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1. Johdanto

Koskaan ei ihminen ole ollut niin vähäisessä kontaktissa viherympäristöihin,
eläimiin ja luonnonmuotoihin kuin nykyään. Kaupungit vetävät puoleensa
valtavia ihmismassoja, ja määrät kasvavat edelleen. Kaupungeissa, ihmisen
muovaamissa, alati muuttuvissa ympäristöissä, rumissa ja kauniissa, yhteys
luontoon jää helposti irralliseksi. Ihmisen ja luonnonympäristön suhteen
muuttumisen seurauksia ei kuitenkaan tarkkaan ottaen tunneta. Usein on
kuitenkin arveltu, että urbanisaation synnyttämät puhtaasti keinotekoiset
ympäristöt, joissa asutaan, työskennellään ja vietetään vapaa-aikaa,
aiheuttavat uupumusta, alentavat vireystasoa ja vaikuttavat näin ollen
keskeisesti terveydentilaan. Vastaaminen tämänkaltaisiin after nature -
sukupolven kysymyksiin kuuluu myös sisustusarkkitehtien haasteisiin.

Tämän kandidaattitutkielman aiheena on julkisten sisätilojen elävöittäminen
viherkasvien avulla, samoin kuin sen syvään iskostuneen ympäristöajattelun
problematisoiminen, jonka mukaan luonto kuuluu rakennuksen
ulkopuolella. Kysymys viherkasvien taideluonteesta on epäilemättä jäänyt
muotoilualan ja rakennetun tilan estetiikassa vähälle huomiolle. Siitä
huolimatta, että luonnollisuus on mielletty suomalaisen ja skandinaavisen
muotoiluperinteen ehtymättömäksi varastoksi, jopa laajemmaksi
suunnitteluperiaatteeksi – aihealueen mahdollisuuksia on hyödynnetty
vähänlaisesti. Suunnitteluajattelussa luontokappaleet on usein
lähtökohtaisesti ymmärretty arkkitehtuurin ja koristetaiteen vastakohdaksi.
Lienee sanomattakin selvää, että viherkasvi ei ole taideteollisuusesine eikä
näin ollen sovellu mekaanisen joukkotuotannon tarpeisiin. Sen sijaan
sisustustaiteessa alkuperäistä luontoa voidaan hyödyntää moninaisin tavoin
miellyttävän ympäristön luomisessa. Mielestäni on erityisen tärkeää ja
antoisaa keskittää huomio siihen, kuinka rakennetussa ympäristössä luonto
voidaan ottaa osaksi tilaa.
Vihreän lisääminen urbaaneihin ympäristöihin on mielletty enemmän
maisema-arkkitehtuurin toiminta-alueeksi, joka on teemana jäänyt
suomalaisessa taideteollisuusjulkisuudessa vähälle käsittelylle. Tämä tilanne
heijastuu myös tutkimuskirjallisuuteen. Maisema-arkkitehtuurin teoksissa
on käsitelty runsaasti aiheita jotka koskevat viherelementtien tuomista
ydinkeskustoihin ja muihin asuinympäristöihin, kun taas kysymys siitä, miten
vehreys muuttaa ihmisen suhdetta tilaan, on jäänyt sisätilojen
arkkitehtuurin tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Tilasuunnittelijana
oman tutkimusalueeni pääpaino on kuitenkin julkisissa sisätiloissa
ennemmin kuin kaupunkimaisemassa ja ulkotiloissa.

.

Lähdemateriaalini koostuukin pääasiallisesti kaupunkiympäristöjä laajemmin
käsittelevistä teoksista, joita sovellan koskemaan myös pienempiä yksiköitä,
julkisia sisätiloja, esimerkiksi toimistoja ja työtiloja. Olen käyttänyt myös
jonkun verran artikkeleita, jotka käsittelevät eri näkökulmista viher-
elementtien psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia ihmiseen. Tuon työssäni esiin
muutamin esimerkein vuosikymmenien ajan tehtyjä tutkimuksia viherkasvien
hyödyistä esimerkiksi stressiin poistoon ja vireystilan parantamiseen.
Haaliessani lähdemateriaalia kasaan ja sitä läpikäydessäni, työni punainen
lanka on kirkastunut entisestään. Olen vakuuttunut käsittelemäni asian
tärkeydestä.
Kandidaatin opinnäytteeni jakaantuu kahteen osaan. Se koostuu kirjallisesta
osiosta, jossa syvennytään viherelementtiin. Ensimmäisessä osassa esittelen
erilaisia ratkaisuja ja keinoja, joilla kasvillisuutta on käytetty tilaelementtinä.
Kasvittomia tiloja verrataan kasvillisiin: vastakkainasettelu koostuu rakennetun
ja luonnonmukaisen ympäristön törmäämisestä ja limittymisestä toisiinsa.
Tästä näkökulmasta pyrin nostamaan esiin kasvillisuuden hyötyjä
sisustusarkkitehtuurissa.
Työni jälkimmäisessä osassa tarjoan käytännöllisemmän näkökohdan: pyrin
osoittamaan viherkasvien tuoman lisäarvon hyvinkin tavanomaisessa
kohteessa. Tämä osa perustuu tilasuunnittelun projektiin, jossa tehtävänä oli
suunnitella jo olemassa olevaan kiinteistöön
kahvila/suunnittelutoimisto/showroom-konsepti. Tilasuunnitelmani keskeinen
tavoite on ollut torimaisen kahvilatilan aikaansaaminen: sellaisen
sisäpihamaisen tilan, jossa voisi ympäri vuoden istua puiden siimeksessä ja
nauttia raikkaasta talvipuutarhamaisesta tunnelmasta. Olen tätä työtä
tehdessäni pitänyt mielessäni pohjoisen kylmät alueet joissa luonnonvarainen
vihreä ei ole ympärivuotinen ilo. Suomessa, jossa puut saavat pitää lehtensä
vain noin 4-5 kuukautta, näkisin olevan tarvetta julkisille paikoille joissa voisi
harmainakin kuukausina tankata vihreää energiaa kaupunkiympäristön
keskellä.
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Luonnon ja rakennetun välinen suhde on ainaisessa muutoksessa. Jos lähtökohta on
ollut luonnontila, ihmisen kädenjäljki on hiljalleen vallannut lisätilaa ja
kaupungistuminen on johtanut metsien ja peltojen häviämiseen. Käänne
vastakkaiseen suuntaan on Suomessa tapahtunut hiljalleen viimeisten
vuosikymmenien aikana, kun urbaaneja alueita on alettu taas viherryttää. Vaikka
Suomessa on perinteisesti ollut paljon metsää, kaupungistumisen levitessä
viheralueet ovat supistumassa asutuilla alueilla eikä luonnontilaisia tai kultivoituja
luontoympäristöjä voida useinkaan kustannussyistä pitää ydinkeskustoissa. Tähän
päivään tultaessa puut, pensaat, nurmet ja muu kasvusto mielletään
itsestäänselvyydeksi kaupunkimaisemassa. Myös sisätilojen estetiikkaa koskeva
vihertrendi vaikuttaa nousujohteiselta. Mentäessä eteenpäin ajassa, on mahdollista
mielikuvissa nähdä kuinka kultivoitu luonto ottaa Suomessa urbaaneja
sisäympäristöjä haltuunsa. Urbaanien sisätilojen, julkisten ja työpaikkojen,
vihersisustamisessa on potentiaalia ratkaista kustannus- ja tilaongelmia joita
nykyiseen vihersuunnitteluun liittyy.

Vihersisustamisen esihistoriaa Suomessa edustavat huonekasvit. Niiden esillepano
on kuitenkin verraten nuori ilmiö Pohjolassa; ne tulivat laajemman yleisön
tietoisuuteen ja ulottuville 1800-luvun loppupuolella. Keskeisin yksittäinen yllyke
kasvien leviämiseen oli lasi-ikkunoiden yleistyminen, mikä mahdollisti kasvien
kasvattamisen sisätiloissa. Jos huonekasvit olivat alun alkaen erityisesti ylhäisön
etuoikeus, ne eivät olleet täysin vieraita varakkaissa porvariskodeissa. Saatavuuden
helpotuttua vuosisadan loppupuolella ne levisivät tasaisesti pienempiinkin koteihin.
Ensimmäisten kohtuullisen hintalajin viherkasvien joukossa olivat muun muassa
pelargonit ja verenpisarat, jotka vakiinnuttivat nopeasti asemansa osana
suomalaista kodin sisustusta. Jos yksityiskotien viherloisto sai maassamme maltilliset
mittasuhteet, myös julkisten tilojen elollinen sisustaminen on ollut Suomessa
hillittyä.

2. Huonekasveista urbaanikasvihuoneisiin 

Myös suomalainen urbanisaatio on historiallisesti katsoen ollut maltillista
verrattuna vanhoihin teollisuusmaihin, joissa tarve siirtää puutarhan ominaisuuksia
sisätiloihin näyttää olleen vahvempi. Kansainvälisiä esikuvia vehreistä sisätiloista on
runsaasti. Englannissa talvipuutarhat, Winter gardens, olivat suosittuja 1800-
loppupuolelta 1900-luvun alkupuolelle. Näitä sisäpuutarhojen esikuvia, lasisia
huoneita, jotka asuttivat palmuja ja trooppisia kasveja, rakennuttivat niin ikään
varakkaat aateliset talojensa jatkeeksi tuoden näin eksotiikkaa kylmän saarivaltion
talviin.

Samoista lähtökohdista ponnistavan ajatteluun törmää myös nyky-Englannissa.
Sheffieldin kaupunki Pohjois- Englannissa on panostanut mittavaan hankkeeseen
luoda uusi, moderni talvipuutarha aivan kaupungin sydämeen. Ripaus
viktoriaanista nostalgiaa ja Englannin ainainen vaakasade sai kaupungin isät
liikkeelle vaikka hankkeen kustannukset olivat suurehkot. Puutarhaprojektin
toteutti korkean profiilin töistä tunnettu arkkitehtitoimisto Pringle Richards
Sharratt. Tämä Euroopan suurin urbaaniympäristöön rakennettu kasvihuone on 21
metriä korkea ja noin 70 metriä pitkä. Se rakentuu suurten lehtikuusiholvikaarien
ympärille, joihin kiinnittyvien ikkunoiden alle on istutettu yhteensä 2500 kasvia,
150 eri lajikkeesta. Pientä sademetsää muistuttava ilmestys antaa kaupunkilaisille
mahdollisuuden pieneen eskapistiseen viidakkoretkeen Englannin kylmän sateen
piiskatessa ulkona. Kuusi vuotta kestänyt hanke on osoittanut miten tarpeelliseksi
niin kaupunkilaiset kuin sen päättäjät ovat kokeneet kasvihuoneen tuomisen
keskelle kaupunkia. Alueella, jossa lumi peittää talvella maiseman, urbaanin
vihreyden tuominen julkisiin sisätiloihin on ollut tervetullut uudistus.

Kuva1 :Tamminiemi, Jörgen ja Lisbeth

Nissen, Museoviraston kuvakokoelmat.

Kuva2 : Trooppinen osasto ja assyrialainen palatsi, Lontoon 

maailmannäyttely, Crystal Palace, Museoviraston kuvakokoelmat.

Kuvat 2-3: Sheffield Winter Gardens, Sheffild, 
England: Architects: Pringle Richards Sharratt

3



Kasvillisuus, ja erityisesti puut, luovat uusia tiloja niin taivasalle kuin sisätiloihin.
Luonnossa liikkujat ovat kautta aikojen hakeneet suojaa kasvillisuudesta. Myös pihoille
halutaan rakentaa puu- ja pensasistutuksilla erillisiä alueita suojaksi, virkistäytymiseen
ja koristeeksi. Samoja vaikutuksia voidaan tuottaa kasvillisuudella myös sisätiloissa.
Toinen nykyvihersuunnittelun aluevaltaajista on ollut viherseinä. Seinät ovat
erikokoisia, pystysuuntaisia elävistä kasveista ja tukirakenteista koostuvia elementtejä
(engl. vertical garden). Viherseinät on tarkoitettu ennen kaikkea tuomaan esteettistä
lisäarvoa rakennetun ympäristön keskelle. Ne tuovat vaihtelua kaupunkien ja
rakennusten usein melko harmaisiin näkymiin sekä toimivat myös akustisena
elementtinä. Suomestakin löytyy jo useampi viherelementteihin keskittynyt yritys,
jotka tarjoavat niin yksityisiin kuin julkisiin tiloihin vihersuunnittelua. Tätä
kansainvälistä trendiä Suomeen on välittänyt esimerkiksi aktiiviviherseiniä tuottava
Naturvention sekä monipuoliseen urbaaniin vihervisualisointiin panostava nuorekas
Greenhouse effect. Maailmalla viherseinät koristavat esimerkiksi useita lentokenttiä
sekä muita paljon liikennöityjä kohteita. Alla oleva kuva, Meksikon Los Cabosiin
rakennettu toimintakeskus, pitää sisällään yhden maailman suurimmista viherseinistä.
Se on myös hyvä esimerkki siitä kuinka laajasti tämän kaltainen kaupunkitaiteeksikin
luokiteltava ilmiö on otettu huomioon koko rakennuksen arkkitehtuurissa.

Kuva 4: Los Cabos , Mexico City

3. Organisoituvat huoneet

Arkkitehti Zane Teteren johdolla toteutettiin sellainen toimisto, jossa puut ja viherkasvit
laikuttavat valkoisten työpöytien verkostoa niin, että jokainen työntekijä saa osansa
vihernäkymästä. Alla olevassa Green House Officen pohjapiirustuksessa välittyy hyvin se,
kuinka suuri osa toimistopinta-alasta on vuorovaikutuksessa kasvien kanssa.
Ohutrunkoiset puut, joiden pallomaisen muodon saanut lehdistö nousee aivan katon
rajaa, säästävät tilaa mutta onnistuu aikaansaamaan vahvasti vehreän vaikutelman.

Vakiintunein sisä-viher-elementtien käyttömuoto on perinteisesti ollut viherkasvien
hyödyntäminen, joka on viimeaikoina saanut yhä suurempia mittasuhteita. Ei ole
perusteetonta väittää, että vihersisustusarkkitehtuuri on eräänlainen vastakohta
radikaalifunktionalistiselle ajattelulle, joka on ollut muotoilun merkittävin lähtökohta
1900-luvulla. Tilan maksimaalisen hyödyntämiseen tähtäävässä suunnitelmissa kasvisto
on helposti vain tiellä.

Siirrettynä sisäympäristöön luonnolliset elementit luovat ilman muuta myös rajoituksia,
kuten sisustuspinta-alan pienentymistä, huoltotoimenpiteitä tai kasvillisuudelle
luontaista taipumusta levitä. Jos vihreän sijoittaa osaksi kokonaisuutta jo
suunnitteluvaiheessa, näitä näkökohtia voi hallita osana tilaa. Esimerkiksi Latvian
Rigassa toimiva suunnittelutoimisto Open AD on pyrkinyt lisäämään toimistotilojen
kasvillisuuden määrää siten, että tilaa jäisi muuhun käyttöön mahdollisimman paljon.

Viherajattelu on viety äärimmäisyyksiin eräässä amsterdamilaisessa kohteessa, jossa
hylättyyn satamahalliin suunniteltiin työtilat Except - integrated sustainibility -nimiselle
yritykselle, joka tuottaa tutkimusta ja kestävää kehityksen edistämiseen tähtääviä
projekteja. Crystal Forest -nimikkeellä kulkeva työtilahanke tähtää nollapäästöihin ja
muutoinkin kaikella tavalla ekologiseen toimintaan, josta yhtenä esimerkkinä suuren
kasvimäärään kastelu sadevesijärjestelmällä, joka johtaa veden suoraan kasvualustoihin.
Alla olevasta havainnekuvasta voi aistia muutoksen, raikkaan ilman sekä miellyttävän ja
virikkeellisen työympäristön. Massiivisen kokoinen teollisuushalli, jonka uusi ilme perustui
pääasiallisesti kasviston sisustukselliseen hyödyntämiseen, sai näin jatkoa jo
entuudestaan pitkälle elinkaarelleen.

Kuvat 5-6 : Green House Office, Riika, latvia

Kuva 6: Except - integrated sustainibility, Crystal Forest- hanke 
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Viherelementtien käytön esteettisestä vetovoimasta saa jonkinlaista kuvaa, jos näin
sisutettua tilaa vertaa sellaiseen ympäristöön, jossa kasvistoa ei ole lainkaan. Alla on
muutamia esimerkkikuva nykyaikaisista toimistotiloista. Ensimmäisenä on Saksan
Hampurissa sijaitseva mainostoimisto Syzygyn valkoisena hohtavat tilat. Eins:eins
architecten suunnittelijakaksikko Christoph Roseliuksen ja Julian Hillenkamp kuvailevat
työtään tyylikkääksi virtaviivaiseksi työympäristöksi, joka tukee läheistä vuorovaikutusta
muiden työtekijöiden kanssa, ja jonka loosimainen asettelu vahvistaa yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Sen ratkaisut eittämättä ovat kaukana usein kehnona toimistomallina pidetystä
koppikonttorista. Jos kuitenkin on antanut ajatuksissaan tilaa vihersuunnittelulle,
lopputulos vaikuttaa hieman kolkolta. Ajatus aikaisemmin esitellyn latvialaisen Open AD
suunnittelemasta ”toimistopuutarhasta” tulee väistämättä mieleen, ja tekisi kovasti mieli
sijoittaa tilaan edes muutamia puita ja kenties pätkä viherseinääkin.

Kuvat 7-8: Syzygy- mainostoimisto, hampuri, Saksa

Kuvat 9-10:: Hayden Place  offuce, 

Yllä oleva kuvapari taas esittää toisenlaisen luovan viherratkaisun. Kohde on Cunningham
Groupin omaan käyttöön suunnittelema toimisto Hayden place office, joka sijaitsee
Kalifornian Culverissa. Toimiston suunnittelussa on pyritty eroon turhista kopeista,
hyteistä ja väliseinistä, ja sen sijaan tilanjakajaksi on luotu viihtyisä keidas tilan keskiosaan.
Selkeät työskentelyalueet on sijoitettu reunoille, rentoutumiseen on luotu istuskeluryhmä,
kokoustamiseen on varattu puoliavoin tunnelimainen puurakenne viheralueen jatkoksi.
Tilat ovat hyvä esimerkki mutkattomasta suunnittelusta, jossa työn ja virkistäytymisen
vaatimat alueet on otettu huomioon. Toteutus on varsin inspiroiva, etenkin jos
lopputulosta verrataan virtaviivaistettuun toimistotilaan.

Näillä esimerkeillä halusin kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia toimistotilojen
suunniteluun: valkoisista kubikeista trooppisia sademetsiä lähenteleviin
runsaudensarviin. Vaikka olen polarisoinut kasvitonta ja kasvillista tilaa, tarkoitukseni
on kannustaa ymmärtämään ympäristöä ja tilaa laajemmin – ei niinkään
funktionalismin ja vihersisustamisen välisenä kamppailuna. Yksinkertaistuneiden
muotojen ja runsaan kasvillisuuden yhteensovittaminen on usein toimiva ratkaisu.
Varhaisvaiheessa toteutettu hyvä kokonaissuunnitelma mahdollistaa kasvien käytön
erilaisissa sisustusympäristöissä ja suuren mittakaavan kohteissa. Viherelementit
tuovat tilaan ulottuvuuden, jota on vaikea korvata millään muulla rakenteella. Mitä
enemmän tutustuu erilaisiin ratkaisuihin, viherseinistä bonsai-puihin, tuntuu, että
jokaiseen toimisto-, kahvila-, kuntosali-, kauppakeskustilaan löytyy varmasti
vaihtoehto mieltä ja kehoa hyödyttävälle viherratkaisulle. Kehitys viherelementtien
teknisessä suunnittelussa on nopeaa ja markkinoilla löytyy monenlaisia vaihtoehtoja,
niin vaativiakin kuin lähes huoltovapaita.

4. Rauhallinen kauneus; vihreän psykofyysisiä vaikutuksia

Estetiikan lisäksi kasveilla on myös muita hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Vaikka
oman työni pääpaino on viherelementtien arkkitehtonisten ratkaisujen esittelyssä, on
mielestäni aiheellista tuoda myös kasvien fysiologisia vaikutuksia esiin. Etenkin jos
haetaan perusteluja vihreyden lisäämiselle julkisiin sisätiloihin, terveysvaikutusten
tunteminen ei näyttäisi olevan lainkaan haitaksi. Tutkimukset antavat vahvaa pohjaa
sille uskomukselle, että luonto ylläpitää terveyttä. Vihreällä värillä itsellään sanotaan
olevan rauhoittava vaikutus: se on tällä hetkellä suosituin sisustusväri; se on
ihmissilmää vähiten rasittava väri, joka samanaikaisesti sekä rauhoittaa että raikastaa
mieltä.

Kuva 11: Painokangas, Elisa Huhtinen 
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Tutkimuksia kasvien ilmaa puhdistavista ominaisuuksista on tehty jo 1960 luvulta
lähtien. Alan pioneereihin kuuluu USA:n armeijan tutkijana aloittanut ja myöhemmin
NASA:lle siirtynyt tiedemies B.C. Wolverton. Hän ryhtyi 1960-luvulla tekemään laajoja
tutkimuksia havaitessaan hengitysilman toksiinien huomattavaa vähenemistä silloin kun
tutkimustilaan sijoitettiin kasveja. Löytö oli ajankohtainen energiakriisin
jälkimainingeissa, jolloin talojen energiatehokkuutta pyrittiin maksimoimaan siten, että
ilmanvaihtoa muutettiin ja rakennukset valmistettiin usein täysin synteettisistä
materiaaleista. The sick building syndrome -nimen saanut ilmiö havaittiin taloissa, joita
rakennettiin Yhdysvalloissa nopealla tahdilla. Saatiin näyttöä, että muoveista ja muista
keinomateriaaleista liukenee ilmaan erilaisia myrkyllisiä kaasuja. Omissa tutkimuksissaan
Wolverton kykeni osoittamaan kasvien puhdistavan hengitysilmaa siinä määrin, että
enin osa haitallisista kemikaaleista sekä niistä johtuvat koehenkilöiden oireet poistuivat.
Suomessa Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Liisa Tyrväinen on kerännyt laajasti tietoa
luonnon eheyttävästä vaikutuksesta, stressin vähenemisestä aina verenpaineen laskuun.
Hän puhuu nimenomaan ulkona koettujen luontoelämysten tärkeydestä. Tyrväisen
löydöksiä ei voida suoraan soveltaa koskemaan kaikenlaisia viherympäristöjä, mutta ne
antavat osviittaa mahdollisista vaikutuksista. Vaikka tiedetään, että kasvit kosteuttavat,
puhdistavat sisäilmaa ja vähentävät staattista sähköä, sisätilojen vihreyden
vaikutuksesta terveyteen on ylipäätään hyvin vähän suomalaista tai kansainvälistä
tutkimusta.

Eräs poikkeus on norjalaisen tutkimusryhmän (Fjeld, Veiersted, Sandvik, Riise & Levy)
selvitys lehtikasvien roolista työhyvinvointiin, joka antaa varsin lupaavia tuloksia jatkuvaan
keskusteluun keinoista toimistojen työtehokkuuden ja työntekijöiden vireystilan
parantamiseksi. Tämä ympäristöpsykologian tutkimus osoitti sisäkasvien tuottavan
ihmisissä myönteisiä tuntemuksia, kun samanaikaisesti monokromaattisten tilojen todettiin
aiheuttavan väsymystä ja levottomuutta. Viherkasvien huomattiin parantavan tuloksia
erityisesti sellaisissa tehtävissä, joissa vaaditaan keskittymistä. Todettiin, että pelkästään
näkymä viheralueelle edesauttaa työntekijöiden tarkkaavaisuutta. Viherkasvien
sijoittaminen toimistotiloihin vähensi 23 % erilaisia mitattavia häiriötekijöitä verrattuna
kasvittomaan toimistoympäristöön. Edelleen havaittiin, että työ- ja
rentoutumisympäristöön sijoitettu vihreys parantaa keskittymiskykyä sekä vähentää
stressiä. Tilat joihin oli sijoitettu puita ja muuta kasvillisuutta alensivat myös pääkipujen
määrää, halua vaihtaa työpaikkaa, sekä vähensivät sairauspoissaoloja.
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Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on ollut rakennetun tilan ja luonnon
välinen suhde sisätilojen arkkitehtuurissa. On esitelty eräitä esimerkkejä eri
puolella maailmaa toteutetuista tila-arkkitehtuurisista ratkaisuista, joissa tilan
estetiikka rakentuu suhteessa luontokappaleisiin. Fokus on ollut kohteissa, joissa
flora on toiminut sisustusarkkitehtuurin työkaluna. Vihreän rooli suomalaisessa
tilojen suunnittelussa on kasvanut, ja kuten on todettu, viime vuosina
kaupungeissa on jäänyt vihreäksi muutakin kuin puistot; eivätkä sisätilojen
viherratkaisut ole rajoittuneet vain siirrettäviin kukkaruuukkuihin. Työni edetessä
ja lähteitä läpikäydessäni myös omat ajatukseni viherympäristöjen tärkeydestä,
niin esteettisesti kuin psykofyysisesti, ovat selkeytyneet.
Luonnon muotokielen vaikutusvoimaa on vaikea tyhjentävästi selittää –
kontrastina ihmisen tuottamalle muodolle, siinä on jotain hallitsematonta.
Niiden avulla tilaan saa rakennettua uudenlaisia tilavaikutelmia, joita voi
toteuttaa niin asiatyylisesti kuin leikkisyydellä. Vihreys tuo tilaan erityisen lisän,
joka rikastuttaa teollisesti rakennettua ympäristöä ja muuttaa myös tapaa jolla
huonekalut näyttäytyvät tilassa.
Pohjolassa on rajusti vaihteleva sää sateineen ja pakkasineen, mutta
suomalaisissa kodeissa ja muissa sisätiloissa vallitsee, lämmityssyistä,
viherelementeille otolliset kasvihuoneolosuhteet. Myös teollisissa, hyvin
järjestäytyneissä kaupunkiyhteiskunnissa on mahdollista ottaa luonto paremmin
osaksi julkisten rakennusten estetiikkaa. Kaupungit panostavat suuria summia
näyttäviin kukka-asetelmiin muutamia kesäkuukausia varten, mutta lopun vuotta
saamme katsella harmaata maisemaa. Pohjolan kaupungit tarvitsisivat enemmän
katettuja aukioita ja muita alueita palvelemaan ja virkistämään asukkaitaan 365
päivänä vuodessa.

5. yhteenveto
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OSA 2

1. Tilasuunnitelma
Tivolitie 1, Alppila, Helsinki

Bistro, kahvila

Showroom
Näyttely-, ja kokoustila

Suunnittelutoimisto

Yllä olevassa tunnelmaluonnoksessa on nähtävillä hahmotelma, 
jossa kahvilatilaan on tuotu huonekasveja ja puita. Tämä idea 
sai alkunsa siitä, kun huomasin ihmettelevän monien suosimieni 
kahviloiden kolkkoutta. Mietin sitä, miten niistä sai 
tunnelmallisempia pienin muutoksin.
Kesän vehreys on usein jotain jonka soisimme jatkuvan 
pidempään. Juuri tähän ongelma-alueeseen haluaisin vastata 
omassa tilasuunnitelmassani. Haluaisin tuoda ympärivuotista 
vihreää energiaa tarjoavan lisän kaupunki- ja 
kahvilakulttuuriin, kuitenkin siten, että lähestymistapani 
myöntää lähtökohdat ja vallitsevat olosuhteet. Ajattelin, että 
ikkunasta näkyvän kasvien paljouden olevan houkutteleva ja 
eksoottinen näky marraskuisessa syyssäässä. Kiinteistö on 
kulmahuoneisto jossa molemmat julkisivuseinät koostuvat 
lähinnä ikkunapinnasta ja tukevat näin ajatustani 
talvipuutarhamaisesta vaikutelmasta. Halusin myös hyödyntää 
suositun Linnanmäki-huvipuiston läheisyyttä kohteelleni. 
Alueella on paljon liikennettä ja turistivirtoja 
kesäkuukausina, mutta syksyn tullen kadut hiljenevät. 
Hiljaisina kuukausina tarvitaan keinoja asiakkaiden 
houkuttelemiseksi sisään kahvilaan ja showroom-tilaan. 

Elisa Huhtinen
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2. Lähtötilanne
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3. Konsepti

Tilasuunnitelmani käsittää liikehuoneiston joka muutoksen myötä jakautuu kolmeen erilliseen tilaan ja toimintoon. Kahvilaan, showroomiin ja 
suunnittelutoimistoon. Pyrkimyksenä on kuitenkin saada  konsepti hahmottumaan asiakkaalle yhtenäisenä kokonaisuutena  jonka osat
identifioituvat eri käyttötarkoituksen mukaan omiksi yksiköiksi.  Toiminnot ovat sekä itsenäisiä, että limittyvät toisiinsa. Kahvila ja 
showroomtila ovat jatkuvassa kontaktissa ja suunnittelutoimistolla on välillinen yhteys showroomin kautta koko tilaan. Visuaalinen teema 
jatkuu samankaltaisena läpi koko huoneiston ja suunnitelman kulmakivi puut toistuu kaikissa tiloissa antaen yhtenäisen vaikutelman myös 
kadulta katseltaessa. 
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Suunnittelutoimisto 

Tilassa toimii oma suunnittelutoimistoni huoneiston oikeassa ”sakarassa”. Toimistossa on varattu tilaa myös 
yhdelle yhtiökumppanille/ assistentille. Työtilasta löytyy kaikki tarvittava ollakseen itsenäinen osa 
kokonaisuutta, keittö- ja wc/suihkutiloineen. Tilan erottaa kahvila-showroom- alueesta ääntä eristävä 
huurrelasiseinä joka on mahdollista liu-uttaa sivuun ja yhdistää toimistotila osaksi muuta toimintaa. 
Esimerkiksi järjestettäessä näyttelyitä showroomin puolella. 
Tilaa jakava lasiseinä yhdistyy märkätilakuutioon josta yksi wc-tila aukeaa vain toimistoon. Loput kolme wc: 
tä on showroomin ja kahvilan asiakkaille, kaksi naisille ja yksi miehille. Toinen naisten wc:istä täyttää 
inva- vaatimukset. Wc-tila- elementti muodostaa näyttelytilan puolelle mukavan sopen ja luo mahdollisuuden sen 
sopivaan kalustamiseen sekä tarjoaa seinäpintaa ripustuksille ja näyttelyiden tekstimateriaaleille.  

Kahvila

Toimii itsenäisenä yrityksenä kuitenkin yhteistyössä ja yhteydessä muihin 
toimintoihin. Aukiolo noudattelee yleisiä kahvilatoiminnan periaatteita, 
poikkeuksena näytteyttelytiloissa järjestettävät tapahtumat jolloin kahvila 
muuntautuu tarvittaessa juhlatilaksi yhdessä showroom- tilojen ja mahdollisesti 
myös suunnittelutoimiston tilojen kanssa. Kahvila vastaa tarjoilusta tapahtumien 
yhteydessä. Tilaa on mahdolistaa lohkoa liukuovien avulla.

Showroom

Näyttelytila toimii sekä aktiivisena, että passiivisena osana kokonaisuutta. Tilassa on 
mahdollista järjestää näyttelyitä, mutta myös pienimuotoisia juhlia ja se muuntautuu tarpeen 
vaatiessa neuvottelu- ja kokoustilaksi liikuteltavien väliseinien avulla. Kookkaiden 
viherkasvien ja puiden rykelmät rajaavat muuten tilan puoliavoimeksi, kahvilaan välillisesti 
yhdistyväksi kokonaisuudeksi.   

4. Toimintojen jakautuminen 
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5. Alueen  analysointi
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Liikesuuntia alueella

Lähimmät raitioliikenteen pysäkit
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Sijaitsee solmukohdassa jossa liikettä tulee joka suunnalta.

Useita ihmisvirtojen lähteitä; Linnanmäki turistit, Viipurinkatu; yksi Alppilan pääväylistä, 
ratikkareitti jonka pysäkki läheisyydessä ja josta suora näköyhteys kohteeseen, Alppilan kirkko; 
nähtävyys.

Suosittujen puistoalueiden läheisyys.
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Asemapiirros
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Kohde

Liiketila sijaitsee Helsingin Alppilassa Tivolitien ja Viipurinkadun kulmauksessa, nelikerroksisen, 

kerrostalon katutasossa. Tila on kaarimaisen muotoinen ja jakaantuu näin selkeisiin erillisiin 

tiloihin tarjoten luontevia ratkaisuja tilanjaolle. Tilaa määrittää julkisivujen suuret ikkunapinnat, 

jotka myös antavat huoneistolle mittavan kaupallisen potentiaalin tuoden näkyvyyttä ja 

houkuttelevuutta. Oma suunnitelmani lähti ajatuksesta houkutella asiakas sisään kiehtovan näkymän 

kautta. Mieleeni tuli tuoda tilaan suuria huonekasveja jopa puita joiden viehätystä tehostaa koko 

takaseinän mittainen valoseinä. Alue on kesällä varsin vilkas Linnanmäen huvipuiston sijaitessa 

nurkan takana, mutta syksyn tullen jopa hiljainen. Huoneisto näkyy kuitenkin varsin kauas niin 

autoilijoille, jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin myös raitiovaunumatkustajille.  Ratikkapysäkki 

sijaitseekin aivan kohteeni lähellä. Alppilan kirkko on nähtävyys joka tuo mahdollisia asiakkaista 

kulmille, lähistöltä ei löydy tällä hetkellä kahvilaa johon piipahtaa. Alue, sijainti ja huoneiston 

muoto sekä sen sijoittuminen kiinteistössä antavat mitä ihanteellisimmat puitteet luoda houkutteleva, 

monipuolinen luova kahvila- ja toimistotila joka elävöittäisi ympäristöään ympärivuoden. 
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Julkisivuluonnos muutoksen jälkeen
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Julkisivu 1:100
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8. Muutossuunnitelma
Pohjapiirros 1: 100
Alkuperäinen

Alkuperäisessä asussaan kiinteistö oli lohkottu useaan eri liiketilaan. 
Suurimmassa yksittäisessä huoneistossa sijaitsee Ravintola.
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Pohjapiirros  1:100
Suunnitelman aiheuttamat muutokset
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Pohjapiirros 3  1:100
Purettavat rakenteet
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Pohjapiirros 4  1:100
Uudet rakenteet
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Uudessa pohjapiirustuksessa näkyy kuinka tila on avattu kiinteistön keskiosan väliseinät 
purkamalla. Alkuperäisessä pohjaratkaisussa piirustuksen vasemman sakara takaosa on kylmää 
varastotilaa. Muutossuunnitelmassa kylmä tila otetaan osaksi suunnittelutoimistotilaa 
purkamalla väliseinä. Varasto-osan ikkuna mahdollistaa valon saannin läpi koko tilan. 

Kahvila/showroom- osio muodostuu yhtenäisestä tilasta joka syntyy kun myymälätilojen 
väliseinät poistetaan. Sekä kahvilan että näyttelytilan märkätilat sijaitsevat yhdessä 
paketissa suunnittelutoimistoa vasten, mahdollistaen yhden wc-tilan suuntaamisen toimiston 
henkilökunnan käyttöön. Keittiö ja kahvilan palvelutiski on sijoitettu samoille kohdille 
kuin alkuperäisessä pohjaratkaisussa. Katsoin keittiön istuvan hyvin sille osoitettuun 
sakaraan erityisesti tilan takaosassa sijaitsevan uloskäynnin puoltamana. Tämä mahdollistaa 
erillisen henkilökunnan sisäänkäynnin. Palvelutiski on luonteva jatke keittiölle ja 
vastaanottaa tulijan sijainnillaan pääsisäänkäynnin kohdalla. 

Merkittävin tilaa jakava elementti muodostuu  puista joita on sijoitettu runsaasti kaikkiin 
suunnitelman osiin. Kasvit laikuttavat salia välillä tiiviimpinä rykelminä, välillä 
harvakseltaan, luoden tiloja joiden yksityisyyden aste vaihtelee. Kahvilatilaan, pääovien 
oikealle puolelle on muodostettu epämuodollisempi istuskelutila joka koostuu pitkästä 
seinänvieruspenkistä, matalista pöydistä ja istuimista.

Muutossuunnitelma  1 : 50
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Osapohja 1:50 
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Leikkaus A B  1:100

Leikkaus C D  1:100

Leikkaukset 1:100

A

B

C D
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Osaleikkaus 1:50
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Tunnelmaluonnos
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Näkymäkuvat
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9. Materiaalit ja kalusteet

Materiaalit ja kalusteet tukevat luonnollisuudellaan ja vähäeleisyydellään tilasuunnitelman 
pääelementtiä; puita. Valinnat ovat myös tukemassa ajatusta sisäpihamaisesta tilasta. Perinteinen, 
Etelä- Euroopan maista tuttu kuusikulmainen terrakotta- lattialaatta ja runsas kasvillisuus vievät 
ajatukset lämpimälle patiolle ja lämpimiin iltoihin. 

Kalusteet noudattelevat bistromaista, klassista kahvilatunnelmaa wieniläistuoleineen ja puupöytineen.  
Värit ja sovellukset tuovat kuitenkin kuvaan ajankohtaisen otteen. Valaisimien keraaminen pinta ja 
yksinkertainen muoto korostavat kalustuksen vähäeleisyyttä.  

Suunnittelutoimiston puolella luonnonmateriaalit ja sävyt jatkuvat, muutamin aksenttivärein ja 
metellisin yksityiskohdin. Toimiston keskeinen elementti on korkkiseinä joka toimiin niin akustisena 
elementtinä kuin käytännölllisenä muistitauluna. Laattian materiaalit mukailevat kahvila- ja showroom-
tilaa, värin vain vaihtuessa vaalean harmaaksi. Osaa suunnittelutoimiston lattiapinnasta peittää sisal-
kokolattiamatto. Valinta tuo viihtyisyyttä ja lämpöä toimistonj puolelle. Suuret, puiset pöydät ja 
laadukkaat toimistotuolit ovat suunnittelutyössä keskiössä ja noudattelevat materiaaleillaan 
kokonaislinjaa  
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Kahvila

Tuolit: Thonet, malli 107
Pöytä: anonyymi
Valaisimet: Room 9
Lattia: kuusikulmaista 
terrakottalaattaa
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Suunnittelutoimisto

Takaseinä: korkkia

Muut seinäpinnat: vaalean siniharmaa 
maali, vadelman punaista ja 
tiilenpunaista muutamissa 
yksityiskohdissa
Lattia: osittain kuusikulmaista 
betonilaattaa, osittain sisal-
kokolattiamattoa
Pöytä: Isku
Työtuoli: Vitra, ID Slim
Valaisimet: Room 9
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Showroom
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