Pientalotuotannon volyymin 
riittävä koko ja ulottaminen hyvän palvelutason alueille 
luovat edellytyksiä alueellisesti tasapainoisille huoneisto-
tyyppijakaumille ja väestörakenteelle sekä lapsiperheiden 
pysymiselle Helsingissä. Helsinkiin rakennetaan 2010- ja 
2020-luvuilla suuria keskeisesti sijaitsevia alueita. Näillä 
alueilla on mahdollista rikastaa kantakaupungin suppeaa 
asuntotarjontaa uusilla talotyypeillä ja tasapainottaa 
täydennysrakentamisalueiden väestörakennetta. (Jalkanen 
et al. 2012) Townhouse-alueiden kehittyminen on ollut 
vielä toistaiseksi hidasta. Koska talotyyppi on vielä melko 
uusi, rakennuttajat saattavat vielä vieroksua sitä. Omatont-
tisten pientalojen rakennuslupaprosessit kuormittavat 
kaavoittajia ja rakennusvalvontavirastoa enemmän kuin 
yhtiömuotoiset tai rakennuttajavetoiset projektit. (Hieta-
korpi & Linden 2018) 

Asuntotuotannon määrässä ja strategiassa on ollut nähtä-
vissä selkeä muutos 2000-luvun alkuun verrattuna. 
Vuosituhannen alussa ryhdyttiin suunnittelemaan uusia 
asuinalueita eurooppalaistyyppisinä tehokkaina pienta-
lokaupunkeina, mutta nykyään asuntotuotanto keskittyy 
raideliikenteen varrelle rakennettavien tehokkaiden kerros-
taloalueiden suunnitteluun. (Pulkkinen 2018) Tulevaisuu-
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Arviot pientalorakentamisen käynnistymisajankohdasta.

Kaavoitettavan pientalorakentamisen tyyppi ja määrä Helsingissä kerrosalan mukaan. Östersundom on arvioitu erikseen.
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den strategia liittyy voimakkaaseen tiivistämiseen. Uuden 
yleiskaavan tavoite on tiivistää kaupunkirakennetta, jolloin 
lähitulevaisuuden kaavoituksessa townhouse-talotyyppi jää 
vähemmistöön. Uuden yleiskaavan kerrosalatavoitteet ovat 
liian korkeat, jotta townhouse-rakentaminen voisi toteutua. 
Pientaloalueiden kaavoittaminen kuitenkin jatkuu esimer-
kiksi nykyisten pientaloalueiden läheisyydessä, ja näille 
alueille townhouse-rakentamista voidaan toteuttaa. (Hieta-
korpi & Linden 2018) 

Kuva 8.1: 2010-luvun alussa suunniteltu pientalorakentamisen tyyppi, sijoittuminen ja määrä Helsingissä.

Östersundom on tulevaisuudessa merkittävä townhou-
se-alue. Alueen rakentamisen lähtökohdat poikkeavat 
muusta Helsingistä, ja uusi asuinalue on lähtökohtai-
sesti määritelty pientalokaupungiksi. (Pulkkinen 2018) 
Östersundomin eri talotyyppien osuudet toteutuvasta 
asuinkerrosalasta on arvioitu seuraavasti: tiheimmäl-
lä alueella kerrostaloja 80% ja townhouse-tyyppiä 20%, 
keskitiheällä townhouseja 80% ja erillispientaloja 20% sekä 
harvalla alueella erillispientaloja 100%. (Jalkanen et al. 
2012)
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8.2 TOWNHOUSE-RAKENTAMISEN MAHDOL-
LISUUKSIA JA HAASTEITA

KAAVOITUSOHJE

Helsingin kaupunki on laatinut yleisiä ohjeita ja julkai-
suja townhouse-alueiden kaavoituksen tueksi. Ohjeissa 
kuvataan kaavoituksessa huomioitavia asioita yleisesti 
sekä mainitaan huomioitavia piirteitä omistusmuodon ja 
rakentamistavan mukaan. Tavat on jaettu kahteen katego-
riaan. Ensimmäinen tapa on omatonttinen omaehtoinen tai 
ryhmärakentamiseen perustuva toteutustapa. Toinen vaih-
toehto on perustajaurakoitsijavetoinen yhtiömuotoinen 
toteutustapa, johon myös Puukortteli kuuluu. (Jalkanen et 
al. 2014)

Pientalojen toteutusmuoto ei ole kaavoituksessa ratkaista-
va asia, mutta käytännössä tonttijaon myötä syntyy käsitys 
mahdollisesta toteutusmuodosta. (Jalkanen et al. 2012) 
Tonttien toteutustapa ja –muoto valitaan hankekohtaises-
ti ottaen huomioon tonttien ja alueen erityispiirteet sekä 
rakentamiseen liittyvät haasteet. Omaehtoiseen raken-
tamiseen tai ryhmärakentamiseen ja -rakennuttamiseen 
valittujen tonttien tulee olla mahdollisimman itsenäisiä ja 
rakennettavuudeltaan helppoja. Townhouse-rakentaminen 
poikkeaa omakotitalorakentamisesta siinä, että rakennuk-
set ovat rakennusteknisesti kiinni toisissaan tonttien rajoil-
la ja siten haasteellisempia. (Jalkanen et al. 2014)

Syntyvän kaupunkikuvan kannalta asemakaavoissa on 
määriteltävä raja, johon rakennukset on rakennettava kiin-
ni kadun puolella. Lisäksi on laadittava asemakaavamää-
räys, joka koskee asuntojen erottumista ja pihojen rajaa-
mista toisistaan. Pysäköintiratkaisuilla on myös vaikutus 
alueen luonteeseen. 

Omaehtoisessa rakentamisessa asemakaavamääräyksil-
lä varmistetaan vierekkäisten rakennusten liittyminen 
toisiinsa ja estetään kaupunkikuvan liiallinen levottomuus 
määrittelemällä esimerkiksi pakollinen kerrosluku tai julki-
sivumateriaali. Tuottajavetoisissa hankkeissa edellytetään 
asunnon erottumista viereisistä rakennuksista esimerkiksi 
erilaisen julkisivukäsittelyiden kautta. Kaavoittajien ohjees-
sa todetaan, että erkkereitä, viherhuoneita ja muita perus-
rungosta ulkonevia osia sekä piharakennuksia voidaan 
saada aikaan sallimalla niiden rakentaminen asemakaava-
karttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Asukaslähtöi-
sissä hankkeissa on usein tarpeen laatia rakentamistapaohje 
tai viitesuunnitelmat. (Jalkanen et al. 2012; Jalkanen et al. 
2014)

Kaavoittajille laaditussa ohjeessa on havaittu myös kehittä-
mistarpeita. Näitä ovat muun muassa autopaikkanormisto 
sekä kaavamerkintöjen harmonisointi. Yhtenä kehittämis-
kohteena mainitaan myös townhouse-tutkimuksestakin 
ilmennyt tarve yhteistoiminnoille omatonttisella alueella. 
(Jalkanen et al. 2012) Yhteistoimintojen järjestäminen on 
vaikeaa omatonttisilla alueilla, koska esimerkiksi yhteistä 
jätteiden keräystä varten on perustettava asunnonomistaji-
en välinen yhtiö (Hietakorpi & Linden 2018). 

Hankkeen toteuttaminen yhtiömuotoisena voi olla perus-
teltua ja on toisinaan välttämätöntä, jos tontilla tai tonteilla 
on päällekkäisiä asuntoja tai suunnitteluratkaisut johtavat 
hankaliin yhteisjärjestelyihin, joiden hallitseminen rasi-
te- ja yhteisjärjestelysopimuksin olisi vaikeaa (Jalkanen et 
al. 2014). Suomesta puuttuvat lähes kokonaan kerrostalon 
ja pientalon välimaastoon sijoittuvat hybridit, pienkerros-
talot ja kerrospientalot. Näiden tyyppien yleistyessä syntyy 
tarve pientalomaisen rakentamisen ominaisuuksista lähtien 
tarkastella niitä koskevia määräyksiä ja tulkintoja uudel-
leen. (Jalkanen et al. 2012) 
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Kaavoitusohje on laadittu vuonna 2012, jolloin townhou-
se-rakentamista sisältävät kaavat oli jo pääosin laadittu. 
Ohje on tullut kaavoittajien käyttöön jälkikäteen, joten sen 
hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi. 2010-luvulla town-
house-alueiden kaavoitus oli jo vähentynyt Helsingin tiivis-
tämispaineiden vuoksi. (Hietakorpi & Linden 2018) 

RAKENTAJIEN JA RAKENNUTTAJIEN NÄKEMYS TOWNHOU-

SE-TYYPPISESTÄ ASUNTOTUOTANNOSTA

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Townhouse-työ-
ryhmä teetti syksyllä 2011 kyselyn, joka oli suunnattu 
rakennuttajille, rakentajille ja rakennuttajakonsulteille. 
Kyselyn tavoitteena oli selvittää heidän näkemyksiään 
townhouse-tonttien rakentamisen edellytyksistä, kysyn-
nästä ja kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vasta-
si 28 yrityksestä yhdeksän rakennusalan toimijaa. Kaikilla 
vastanneilla yrityksillä oli kiinnostusta osallistua townhou-
se-hankkeisiin. (Jalkanen et al. 2012)

Toimijat nostivat esille asuntojen hinnan, tonttien sijain-
nin ja alueen palveluiden merkityksen asuntojen kysyn-
nän kannalta. Rakennuskohteen riittävä koko ja tehokkuus 
olivat olennaisia tekijöitä, jotta kohde olisi houkutteleva ja 
kannattava rakennuttajien kannalta. Rakennuttajat pitivät 
tärkeänä kaavoittajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Heidän 
näkemyksensä mukaan tonttien koolla ja muodolla, auto-
paikkojen ja rakennusten sijoittelulla sekä toteutustavalla 
on merkittävä asema rakennuskohteen houkuttelevuudessa 
rakennuttajien kannalta. He painottivat townhouse-ase-
makaavojen joustavuuden tarvetta: tonttien kerroslukua ei 
tulisi määrätä pakollisena ja esteettömyys- ja paloturvalli-
suusmääräykset eivät saisi olla liian tiukkoja. Rakennusalan 
toimijat halusivat kaupungin osallistuvan myös asukashan-
kintaan ja rahoitusjärjestelyihin, sillä se edistäisi hankkei-
den toteutumista. (Jalkanen et al. 2012)

HAASTATTELUISSA ILMENNEITÄ HAVAINTOJA

Townhouse-rakentamisella voidaan vastata asuntokannan 
monipuolistamiseen ja erityisesti omatonttisella raken-
tamistavalla saadaan aikaan suurempia asuntoja (Linden 
2018). Tuottajavetoisessa ja yhtiömuotoisessa rakentami-
sessa voidaan tavoitella myös monipuolisempaa asuntokan-
taa, mikäli tavoitteet on määritelty asemakaavamääräyk-
sissä. Townhouse-kaavoituksen ja talotyypin kehittämisen 
tavoitteina olivat kaupunkikuvan rikastamisen lisäksi myös 
monipuolistaa tuotantomuotoja ja saavuttaa sen myötä 
kustannustehokkuutta (Pulkkinen 2018).

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen edustajat toivat kyse-
lyssä esiin omatonttisen townhouse-rakentamisen haas-
teita. Omatonttisuuteen liittyy teknisiä ongelmia, koska 
asuntoyksiköiden tulee toimia itsenäisinä: ne tulisi voida 
purkaa ja rakentaa naapureista huolimatta (Lehtinen 2018). 
Tonttien luovutus ja rakennusprosessi ovat myös työlääm-
piä ja aikaa kuluttavampia kuin rakennuttajavetoisissa 
projekteissa (Hietakorpi & Linden 2018). Lisäksi omatont-
tisissa, kytketyissä taloriveissä palomuurien toteuttaminen 
on hankalaa, jos palomuurin rakentamista ei ole määrätty 
asemakaavassa. Suuret rakennusliikkeet vieroksuvat town-
house-kohteiden rakentamista. Tavoitteena on saada town-
house-talotyypin kaavoittamisen myötä uusia, pienempiä ja 
joustavampia tuottajia alalle. Omatoimi ja ryhmärakennut-
taminen ovat olennainen osa kaupunkipientalojen rakenta-
misessa. (Pulkkinen 2018)

Erilaiset townhouse-talotyyppiin liitettävät yksilöimisen, 
muuntojoustavuuden ja laajentamisen periaatteet aiheut-
tavat haasteita, erityisesti nykyisten rakentamismääräysten 
muodossa. Ratkaisu tähän voisi olla tilavuuteen perustuva 
kaavoitus, jossa maanpäällisen rakennuksen volyymin käyt-
tötarkoitus ja koko olisi määritelty (Lehtinen 2018). Tila-
vuuteen perustuvassa kaavoituksessa ongelmaksi muodos-
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tuu nykyinen käytäntö tontin vuokran suhteuttamisesta 
tontin rakennusoikeuteen eikä tontin alaan, mikä tekee tila-
vuuteen perustuvan kaavoituksen toistaiseksi mahdotto-
maksi. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimi-
ala pyrkii jatkossa vähentämään asemaakaavamääräysten 
määrää ja suosimaan alueellisia rakennustapa- ja kortte-
liohjeita. Rakennusten ulkoasua ja toteutustapaa koskevat 
määräykset tulevat vähenemään. Rakennusten liittymistä 
katuun ja maantasokerroksen toimintoja tullaan sen sijaan 
määrittelemään tarkemmin. (Hietakorpi & Linden 2018)

8.3 PUUKORTTELI ESIMERKKIKOHTEENA

Helsingin kaupungin laatiman inventaarin perusteel-
la vuoteen 2020 mennessä vanhoilla esikaupunkialueilla 
kaupunkipientalotyyppistä rakentamista on eniten suun-
nitteilla itäisen Helsingin alueelle. Helsingin sisäkaupungin 
ympäriltä puuttuu puutalokaupunginosia lukuun ottamat-
ta pienimittakaavainen kaupunkirakenne, jonka tehok-
kuus on korkea ja kerrosluku matala. Kyseisten alueiden 
täydennysrakentamisessa on perusteltua hyödyntää town-
house-rakentamista asuntokannan, huoneistojakauman 
ja väestörakenteen monipuolistamiseksi. (Jalkanen et al. 
2012) Myllypuron tiivistäminen ja Puukortteli on yksi näis-
tä inventaarissa mainituista alueista.

Suunnittelualueen asemakaava on saanut lainvoiman vuon-
na 2009. Laadittu asemakaava on suunniteltu kortteleiden 
47305 ja 47306 osalta omatoimirakentamista varten, mikä 
näkyy asemakaavamääräyksissä. Määräysten punainen tiili 
julkisivumateriaalina, määrätty kattomuoto sekä kerros-
luku olivat korttelia sitovia määräyksiä kaupunkikuvan 
hallitsemiseksi. Jos asemakaava olisi alun perin suunnat-
tu tuottajavetoiseen rakentamiseen, siinä olisi vaadittu eri 
asuntojen erottumista toisistaan erilaisin keinoin. Vaihte-
levat kerroskorot ja pysäköintiratkaisut rikastavat alueen 

kaupunkikuvaa. Kolmikerroksisuus viittaa tehokkaaseen 
rakentamiseen ja antaa mielikuvan urbaanimmasta ympä-
ristöstä. Monikerroksiset yhden perheen asunnot ovat 
Suomessa harvinaisia ja usein asuntokooltaan liian suuria 
ja kalliita. (Hietakorpi & Linden 2018) 

Vaikka Puukorttelissa asemakaavan alkuperäiset yksittäiset 
tontit on yhdistetty etelä-pohjoissuuntaisiksi tonteiksi, ovat 
alueelle suunnitellut ratkaisut periaatteessa sovellettavissa 
alkuperäiseenkin tonttijakoon. Tällöin asuntojen määrän 
olisi kuitenkin tullut noudattaa tonttien määrää eikä pien-
kerrostalon suunnittelu olisi ollut mahdollista. Yhteiskuja ei 
olisi myöskään toteutunut ja korttelia kiertävien pihakatu-
jen asema kohtaamispaikkana olisi puolestaan korostunut 
yhteisöllisyyden muodostumisessa. Puukorttelin suunnitel-
massa yhteistoimintojen sijoittaminen tontille on helppoa 
yhtiömuotoisuuden ansiosta. Myös alueelle esitetyt pysä-
köintiratkaisut soveltuvat alueelle. (Hietakorpi & Linden 
2018)

Kunnallistekniikan rakentaminen alkuperäisen asema-
kaavan mukaisesti ennen alueen rakennussuunnittelua on 
keino nopeuttaa tulevaa työmaavaihetta ja tehostaa vierek-
käisten asuntojen rakentamista omatonttisella alueella. 
Yhtiömuotoisessa ratkaisussa jo rakennetut liittymät osoit-
tautuvat tarpeettomiksi, ja huonoimmassa tapauksessa 
yhtiölle on rakennettava uudet liittymät. Helsingin kaupun-
gin organisaatiomuutoksen myötä katu- ja liikennesuunnit-
telijat sekä kaavoittajat ovat osa samaa organisaatiota, mikä 
lisää suunnittelijoiden välistä yhteistyötä tulevaisuudessa. 
(Hietakorpi & Linden 2018)
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9 YHTEENVETO

78



79

Puukortteli-projektissa on ollut tarkoituksena soveltaa 
käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisim-
man laajasti Habitat Components – Townhouse -tutkimuk-
sen tuloksia asemakaavan lähtökohtien ja rakennuttajan 
toiveiden puitteissa. Suunnittelun tavoitteena on tarjota 
monipuolinen asuntojakauma, joka palvelee erilaisten 
asukkaiden asumistarpeita ja -toiveita. Hankkeen tarkoi-
tuksena on ollut tutkia erilaisia asumisjärjestelyjä sekä 
tulevien asukkaiden että kaupunkikuvan näkökulmista. 
Lähtökohtana on ollut, että townhouse-asunnot tarjoaisivat 
vaihtoehtoisen, kohtuuhintaisen asumismallin sekä pien-
talo- että kerrostaloasumiselle ja vastaisivat tulevaisuuden 
haasteisiin asuntotuotannon monipuolistamisessa.

Habitat Components – Townhouse -tutkimus paljas-
ti, että erilaiset asukasprofiilit nuorista ikääntyneisiin ja 
yksinasujista perheellisiin olivat kiinnostuneita talotyypin 
mahdollistamasta asumistavasta ja ympäristöstä. Kyselyissä 
korostui tarve erilaisille townhouse-kortteleille: kaupunki-
maisemmalle sekä lähiömäisemmälle asumiselle. Uusien 
asuinalueiden on mm. tarjottava nykyistä pienempiä ja 
esteettömiä townhouse-asuntoja, jotka ovat suuremman 
käyttäjäryhmän saavutettavissa. (Huttunen et al. 2016) 
Tutkimuksen kannalta on ollut kiinnostavaa sovittaa suun-
nittelualueelle perinteisempien yhden perheen townhou-

se-asuntojen lisäksi päällekkäisistä townhouse-asunnoista 
koostuva pienkerrostalo, joka on mahdollistanut pienta-
loalueen ympäristön etujen tarjoamisen myös pienemmille 
ruokakunnille.

Asemakaavamääräykset ovat antaneet suunnitteluun suun-
taviivat. Asemakaava ei kuitenkaan vastannut sellaisenaan 
kaikkiin townhouse-tutkimuksen osoittamiin tuloksiin, 
jotka haluttiin sisällyttää pilottikorttelin suunnitteluun. 
Ilman kaavasta tehtyjä poikkeamia ja Helsingin kaupun-
gin hyväksyntää suunnitelma olisi erilainen tulkinta town-
house-korttelista kuin mitä se nyt on. Esimerkiksi asun-
tojakauma olisi suppeampi, sillä se perustuisi keskenään 
samankokoisiin perheasuntoihin. Pienten asuntojen inte-
grointi oli mahdollista poikkeamien myötä. Poikkeaminen 
asemakaavasta ja tonttijaosta mahdollisti teknisten tilojen ja 
jätehuollon yhdistämisen. Tonttien yhdistämisen ja yhtiö-
muotoisuuden ansiosta kortteliin oli mahdollista suunnitel-
la yhteistiloja, yhteisiä piha-alueita ja kulkureittejä. 

Katualueiden suunnittelu ja kadun alla kulkevan kunnallis-
tekniikan rakentaminen ennen korttelialueen suunnittelua 
osoittautuivat ulkotilojen suunnittelua hankaloittavaksi 
tekijäksi. Lyhtypylväät ja muuntajat olivat jo paikoillaan 
ennen kuin suunnittelua oli edes aloitettu. Asennetut tont-
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tiliittymät ja kaukolämpöverkosto jäävät käyttämättä, sillä 
tontilla oli mahdollista ottaa käyttöön maalämpö. Yhtiö-
muotoisuus ja tonttien yhdistäminen vähensivät tarvitta-
vien tonttiliittymien määrää. Jo rakennetut maanalaiset 
rakenteet palvelevat alkuperäistä kaavaa, mutta eivät anna 
varaa muutoksille. Eri osa-alueiden suunnittelun aikatau-
lujen yhtenäistämisellä voidaan välttää ylimääräinen raken-
taminen ja mahdollistaa asemakaavassa tehdyn suunnitel-
man muokkautuminen paremmin rakennussuunnittelun 
aikaisiin tarpeisiin, jotka saattavat olla erilaisia kuin kaavan 
laadinnan hetkellä.

Townhouse-alueelle tyypillisten toiminnallisten ja vehrei-
den katutilojen luominen oli haaste, joka saatiin kuitenkin 
ratkaistua asuinympäristöä palvelevalla tavalla. Etenkin 
tiiviissä esikaupunkimaisessa asuinympäristössä kasvil-
lisuuden merkitys katualueilla sekä yhteisillä ja yksityi-
sillä piha-alueilla korostuu. Kasvillisuuden sijoittaminen 
katualueille oli kuitenkin haastavaa kaavan ja kasvualus-
toja rajoittavan edellä mainitun kunnallistekniikan takia. 
Puolijulkisten, asuntoihin kytkeytyvien tilojen, harkittu-
jen pysäköintiratkaisujen sekä yksityisyyttä luovan kasvil-
lisuuden avulla katualueista muodostui kuitenkin lopulta 
oleskelun ja naapureiden välisen sosiaalisen kanssakäymi-
sen mahdollistavia pihatiloja. Tiiviimmällä, urbaanimmil-

Kuva 9.1: Tonttien 19 ja 20 välisen yhteispihan suunnittelu oli mahdollista yhtiömuotoisuuden ansiosta.
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la alueilla voidaan lähtökohtaisesti olettaa kasvillisuutta 
olevan vähemmän, kun taas kauempana kantakaupungista 
sijaitsevilta asuinalueilta odotetaan enemmän vehreyttä ja 
luonnonläheisyyttä. Pienimittakaavaisille ja tiiviille esikau-
punkialueille voitaisiin jo asemakaavassa ehdottaa näkö-
suojaa ja viihtyvyyttä parantavia katupuita ja varata niille 
enemmän tilaa.

Tiivis kaupunkirakenne ja riittävä asukaspohja luovat edel-
lytykset kaupunkiasumisen kannalta oleellisten monipuo-
listen lähipalvelujen saatavuudelle ja alueen kytkeytymisel-
le hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päähän. Palvelut 
ovat lähellä, ja toimiva julkisen liikenteen verkosto linkittää 

alueen Helsingin kantakaupunkiin. Esikaupunkimaisena 
alueena Myllypuro vastaa vehreää ja rauhallista asuinympä-
ristöä toivovien asukkaiden tarpeisiin. Pienet tontit ja tiivis 
rakentaminen luovat kuitenkin myös esikaupunkimaiselle 
asuinalueelle townhouse-korttelille tyypillisen kaupunki-
maisen vaikutelman.

Tontin koko, mittasuhteet ja pysäköintiratkaisut ohjaavat 
toimintojen sijoittamista ja yhteisten toimintojen suun-
nittelua. Townhouse-alueella tontin syvyydellä vaikuttaa 
olevan tässä merkittävämpi rooli kuin tontin leveydel-
lä, sillä syvyyden ansiosta voidaan huomioida paremmin 
ympäristön asettamat olosuhteet. Syvemmästä tontista 

Kuva 9.2: Korttelien 47305 ja 47306 välinen pihakatu on kohtaamispaikka.
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on helpompaa lohkaista osa esimerkiksi yhteispihaksi tai 
sijoittaa tontille erillinen piharakennus, joka on muutetta-
vissa erilliseksi asuinrakennukseksi. Suunniteltu keskiku-
ja mahdollistaa ulkoyhteyden takapihalle ja kohtaamisia 
tontilla. Lisäksi syvempi tontti antaa enemmän vaihtoehtoja 
autopaikan sijoittamiseen. Asunnon käytön joustavuuteen 
vaikuttaa positiivisesti myös sisäänkäynnit sekä kadun 
että pihan puolelta, jolloin puolijulkisen kujan jättäminen 
kahden vastakkain olevan tontin väliin on perusteltua.

Erilaiset keinot yhdistellä toimintoja niin tonttien kuin 
koko korttelialueenkin kesken helpottuivat, kun tontit 
yhdistettiin. Tonteille perustetaan asunto-osakeyhtiöt. 
Tuottajamuotoisessa townhouse-rakentamisessa talotyyp-

piin kohdistuu odotuksia ja haasteita, jotta talotyypille 
ominainen yksilöllisyys toteutuu niin arkkitehtuurissa kuin 
pihatilojenkin käsittelyssä. Yhtiömuotoon perustuvassa 
townhouse-rakentamisessa ja -kaavoituksessa on löydettävä 
ratkaisumalleja ja toimintatapoja, jotka tukevat asuntojen 
yksilöitymistä niin ulkoisesti kuin asunnon sisätiloissakin.

Uusia townhouse-asuinalueita suunniteltaessa ja kaavoi-
tettaessa on pohdittava tarkkaan, millaista kaupunkikuvaa 
halutaan luoda. Vapaampi ja monipuolisemman vaihte-
lun salliva asemakaava edesauttaisi townhouse-asunnoil-
le tyypillisen yksilöllisen ilmeen syntymistä asuntojen 
ulkonäön, koon sekä suunnitteluratkaisujen suhteen. 
Jotta päästäisiin ideaaliin suunnittelutilanteeseen town-

Kuva 9.3: Erilaiset kytkentätavat kuten katokset voivat helpottaa omatonttisten townhousien rakentamista.
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house-alueilla, tulisi sekä asemakaavan että rakennuksiin 
välittömästi liittyvien alueiden suunnitteluun paneutua 
enemmän asukkaan sekä townhouse-tutkimuksessa saatu-
jen tulosten näkokulmasta. Suunnittelun lähtökohtana 
voitaisiin soveltaa Unelmakoti-tutkimuksessa löytynyttä 
urbaaniuden sekä yhteisöllisyyden nelikenttää (ks. s. 27) 
ja modifioida sitä vastaamaan erilaisten ja eri kokoisten 
ruokakuntien asumispreferensseihin. Myös riittävän väljä 
kaavoitus palvelee monipuolisen asuinalueen kehittymistä.

Townhouse-rakentaminen on jäämässä Helsingissä vähem-
mistöön uusien tiivistämistavoitteiden tieltä. Talotyypillä 
on kuitenkin mahdollisuuksia toimia myös tiivistämishank-
keissa, sillä tehokkaalla townhouse-alueella tonttitehok-
kuus voi nousta helposti tehokkuuteen 0,9 asti. Puukort-
telin suunnitelmien tonttitehokkuudet ovat myös melko 
korkeita, noin 0,75 ja 0,9 välillä. Kun tätä vertaa tehokkaan 
kerrostaloalueen tonttitehokkuuteen, joka vaihtelee 0,8 ja 
1,2 välillä, ei ero ole kovin suuri. Townhousea ei siis tulisi 
unohtaa kaavoituksessa ja tiivistämishankkeissa kokonaan, 
sillä se monipuolistaa Helsingin pienasuntovaltaista asun-
tokantaa sekä vastaa asukkaiden toiveisiin pientalomaisesta 
asumisesta.

Townhouse-talotyyppi on Suomessa vielä melko uusi ja 
osittain siksi haastava. Helsingin kaupungin haastatteluis-
sa ilmeni erilaisia kaavoituksen kehitystarpeita, jotta uudet 
townhouse-alueet rakentuisivat helpommin. Talotyyppiin 
liitetty tiiveys ja naapureihin kiinni rakentaminen ovat 
haasteellisia määräysten ja rakennustekniikan kannalta 
erityisesti omatonttisessa rakentamisessa. Joustavuuden ja 
yksilöimisen mahdollisuudet jäävät myös osittain nykyis-
ten käytäntöjen varjoon, kun erityisesti tuottajavetoises-
sa rakentamisessa suunnitelman tulee olla valmis ennen 
kuin tulevat asukkaat pääsevät mukaan hankkeeseen. Jotta 
rakennuksissa olisi enemmän muokkausmahdollisuuksia 

ja varaa laajentua, tilavuuteen perustuva kaavoitus on kiin-
nostava mahdollisuus. Mahdollisuutta on pohdittu kaavoit-
tajien keskuudessa. Toistaiseksi, kun tontin vuokra on 
sidottu rakennettuun kerrosalaan, on tilavuusperusteinen 
kaavoittaminen vielä mahdotonta.

Rakennushankkeella on kustannuspaineita, ja jatkossa 
tullaan etsimään ratkaisumalleja kustannusraameissa pysy-
miseen yhdessä muiden suunnittelijoiden sekä rakennut-
tajan kanssa. Projektin aikana luovuttiin tilaelementeistä 
niiden korkean hinnan vuoksi ja siirryttiin suurelementtei-
hin. Silti suurelementtien CLT-rakenne osoittautui kustan-
nuksia nostavaksi tekijäksi. Rankarakenteen valinta jo alus-
sa olisi ollut kustannustehokkaampi ratkaisu ja edistänyt 
kohtuuhintaisuuden tavoitteen toteutumista. Suunnittelun 
ohjauksessa ja kehittämisessä prioriteettina ei ole ollut vain 
kohtuuhintaisten ratkaisujen löytäminen, vaan korttelin 
kokonaisvaltainen suunnittelu ja talotyypin suomalaisen 
mallin kehittäminen. Rakentamis- ja toteutusprosessin 
toivotaan tuovan tietoa esivalmisteiseen teolliseen tuotan-
toon ja rakentamiseen liittyvistä kustannustehokkaista ja 
toimivista ratkaisumalleista. Kohteen markkinointi sekä 
rakentamisen valmistelut voidaan aloittaa, kun kustannuk-
set ovat selvillä.

Puukortteli on näiden lähtökohtien ja tulosten pohjalta 
suunniteltu townhouse-kokonaisuus, joka käsittää erilais-
ten asuntojen lisäksi yhteistiloja, yhteispihan sekä town-
house-katualueen. Tulevaisuudessa on kiinnostavaa nähdä, 
minkälaisen vastaanoton asunnot ja yksityisyyden asteil-
taan vaihtelevat erilaiset ulkotilat saavat; miten tulevat asuk-
kaat tulevat käyttämään niitä. Tavoitteena on kerätä tutki-
mustietoa townhouse-asumisesta ja käyttäjäkokemuksista 
Puukorttelin alueelta ja seurata alueen yhteisöllisyyden 
muodostumista. 
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SEURAAVAKSI

Seuraavat diplomityökokonaisuuden osat esittelevät 
tarkemmin Puukorttelin erilaiset talorivit ja niiden ratkaisut. 
Suunnitelmat ovat tulkintoja suomalaisesta townhousesta, 
ja ne soveltavat towhouse-tutkimusten tuloksia. Suunnitte-
luratkaisut pohjautuvat syksyn 2016 asuntosuunnittelun ja 
puurakentamisen studiokurssilla tehtyihin alustaviin suun-
nitelmiin, joita on jalostettu ja jotka on yhdistetty yhteiseksi 
korttelisuunnitelmaksi. Yhteisessä korttelikokonaisuudessa 
kaikki suunnitelmat ovat vaikuttaneet toisiinsa ja muodos-
tavat yhdessä monipuolisen asuinympäristön. 

Diplomityöt on koottu yhdeksi neljän osan kokonaisuudek-
si, joka esittelee yhteisen projektin lähtökohdat sekä erilliset 
townhouse-suunnitelmat. Seuraavat osat ovat yksilötöitä. 
Jutta Palomäen Herukka – Tulkinta suomalaisesta townhou-

sesta on diplomityökokonaisuuden osa 2/4 ja se paneutuu 
kaksikerroksisen leveämmän townhouse-asunnon tulkin-
taan. Seuraava osa, osa 3/4 Tyrni – Tulkinta suomalaises-
ta townhousesta, on Lotta Skogströmin tulkinta kapea- ja 
syvärunkoisesta townhouse-tyypistä, ja suunnitelma tutkii 
pienasuntojen sijoittumista townhouse-alueeseen. Mila 
Tolppasen työ Karviainen – Tulkinta suomalaisesta town-
housesta on kokonaisuuden osa 4/4. Karviainen on tulkinta 
kytketystä omakotitalosta townhouse-kontekstissa.

Planssipienennökset ovat saatavissa osoitteessa: puukortte-
li.wordpress.com/diplomityo.
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LIITE 1: HELSINGIN KAUPUNGILLE JA KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOLLE LÄHETETYT KYSYMYKSET.

VASTAAJAT: ANRI LINDEN, SAKARI PULKKINEN JA LAURA HIETAKORPI (ASEMAKAAVOITUS)    

OSSI LEHTINEN (RAKENNUSVALVONTA)

1. Mikä on Helsingin kanta tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen? Onko kaupungilla strategisia tavoitteita?

2. Minkälaista asuinmiljöötä townhouse- tai kaupunkipientalokaavalla Helsingin kaupunki tavoittelee maankäyt 
 töstrate giassaan? Onko kaupungilla selkeitä visioita erityyppisistä townhouse-alueista?

3. Miten eri alueiden townhouse-tonttien mitoitukseen päädytään? Alueiden välillä on suuria eroja. Onko kaavoittajil 
 la jo tässä vaiheessa mielikuvaa alueen kaupunkikuvasta?

 Onko kaavoituksessa huomioitu townhouse-asumiseen vahvasti liitetyt ominaisuudet kuten rakennuksen suhde  
 katuun, yksilöllisyys, etu- ja/tai takapihat yms. Poikkeaako esimerkiksi katutilan mitoitus perinteisten 
 pientaloalueiden kaavoituksessa käytetyistä ohjeista? Onko kaavoituksessa huomioitu erilaiset pysäköintiratkaisut  
 (kadun varrella, pihalla, rakennuksen massassa, yms.)?

4. Miten kaavoituksessa tulisi huomioida townhouse-ideologiaan liitetty joustavuus ja yksilöllisyys?

 Miten esimerkiksi sarjaräätälöinnin periaatteen voisi huomioida rakennuslupaa hakiessa tuottajamuotoisessa 
 rakentamisessa rikkaan kaupunkikuvan takaamiseksi? Sarjaräätälöinnillä tarkoitetaan tässä tapauksessa asukkaan  
 mahdollisuutta valita ennalta suunnitelluista ratkaisuista mieleisensä esimerkiksi julkisivun (tai sen osan) ja/tai  
 tilallisten ratkaisujen osalta.

5. Onko rakentamistavalla (hartiapankki-, tuottajamuotoinen- ja ryhmärakentaminen) merkitystä kaupunkikuvan 
 tai asuntojakauman lopputuloksen kannalta? Onko townhousien hallintamuodolla (omatonttinen tai yhtiömuotoi 
 nen) merkitystä kaupungin kannalta?

6. Mikä on Helsingin tavoite puurakentamiseen asuntorakentamisessa? Onko havaittu, että vuonna 2018 päättyvä  
 Ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelma on lisännyt puurakentamista pääkaupunkiseudulla ja  
 onko puurakenteisten asuintalojen kiinnostus kasvanut asukkaiden/päättäjien/rakennuttajien keskuudessa?

7. Minkälaiset ovat kokemukset townhouse-alueista ja jatkuuko niiden kehitys ja kaavoitus?
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LIITE 2: ARALLE LÄHETETYT KYSYMYKSET.

VASTAAJA: SAMPO VALLIUS

1. Miksi ARA lähti Habitat Components – Townhouse -tutkimukseen ja Esikaupunkikortteli 2020-projektiin mukaan? 

2. Minkälaisia odotuksia teillä oli projektin suhteen? 

3. Ovatko suunnitelmat ja prosessi täyttäneet odotuksenne?

4. Onko projekti poikennut jotenkin ”tavallisesta” projektista, jos ei huomioida, että suunnittelijoina ovat olleet  
 opiskelijat?

5. Soveltuuko townhouse-rakentaminen Suomeen tuettuna asumismuotona?
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LIITE 3: LAKEA OY:LLE LÄHETETYT KYSYMYKSET.

VASTAAJA: PENTTI FÖRSTI

1. Miksi Lakea Oy lähti Esikaupunkikortteli 2020-projektiin mukaan? 

2. Minkälaisia odotuksia teillä oli projektin suhteen? 

3. Ovatko suunnitelmat ja prosessi täyttäneet odotuksenne?

4. Onko projekti poikennut jotenkin ”tavallisesta” projektista, jos ei huomioida, että suunnittelijoina ovat olleet  
 opiskelijat?

5. Aiotteko jatkaa townhouse-rakennusten kehittämistä tulevaisuudessa?
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Muistio 1 / 1

Lakea Oy  

  

 
 PL 32, 60101 Seinäjoki Lakea Etelä-Suomi  

info@lakea.fi Äyritie 12C  
 www.lakea.fi 01510 Vantaa  

Y-tunnus: 0182213-7   

TOWNHOUSE-PROJEKTI, VARTIOKYLÄ
OHJAUSRYHMÄ

Aika: 3.3.2017 klo 13.30
Paikka: Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulunkatu 3
Läsnä: Anri Linden pj., Ossi Lehtinen, Juha Kuusiniemi, Juuso Koskela siht., Sampo Vallius, Hannu 
Huttunen, Pekka Heikkinen

Opiskelijat esittelivät työnsä: Jutta Palomäki ”Kopla”, Lotta Skogström ”Kodit”, Mila Tolppanen ”Yksiköt”

Esitysten jälkeen vapaata keskustelua ohjausryhmän kesken:
- Rakennusalat tarkastettava ja laskettava uudelleen
- Kaikki töistä ovat rakennusvalvonnan ja kaavoituksen näkökulmasta jatkokelpoisia
- Kaavapoikkeamat käytävä töistä läpi
- Poikkeamat hyväksytään alueryhmässä ja viimeistään lupahakemuksen yhteydessä
- Pienkerrostalo vaatii tehostamista
- Kaksi tonttia, molempien toimittava omina kokonaisuuksinaan
- Myös seuraava kortteli 47306 mahdollisesti mukaan, jolloin olisi kolme kokonaisuutta, yksi ”rivi” 

jokaisesta työstä  suunnittelijat tekevät ehdotuksen asiasta
- Termaterin elementeille saatava tyyppihyväksyntä
- Hannu tiedustelee pohjatutkimustuloksia Veijo Väyryseltä
- Pekka toimittaa aikataululuonnoksen jakeluun
- Pyritään pitämään asuntotyyppien variointi mahdollisimman pienenä

LIITE 4: OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1 (4)
Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto
Kimmo Kuisma 24.5.2017

VARTIOKYLÄ, ALUERYHMÄN KOKOUS
TONTIT 47305/1-18, TOWNHOUSE-HANKE, LAKEA OY

AIKA 24.5.2017 klo 14.00 – 15.30

PAIKKA Rakennusvalvontavirasto, Siltasaarenkatu 13
6.krs, nh. 608

KUTSUTAAN Anri Linden Kaupunkisuunnitteluvirasto
Mikko Näveri Kaupunkisuunnitteluvirasto
Juha Heikkilä Kiinteistövirasto
Ossi Lehtinen, ARK Rakennusvalvontavirasto (pj.)
Jussi Kirkkomäki, TATE Rakennusvalvontavirasto
Marjo Rautavaara, RAK Rakennusvalvontavirasto
Kimmo Kuisma Kaupunginkanslia (pj.)
Veijo Väyrynen Kaupunginkanslia

Pentti Försti Lakea Oy
Juuso Koskela Lakea Oy (siht.)
Pekka Heikkinen Aalto
Hannu Huttunen Aalto

1
Kokouksen avaus, läsnäolijat, edellisen kokouksen muistio

- Ossi Lehtinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 
Puheenjohtajaksi valittiin Ossi Lehtinen (kunnes Kimmo Kuisma 
saapuu) ja sihteeriksi Juuso Koskela. 

- Todettiin läsnäolijat: Ossi Lehtinen, Anri Linden, Juha Heikkilä, Mar-
jo Rautavaara, Pekka Heikkinen, Lotta Skogström, Jutta Palomäki,
Pentti Försti, Juuso Koskela, Kimmo Kuisma (saapui 15.15.)

2
Hankkeen yleiskuvaus ja tonttitiedot

Tonttitiedot
- Asemakaava nro 11810, lainvoimainen
- Tontit 47305/1-18

o uusi tonttijako tehty  47305/19-20
o rakennusoikeus 2250 kem2
o asuntojen lukumäärä 26, keski-pinta-ala 69 m2
o valtion takaamilla yhtiölainoilla lainoitettuja vuokra-asuntoja,

joissa asukkailla asuntoihin lunastusmahdollisuus omistus-
asumista

o tontit ovat kaupungin omistuksessa, vuokrataan

LIITE 5: ALUERYHMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  2 (4) 
Kaupunginkanslia    
Talous- ja suunnitteluosasto   
Kimmo Kuisma 24.5.2017 
 
 

 
      
      
      
 

 

   Rakennuttajan suunnittelu- ja toteutusorganisaatio 
- Rakennuttaja: Lakea Oy 

Pentti Försti & Juuso Koskela 
 

- Pääsuunnittelija: Aalto-yliopisto 
Pekka Heikkinen / Hannu Huttunen 
 

- Rakennussuunnittelija: Aalto-yliopisto 
Pekka Heikkinen / Hannu Huttunen,  
 
Opiskelijoiden toimittettava todistukset ja opintosuoritteet ra-
kennusvalvontaan, jonka jälkeen voidaan päättää vastuullisina 
suunnittelijoina toimimisesta. 
 

- Rakennesuunnittelija: Suunnittelulinja Finland Oy 
Samuli Kujanpää, pätevyys- ym. tiedot päivitettävä ajan tasalla  
 

- LVI-suunnittelija: Suunnittelulinja Finland Oy 
Rami Wiberg, tiedot toimitettava rakennusvalvontaan 
 

- Pihasuunnittelija:  
Nimetään kahden viikon sisällä 
 

- Energialaskelmat: Vesitaito Oy 
 

- Palokonsultti: Laaksonen Juha-Pekka 
 
Hankkeen valmistelutilanne 
- tavoiteaikataulut: rakentamisen arvioitu aloitus loppuvuodesta 2017  
- rakennuslupalupakäsittelyn tavoiteaikataulu, rakennuslupahake-

muksen sisäänjättö, tontinvuokraukseen tai -myyntiin liittyvät asia-
kirjojen valmistelut: rakennuslupahakemuksen sisäänjätön tavoite 
kesäkuu 2017 

 
3 
Tontinvarausasiat 

- tontinvarausehdot/tontinvarauspäätös, Kaupunginhallitus 8.8.2016 
(§680). Liite 1. 

 
- maalämmön mahdollisuutta tutkitaan 
- lyhytaikainen vuokrasopimus luvan hakua varten 

o luvan myöntäminen n. 2kk + 3vkoa, lainvoimaisuus 2vkoa 
myöntämisestä 

 
4 
Hankkeen suunnitelmat 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  3 (4) 
Kaupunginkanslia    
Talous- ja suunnitteluosasto   
Kimmo Kuisma 24.5.2017 
 
 

 
      
      
      
 

 

 
- hankkeen kehitystyö edellisen kokouksen jälkeen  

o kehitystyötä rakennusvalvonnan ja palokonsultin tapaamisten 
perusteella 

- 24.5.2017 päivättyjen luonnossuunnitelmien esittely. Suunnitelmat 
toimitettu jakeluun ennen kokousta. Liite 2. 

- alueryhmän kommentit suunnitelmiin ja jatkosuunnitteluohjeet:  
o elementtitoimittajan kilpailutus, varmistettava laatutodistukset 
o lisärakennusoikeuden käyttö tontilla 19, sallitaan muuhunkin 

kuin autopaikoitukseen 
o polkupyöräpaikkojen tarve käytävä rakennusvalvonnan 

kanssa läpi 
o katualueen turvallisuus huomioitava  
o pelastus- ja palokonsultin kommenttien huomiot 
o tonttien välisten rasitteiden läpikäynti  
o alueen maaperän pilaantuminen 
o talotekniikkavaraukset ym. 
o päätyjulkisivujen umpinaisuus, tutkitaan mahdollisuuksia 
o pihasuunnittelijan nimeäminen ja pihasuunnitelma lupaha-

kemuksen liitteeksi 
 

5 
Poikkeamat asemakaavasta 
 

- poikkeamat asemakaavasta perusteluineen, pääsuunnittelija. Kts. 
hankekuvaukset (päivättävä tälle päivämäärälle). Liite 3. Allekirjoite-
tut hankekuvaukset riittävät rasitteiden esittämiseen lupavaiheessa 

- Tontti 19 
o rakennusalan vähäinen ylitys 

- Tontti 20 
o ap-tontilla pienkerrostalo 
o lisärakennusoikeuden tulkinta 

- alueryhmän kannanotto hankkeen asemakaavan mukaisuuteen ja 
mahdollisiin poikkeamiin  alueryhmä katsoo poikkeamat vähäisik-
si ja perustelluiksi 

 
6 
Alueryhmän kannanotto hankkeesta korttelissa 47305 
 

Hyväksyttiin esitellyt suunnitelmat 24.5.2017 ja esitetyt vähäiset poik-
keamat asemakaavasta 
 
Ennen koko hankekonseptin hyväksymistä tonttiosasto edellyttää ra-
kennuttajalta tarkastelua ja perusteluja siitä, kuinka hanke toteuttaa 
tontinvarauksen townhouse-ehtoa. Mikä hankkeessa on townhousea, 
miltä osin ei 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4 (4) 
Kaupunginkanslia 
Talous- ja suunnitteluosasto 
Kimmo Kuisma 24.5.2017 

7 
Jatkotoimenpiteet 

- seuraava alueryhmäkäsittely (voi olla vähäisissä asioissa myös
sähköpostikokous)  sovitaan erikseen

- rakennuslupahakemuksen sisäänjättö kesäkuussa

8 
Muut asiat 

- Yhtiömuotoisuus, alustavien hallinnanjakosopimusten teko (omaksi-
konsepti)

- keskusteltiin korttelin 47306 mahdollisesta hankkeesta

9 
Seuraava kokous 

- Sovitaan tarpeen mukaan

LIITTEET Liite 1 Tontinvarauspäätös 
Liite 2 Hankkeen suunnitelmat 
Liite 3 Hankekuvaukset 

JAKELU Läsnäolijat 
Kutsutut 



99



100

1 / 2 Jutta Palomäki, Lotta Skogström, Mila TolppanenPuukortteli - Tulkintoja suomalaisesta townhousesta
Esikaupunkikortteli 2020 -hanke

Aalto-yliopisto - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu - Arkkitehtuurin laitos - 2018

PUUKORTTELI

Tulkintoja suomalaisesta townhousesta
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Puukortteli on Myllypuron voimalaitoskortteliin toteutettava 
puurakenteinen kaupunkipientalokortteli, jonka kolme erilais-
ta tulkintaa suomalaisesta townhousesta muodostavat pien-
mittakaavaisen townhouse-typologiaa soveltavan asuinalueen. 
Kortteli pohjautuu Aalto-yliopiston Habitat Components – To-
wnhouse -tutkimukseen sekä sitä seuranneeseen Esikaupunki-
kortteli 2020 -suunnittelukurssiin, jonka ideoiden pohjalta uusi 
kortteli muodostettiin.

Projekti alkoi syksyllä 2016, kun Aalto-yliopistossa järjestettiin 
maisteritason opiskelijoille suunnittelukurssi, jossa tutkittiin 
ja kehitettiin suomalaisen kaupunkipientalon malleja. Kurssin 
päätyttyä yksilötöistä valittiin kolme kehityskelpoisinta työtä jat-
kokehitykseen. Alun perin tarkoitus oli valita yksi suunnitelma 
toteutusvaiheeseen. Keväällä 2017 järjestetyssä ohjausryhmän 
kokouksessa valittiin kuitenkin talorivi kustakin kaupunkipien-
taloehdotuksesta ja niistä muodostettiin kokousta seuraavan jat-
kokehityksen aikana yksi korttelikokonaisuus. Yhdistetty koko-
naisuus on nimetty Puukortteliksi. Tämän jälkeen suunnitelmia 
tarkennettiin, hankkeelle haettiin rakennuslupaa ja siirryttiin 
totutussuunnitteluun.

PUUKORTTELI

Townhouse-tutkimuksen yksi keskeisimmistä havainnoista 
tutkimusprosessin lopussa oli, että asukasryhmiä sekä –prefe-
renssejä on niin runsaasti, ettei yhdenlainen townhouse-alue 
pysty vastaamaan kaikkien mahdollisten asukkaiden toiveisiin. 
Kolmen eri suunnitelman muodostamalla yhteisellä kortteliko-
konaisuudella saavutetaan monimuotoinen, erilaisia ja kokoisia 
asuntoja sisältävä asuinalue.

Tiiviin pienkaupunkitalokorttelin tutkimusaiheena on ollut eri-
tyisesti rakennusten sijoittelu: niiden luomat katutilat, pihat sekä 

yksityisyyden että yhteisöllisyyden tarjoaminen. Yhteisen kort-
telialueen sekä yhtiömuotoisuuden johdosta toimintoja ja alueita 
voitiin yhdistää, jolloin saatiin ratkaistua monia omatonttisten 
rakennusten ongelmakohtia. 

TONTIN JÄSENTELY

Tontin korkovaihtelut ovat suurehkoja ja luovat haasteita ra-
kennusten sijoitteluun sekä pihojen että katutilojen luonteen 
ratkaisemiseen. Pientalotonteilla korkoerojen merkitys kasvaa, 
sillä jokaiselle asunnolle on järjestettävä esteetön sisäänkäynti. 
Esteetön asuminen palvelee useampia käyttäjäryhmiä ja asunto-
jen esteettömyyden toteutuminen on ollut tärkeää niin Aalto-yli-
opiston, ARA:n kuin asukkaidenkin näkökulmasta.

Valo-olosuhteet ovat haastavat tiiviissä korttelissa, minkä vuoksi 
piha-alueiden sekä yhteisten toimintojen sijoittamiseen on pa-
neuduttu suunnitelmassa tarkasti. Rakennusmassojen sijoittelu, 
maasto ja asuntojen kerrosluvut ottavat huomioon ilmansuun-
nat ja pyrkivät tarjoamaan tasapuolisesti valoa kaikille asunnoil-
le. Länsirivillä sijaitseva Herukka, on taloriveistä matalin, kaa-
van mukaisesti kaksikerroksinen. Rakennusten sijoittelulla on 
saatu toteutettua Herukan asunnoille henkilökohtaiset länsipi-
hat. Matalampi massa antaa tonttien 19 ja 20 väliselle sisäpihalle 
suotuisammat valo-olosuhteet varjostamalla keskipihaa 
korkeampaa rakentamista vähemmän. Lisäksi tonttien 19 ja 20 
talorivit on jaettu pienempiin taloryhmiin, jolloin rakennusten 
väliset kujat tuovat pihalle valoa. 

Keskirivillä oleva Tyrni nousee massoiltaan korkeammaksi osit-
tain kolmikerroksisena ja sisältää pohjoispäätyyn sijoittuvan 
kerrostalon. Kyseisten taloyhtiöiden jokaisella asunnolla on län-
teen avautuva ulko-oleskelutila. Itäisin talorivi, As. Oy Helsingin 
Karviainen on myös yhdistelmä kaksi- ja kolmikerroksisia asun-

toja ja maaston noustessa kohti itää rakennusten valo-olosuhteet 
ovat myös suotuisat. Lisäksi Karviaisen terasseilla kytketyt ra-
kennukset muodostavat kyseiselle tontille erilaiset valo-olosuh-
teet. Rakennukset kytkeytyvät idässä olevaan pientaloalueeseen 
hengittävällä rakenteellaan ja muodostavat näin vaihettumisvyö-
hykkeen tiiviimmästä rakentamisesta löyhempään.

ERILAISIA PIHA-ALUEITA

Kapeat tontit, tiivis rakentaminen sekä auringon kierron huo-
mioon ottaminen ohjasivat tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja ul-
ko-oleskelulle – kadunvarren etupihoja julkisempana tilana ja 
parvekkeita yksityisempinä paikkoina. Länsirivillä oleva Heruk-
ka aukeaa länteen Pirttilahdenkujalle ja avaa ulko-oleskelutiloja 
kadulle aktivoiden katutilaa ja integroiden pysäköinnin asunto-
jen yhteyteen. Tontin rakennukset sijoittuvat kauemmaksi ka-
tulinjasta. Katualue aukeaa siis asemakaavassa suunniteltua le-
veämmäksi ja mahdollistaa näin isompien katupuiden sijoittelun 
ja vehreyden tuomisen oleskelun lisäksi etupihoille.

Toisenlainen katutila muodostuu Tyrnin ja Karviaisen väliin. 
Rakennukset ovat lähempänä katulinjaa, sillä pysäköinti on si-
joitettu näillä tonteilla rakennusten väleihin ja korttelin 47305 
eteläpäätyyn. Kadun aktivoimiseksi kummankin asuntorivin 
etupuolelle on sijoitettu ulko-oleskelutiloja, jotka toimivat myös 
vaihettumisvyöhykkeinä julkisen ja yksityisen tilan välillä. Etu-
pihojen yhteyteen saatiin sijoitettua pensaita sekä suurempia 
puita, jotka tuovat asunnoille näkösuojaa ja rajaavat katutilaa. 
Asemakaavasta poiketen suunnittelussa on kiinnitetty erityises-
ti huomioita katujen kasvillisuuteen ja niiden ominaisuuksien 
hyödyntämiseen rajapintoja määrittäessä.

Kortteliin muodostuu erilaisia pihatiloja. Tonttien 19 ja 20 piha-
vyöhykettä halkoo yhteinen keskikuja mahdollistaen osan asun-

tojen esteettömyyden sekä huoltoyhteydet. Keskikujalle avau-
tuvat asuntojen yksityiset piha-alueet sekä korttelin yhteinen 
ulko-oleskelu. Piha-alueella luodaan yksityisyyttä kasvillisuuden 
sekä tontin tarjoamien korkeusvaihteluiden yhdistelmällä, vaik-
ka vastakkaisten asuntojen välinen etäisyys onkin pieni, noin yh-
deksän metriä. Itäisin talorivi, Karviainen aukeaa kadun puolen 
pienempien etupihojen lisäksi itään, missä sijaitsevat asuntokoh-
taiset terassit. Takapihat rajautuvat puistovyöhykkeeseen, jonka 
läpi kulkevat alueelliset ulkoilureitit. Lisäksi jokaisessa asunnos-
sa on toisessa kerroksessa itään- ja länteen avautuva suuri terassi.

ERILAISIA TOWNHOUSE-ASUNTOJA

Puukorttelin asuntojakauma on laaja. Korttelissa on asuntoja 
erilaisille asuntokunnille ja ne vastaavat erilaisiin elämäntyylei-
hin, sillä asunnot ovat yksilöllisiä niin toiminnoiltaan kuin ulko-
arkkitehtuuriltaankin. Korttelissa on yhteensä 36 asuntoa, joista 
yhdeksän pienasuntoa sijoittuu kerrostaloon ja loput ovat moni-
kerroksisia townhouse-asuntoja. Asuntojen pinta-alat vaihtele-
vat 29 ja 116 neliömetrin välillä. 

Korttelin pienimmät asunnot sijaitsevat keskimmäisellä tontil-
la Tyrnin pienkerrostalossa ja tarjoavat asuntoja pääasiassa yk-
sinasuville sekä kahden hengen talouksille ja pienille perheille. 
Samalla tontilla olevat kaksikerroksiset townhouse-asunnot ovat 
myös suhteellisen pieniä kaksioita sekä kolmioita, kun taas kol-
mikerroksiset asunnot kasvavat kerroksen lisääntyessä viiden tai 
kuuden huoneen asunnoiksi. Herukan asunnot ovat kaikki kak-
sikerroksisia ja rakennusrungoltaan muita leveämpiä. Herukan 
asuntojakaumassa kokovaihtelua on vähemmän. Asunnoissa on 
huoneita neljästä kuuteen ja kaikki asuntotyypit perustuvat sa-
manlaiseen maantasokerrokseen. Karviainen sisältää sekä kak-
si- että kolmikerroksisia asuntoja. Kaksikerroksiset asunnot ovat 
kolmioita tai neliöitä ja korkeammat asunnot viiden tai kuuden 

huoneen kokoisia perheasuntoja. Variaatiota on luotu suunni-
telmissa erilaisin keinoin: välipohjaa aukottamalla, huonetiloja 
jakamalla sekä sijoittamalla toimintoja eri kerroksiin.

YHTEISET SUUNNITTELURATKAISUT

Kolmen erilaisen suunnitelman yhdistelmä tuo Puukortteliin 
vaihtelevan kaupunkikuvan. Kun asukkaita ei ole mahdollista 
ottaa mukaan omien asuntojensa suunnitteluun, voidaan town-
house-alueelle tyypillistä vaihtelevaa arkkitehtuuria luoda jaka-
malla suurempi aluekokonaisuus eri suunnittelijoiden kesken. 
Tällä tavoin variaatio syntyy luonnollisesti.

Erilaiset talotyypit sekä julkisivut ilmentävät townhouse-alu-
eisiin liittyvää mielikuvaa, jossa ulkoarkkitehtuurista välittyy 
asuntojen yksilöllisyys ja erilaiset suunnitteluratkaisut. Asunto-
yksiköiden haluttiinkin erottuvan taloriveistä itsenäisinä osina. 
Julkisivujen monipuolistamiseksi valittiin eri levyisiä julkisivu-
lautoja, joita varioimalla ja joiden suuntaa kääntämällä saatiin 
laaja skaala erilaisia laudoitusvaihtoehtoja. Kortteliin luotiin yh-
tenäinen väripaletti, jonka avulla asunnot erottuisivat laudoituk-
sen lisäksi väreillä toisistaan. 

Rakentamisen tehokkuus ja taloudellisuus edellyttävät yksin-
kertaisia ja toistuvia ratkaisuja. Näihin pyrittiin silloin, kun sen 
katsottiin olevan projektin tavoitteiden puitteissa mahdollista. 
Vaikka Puukorttelin kaikki kolme taloriviä ovatkin erilaisia, ovat 
detalji-, rakenne- ja julkisivuratkaisut pääasiassa yhdistetty sa-
manlaisiksi kaikissa rakennuksissa. Jokaisella tontilla on kuiten-
kin talotyyppien erilaisuudesta ja yksilöllisestä ilmeestä johtuen 
joitakin rakenneratkaisuja yhteisten lisänä. Detaljit on rakenteel-
listen ratkaisujen lailla yhtenäistetty niiltä osin, kun se on ollut 
mahdollista. Yhtenäisillä suunnitteluratkaisuilla on saavutettu 
projektin lähtökohtana olevaa kustannustehokkuutta.

Aksonometria suunnittelualueesta. Puukortteliin kuuluu kolme erilaista tulkintaa suomalaisesta townhousesta.

LIITE 6: PLANSSIPIENENNÖKSET
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AS OY HELSINGIN HERUKKA

Asuinkerrokset: 2
Asuntomäärä: 10
Huoneistot: 89,0 - 102,0m²

5H+K    89,0 m²  2 kerrosta  2kpl   
5H+K    94,0 m²  2 kerrosta  3kpl   
6H+K    102,0 m²  2 kerrosta  5kpl

AS OY HELSINGIN TYRNI

Asuinkerrokset: 2-3
Asuntomäärä: 16
Huoneistot: 29,0 - 110,5m²
       
1H+K    29.0 m²  1 kerros   2kpl 
1H+K    31.0 m²  1 kerros   1kpl
1H+K    33.5 m²  1 kerros   2kpl 
2H+K    41.5 m²  1 kerros   4kpl 
2H+K    59.0 m²  2 kerrosta  2kpl
2-3H+K    69.0 m²  2 kerrosta  3kpl
4H+K    90.5 m²  3 kerrosta  1kpl
5H+K    110.5 m²  3 kerrosta  1kpl

AS OY HELSINGIN KARVIAINEN

Asuinkerrokset: 2-3
Asuntomäärä: 10
Huoneistot: 76,0 - 116,0m² 
      
3H+K+sauna   76.0 m²  2 kerrosta  4kpl
4H+avokeittiö+sauna  76.0 m²  2 kerrosta  3kpl
5H+K+sauna   106.5 m²  3 kerrosta  1kpl  
6H+avokeittiö+sauna  116.0 m²  3 kerrosta  2kpl

KORTTELI 47306      
AS OY HELSINGIN KARVIAINEN

KORTTELI 47305, TONTTI 19     
AS OY HELSINGIN HERUKKA

KORTTELI 47305, TONTTI 20    
AS OY HELSINGIN TYRNI

Puukorttelin asemapiirros. Taloyhtiöt muodostavat pohjois-eteläsuuntaisia talorivistöjä pihakatujen varteen. Tonttien 19 ja 20 välille muodostuu yhteinen piha-alue. Kortteli 47306 rajautuu idässä puistovyöhykkeeseen.

Rakeisuuskuva Myllypuron ympäristöstä.

Korttelin asuntojakauma taloyhtiöittäin.
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Tiivistelmä 
      Puukortteli – Tulkintoja suomalaisesta townhousesta on Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen maisteri-
vaiheen suunnittelukurssilta alkaneen Esikaupunkikortteli 2020 –hankkeen kuvaus ja tausta-analyysi kolmelle 
suomalaista townhousea tutkivalle suunnitelmalle ja diplomityölle. Hanke sisältää syksyllä 2016 järjestetyn suun-
nittelukurssin, sitä seuranneen jatkotyöskentelyvaiheen ja toteutussuunnittelun. Projektin lopputuloksena opiske-
lijoiden suunnittelemat townhouse-talorivit rakennetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana Itä-Helsinkiin, Myllypu-
roon.  
     Esikaupunkikortteli 2020 -hanke jalkauttaa käytännön suunnitteluun ja toteutukseen Aalto-yliopiston Habitat 
Components – Townhouse -tutkimuksen tuloksia ja pohtii townhousen mahdollisuuksia suomalaisessa konteks-
tissa. Townhouse-talotyypin tulkinta on kirjoittajasta ja tulkitsijasta riippuvainen, mutta yleisesti townhousella 
tarkoitetaan monikerroksista, yksilöllistä ja hallinnollisesti itsenäistä naapureihinsa kiinni rakennettua asuntoa. 
Townhouse erottuu tyypillisesti ulkoarkkitehtuuriltaan omana yksikkönään naapureistaan. 
      Aalto-yliopiston Townhouse-tutkimuksessa ilmenee tarve erilaisille ja erikokoisille asunnoille, ja asukkaiden 
erilaiset elämäntyylit on huomioitu niin asuinnoissa kuin korttelirakenteessakin. Hankkeen tavoite on löytää koh-
tuuhintainen vaihtoehto kerrostaloasumiselle ja monipuolistaa asuntokantaa townhouse-talotyypin avulla. Suun-
nitelmien kehitystä ovat ohjanneet lisäksi yhteistyökumppaneiden, Helsingin kaupungin ja ARA:n, sekä rakennut-
tajan Lakea Oy:n, toiveet ja tavoitteet. 
      Puukortteli on kolmen erilaisen puurakenteisen townhouse-talorivin muodostama korttelikokonaisuus, joka 
on kolmen opiskelijan suunnittelema. Työtä ovat ohjanneet puuarkkitehtuurin professori Pekka Heikkinen ja 
asuntosuunnittelun professori Hannu Huttunen. Townhouse-suunnitelmat pohjautuvat syksyn 2016 suunnittelu-
kurssin ideoihin, joita jatkokehitettiin kevään 2017 aikana ohjausryhmän kommenttien pohjalta. Syksyllä 2017 
laadittiin pääpiirustukset ja toteutussuunnitelmat urakkalaskentaa varten. 
      Suunnitelmissa townhouse-asunnot kytkeytyvät toisiinsa erilaisin tavoin, asuntojen kerrosluvut sekä asunto-
koot vaihtelevat. Rakennusten suhde julkiseen katutilaan on erilainen kussakin tulkinnassa. Townhouset ovat 
pääasiassa yhden perheen asuntoja, mutta korttelissa on mukana myös pienasunnoista muodostuva kerrostalo 
asuntokannan monipuolistamiseksi. 
      Suunnittelualueen pientalovaltainen asemakaava määrää rakentamaan kaksikerroksisia kytkettyjä erillispien-
taloja. Asemakaavasta on poikettu, jotta suunnitelmilla on saavutettu townhouse-talotyypille ominaisia piirteitä. 
Asunnot ovat osittain kolmekerroksisia ja asuntojen määrä sekä koko poikkeavat alkuperäisestä. Koska rakenta-
mistapa on hartiapankkirakentamisesta poiketen tuottajavetoinen ja tuleva hallintamuoto yhtiömuotoinen, ase-
makaavassa määritetyt alkuperäiset tontit on yhdistetty. Kortteliin on yhtiömuotoisuuden myötä suunniteltu jaet-
tuja toimintoja ja yhteistiloja. 
Tätä yhteistä teoria- ja analyysiosaa seuraavat suunnitelmakohtaiset diplomityöt, joissa paneudutaan kunkin 
townhouse-tulkinnan, Herukan, Tyrnin ja Karviaisen, kehitykseen ja ominaispiirteisiin. Neljä kirjaa, yhteinen 
osa ja kolme suunnitelmaa, muodostavat diplomityökokonaisuuden. 

Avainsanat  Suomalainen townhouse, kaupunkipientalo, asuinkortteli, puuelementtirakentami-
nen 
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Abstract 
Puukortteli – Interpretations of the Finnish Townhouse is a research-based design project studying the possibili-
ties of townhouses in Finland. The first part includes the background of the project, analysis of the site and de-
scribes shortly the outcome of the project. It also serves as a base analysis for the following three master’s theses 
studying Finnish townhouses.  
      Each of the three writers have their own individual interpretation of the townhouse concept resulting in three 
distinct designs. However, some general factors are similar in all three designs– the typical townhouse is a multi-
storey, independent dwelling connected to its neighbours. In addition, townhouses typically stand out from the 
neighbouring buildings due to their individual architecture.  
     The aim of the project is to test the results of Aalto University’s earlier townhouse research, Habitat Compo-
nents – Townhouse, in practice and to explore the possibilities of townhouses in Finland. The previous research 
indicates there is a need for diversity in housing - the apartment size and layouts need to vary. Different lifestyles 
must be taken into consideration when designing houses and neighbourhoods. The objective is to find a cost-effi-
cient alternative to apartment buildings and to diversify the existing unilateral housing stock with different inter-
pretations of the townhouse housing type. The project was organized in co-operation with the City of Helsinki, 
ARA and the developer Lakea Oy, all of which have contributed to the designs with their own aspirations and ob-
jectives.  
      Puukortteli is a combination of three separate wooden townhouse interpretations designed by three students. 
The project was guided by Pekka Heikkinen, professor of Wood Architecture, and Hannu Huttunen, professor of 
Housing Design. The Finnish townhouse designs are based on ideas created during a design studio in fall 2016. 
The designs were further developed and combined in spring 2017 to form a wooden townhouse area named 
Puukortteli (“Wooden block”). The new housing area will be built during 2018 and 2019. 
      The site is located in Myllypuro, in Eastern Helsinki, next to a small heat plant area. According to the city plan, 
the buildings on the site must be two-storey high individual dwellings connected to the neighbouring houses. The 
three designs obey the plan with a few exceptions that are essential for the townhouse concept and the results of 
the research. The individual plots have been combined to allow diverse dwelling sizes and therefore add variation 
to the housing stock. As the process is developer-oriented and the townhouses form a condominium, the different 
ways to include individuality and architectural diversity were an important part of the design process.  Some func-
tions and facilities are shared by the condominiums and there is also a community space for the entire housing 
block.   
      The townhouses interfere with each other in different ways, the building heights and apartment sizes vary, and 
the buildings are connected to the surroundings in diverse ways in each of the three interpretations. Townhouses 
are typically relatively large single-family homes, which is why an apartment building with smaller apartments 
was added to the block in order to diversify the apartment supply. 
This is the first and mutual part of the thesis and is followed by the individual parts: Herukka, Tyrni and Kar-
viainen. The individual parts focus on one of the three interpretations of the Finnish townhouse. 
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