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1 PUUALUEIDEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET

”Suomen yhdyskuntarakenne on kansainvälisesti vertailtuna hajanainen ja tehoton,
mikä merkitsee mm. kuntien kannalta korkeita käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä
huomattavia liikennesuoritteita.” (Ympäristöklusteri)

1.1 PUURAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN TARVE

Suuri osa maapallon taajamista on rakennettu toimintojen eriyttämiseen perustuvan funktionalisti-
sen kaupunki-ihanteen mukaan. Vihreyden ja valon lisäksi tämä on tuonut lisääntyneen liikenteen,
valtavia parkkialueita, tuulisuutta ja sosiaalisen siteen hajoamisen. Voimistunut kritiikki sekä
kasautuvat ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat pakottavat uusien kaupunkimallien kehittämiseen.
Myös asukkaiden vaatimukset luovat paineita kaupunkisuunnittelulle; toisaalta halutaan
omakotimaista asumista, toisaalta palveluita, jotka pientaloalueilla on vaikea toteuttaa. Maailmalla
yleistynyt matala-tiivis rakennustapa on eräs tapa vastata näihin haasteisiin.

Ympäristöongelmista nimenomaan kasvihuonekaasut ja niiden aiheuttama ilmaston lämpeneminen
aikaansaa tarpeen puurakentamisen lisäämiseen. Rakennuksiin sidottu puutavara on hiilinielu,
joka osaltaan vähentää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Siksi monien maiden hallitusten
tavoitteena on puurakentamisen lisääminen.

Puurakentamisella on monia etuja:
- suuri lujuus suhteessa painoon
- helppo työstää ja muuttaa
- miellyttävä ulkonäkö, lämmin materiaali
- tasoittaa sisäilman kosteutta.

Tutkimusten mukaan kuluttajat ovat kyllästyneet monotonisiin lähiöihin ja kaipaavat myös parempia
lähipalveluita. Huomattava osa asukkaista haluaisi asua puisissa pientaloissa, mutteivät kykene
kustannussyistä, pitkän työmatkan vuoksi tai pientalon hoitamisen aiheuttaman suuren työmäärän
vuoksi. Tehokkaat, riittävän suurina sarjoina toteutetut puukorttelit tuovat sarjatuotannon
kustannusetua, mahdollistavat lähempänä työpaikkoja sijaitsevien tonttien käytön ja helpottavat
yhteisen kiinteistöhuollon järjestämistä. Matala-tiivis rakentaminen on monille kerrostaloasukkaille
realistinen vaihtoehto, joka täyttää suurimman osan heidän asumistoiveistaan.

Markkinatutkimuksissa on tunnistettu seuraavia kehityssuuntia:
- suuntaus nykyistä monipuolisempiin asumismuotoihin; erilaisuus lisääntyy
- lähipalveluiden arvostus nousussa
- perijäsukupolvella varaa parempaan laatuun, ja hyvästä osoitteesta ollaan valmiita

maksamaan
- kysyntä jakautuu toisaalta keskusta-asumisen ja toisaalta viherasumiseen
- hallintomuotojen kirjo lisäytyy.

Puisia rakenteita, Rokua. (Kuismanen)



4

1.2 PUUKAUPUNGIN TYPOLOGIAA

Historiallisesti on erotettu kolme kaupunkikehityksen vaihetta, jotka ovat keskiaikainen
pikkukaupunki, pohjoismainen puukaupunki ja englantilainen puutarhakaupunki. Taajamarakenta-
minen voidaan jakaa neljään typologiseen luokkaan (Kuismanen):

1. Umpikorttelikaupunki; yhtenäinen jatkuva kaupunkistruktuuri, selvät katutilat.
2. Funktionalistinen kaupunki; vapaasti seisovat suuret rakennukset, ei katutilaa.
3. Puutarhakaupunki; erillistalot vihreässä ympäristössä, rajatut kotikadut tai puistokadut.
4. Fragmenttivyöhyke; eri tarkoituksiin rakennettu suhteellisen tehokkaiden erillisalueiden

saaristo, hierarkkinen liikenneverkko, suuret parkkikentät.

Puutarhakaupunki vastaa monessa suhteessa ensimmäisessä luvussa kuvattuja rakentamisen
tavoitteita. Sitä karakterisoivat erillistalot, epäsäännöllinen katuverkko, puistokadut ja istutetut
tontit. Mukana on usein hieman valistusajan henkeä. Tunnetuimpia esimerkkejä puutarhakaupun-
gista Suomessa ovat Puu-Käpylä ja Tapiola, mutta itse asiassa pääosa maamme lähiörakentami-
sesta on tähdännyt jonkinasteiseen irralliseen metsäkaupunkiin. Vastakohtana 1900-luvun alun
puutarhakaupungit olivat kiinteä osa kaupunkikudosta, eivätkä irrallisia satelliitteja.

Puutarhakaupungin periaatteilla on rakennettu kortteleita ja alueita, jotka ovat luonnonläheisiä,
sopivat lapsiperheille ja ovat asukkaidensa arvostamia. Varsinkin viime vuosikymmenien
toteutuksissa, joissa on myös funtionalistisia piirteitä, on kaupunkikuvallisesti kritisoitu katutilan
häviämistä ja kaupungin kollektiivisen elämän katoamista. Rakennuksista on tullut yksittäisiä
objekteja hajonneissa kortteleissa, ja suuren rakennustehokkuuden käyttö on johtanut
tornistumiseen, ja tätä kautta tuulisen ei-kenenkään-maan syntymiseen.

Vaikka monissa kylmän alueen maissa on korkea kansantulo, miljoonat kylmä alueen asukkaat
eivät voi kustantaa itselleen, tai eivät halua, teknologian mahdollistamia ”talvikaupunkeja”, joita
karakterisoivat lasikatteiset kauppakujat, koneellinen ilmastointi ja keinotekoiset miljööt. Terveys- ja
ekologiavaikutusten kannalta asumakunnat, jotka tarjoavat mahdollisuuden ulkoelämään, ja joissa
liikkuminen perustuu kevytliikenteeseen, ovat etusijalla. Yleensä pienimittakaavainen tiivis
rakentaminen ja ilmastotietoinen kaavoitus parantavat mikroilmastoa.(Kuismanen)

Raahe 1800-l, kortteleiden koko 120 x 120 m. Oikealla Saint Denis, Ranska.
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Trondheim 1859; uusien leveiden katujen väliin jäänyt keskiaikainen kaupunkistruktuuri. (Trondheims
bybilde)

Norre Värns Plats 1920-luvulta, Landskrona, Ruotsi. (Ekelund)
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1.3 VAIHTOEHTONA PIHA-ASUMINEN ”PIKKUKAUPUNGISSA”

Matala-tiivis rakentamistavan ytimenä voidaan pitää piha-asumista ja siihen liittyvää elämäntapaa,
johon kuuluvat usein ulkoilu, puutarhanhoito, grillaaminen, lemmikkieläimet ja tee-se-itse rakentelu.
Tämä kaikki liittyy kuluttajien käsitykseen hyvästä terveellisestä elämästä, ja osalla asukkaista
mukana on myös ekologisia tavoitteita.

Toinen usein esitetty tavoite on ”urbaanisuus”, jota kuvaavat tilan tuntu, rakenteen jatkuvuus,
täyteys (ei joutomaita) ja kerroksellisuus. Toimintojen puolella korostetaan palveluiden, työn ja
vapaa-ajan mukana olemista ja sekoittumista vastakohtana pelkälle asumiselle. Urbaani alue
tarjoaa vaihtoehtoja, katuelämää, jalankulkumittakaavan, palveluita ja kaupunkirakenteen
jatkuvuuden.

Tanskan asuntorakentaminen perustuu merkittävältä osin edellä kuvatun kaltaiseen matala-tiivis
rakentamiseen. Norjassa suurin osa uustuotannosta sijoittuu pientaloihin, joiden osuus on
voimakkaassa kasvussa.(Manninen)

Pientaloasuntojen (omakotitalot, paritalot, rivitalot) osuus eräissä Pohjoismaissa:

Ruotsi 46 %
Suomi 53 %
Norja 58 %
Tanska 64 %

Brownin mukaan USA:ssa ihmiset kaipaavat 1800-luvun turvallisiin pikkukaupunkeihin, joissa
toiminnat olivat sekoittuneet sekä kaikki palvelut ja työpaikat sijaitsivat lähellä.

Suunnittelijat ja rakentajat ovat havainneet, että loputtomat omakotialueet ja muut eristetyt
maankäytön muodot eivät johda toimivaan ja viihtyisään lopputulokseen suuremmissa
kaupungeissa ja metropolialueilla. Vaihtoehdoksi tarjotaan toiminnoiltaan monipuolisia
”pikkukaupunkeja”, joiden idea muistuttaa Howardin aikanaan esittämää puutarhakaupungin
mallia. Tällaisen taajaman koko vaihtelee 50-500 aariin, ja sieltä löytyvät keskusaukio, pääkatu
pikkukauppoineen ja toimitiloineen, erilaisia asuntotyyppejä sekä julkiset palvelut, kuten päiväkoti,
koulut ja asukastilat. Kokonaisuutta voivat täydentää esimerkiksi pikku hotelli, saluuna, apteekki
jne. Tärkeintä on todellinen yhteisön tunne ja se, että asukkaat ja pienyrittäjät tuntevat toisensa.
Tällaisessa ympäristössä kaikki ikäpolvet voivat asua rinnakkain. USA:ssa tällaisesta matala-tiivis
asuntorakentamisesta on tullut suosittu tuote.(Brown)

Suomalaiseen kaavoituskäytäntöön edellä esitelty konsepti aiheuttaisi pienen vallankumouksen.
Suunnittelijoille ja rakentajille kaupunkirakenteen ja piha-asumisen kehittäminen aiheuttaa
mielenkiintoisen ja haastavan kehitysketjun:

o tarve � perushyödyke � tuote � palvelu � elämys � muutos.

Suomessa tehdyissä matala-tiivis alueiden asukkaiden haastatteluissa on selvinnyt, että
haastatellut olivat kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväisiä matalaan ja tiiviisti rakennettuun
asuinalueeseensa. Tästä kertoi jo kaikkien vastaajien alueelle antama keskimäärin kiitettävä
kokonaisarvosana. On mahdollista, että ko. alueille hakeutuu tietynlainen asukastyyppi tai ne
asukkaat, jotka eivät sopeudu tähän asumisen tapaan muuttavat pois. Haastatellut olivat yhtä
lukuun ottamatta lapsiperheitä. Matala ja tiivis asuinalue voikin olla tyypillisesti juuri näille perheille
sopiva asumismuoto, edustaa heidän asumisuransa huippua, jolloin MAT-TI-alueesta tulisi
lapsiperheiden ’loppusijoituspaikka’. Esitutkimuksessa haastatellut kannattivat selvästi matala-tiivis
tyyppisen rakentamisen lisäämistä. Tavoitteena olevat matalat asumiskustannukset ovat
toteutuneet ainakin kaupungin vuokratonteille sijoitetuissa omistustaloissa. Asukkaiden tietoisuus
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matalan ja tiiviin rakentamisen ekologisista perusteluista vaikutti sen sijaan heikolta. Oman
ulkotilan määrä ei  saatujen tulosten valossa tunnu olevan ongelma, jos ulkotilat on laadukkaasti
suunniteltu. Jo 400 neliön tontin toimintamahdollisuudet (tarjoumat) riittävät melko pitkälle.

MAT-TI-ratkaisu voi mahdollistaa pientaloasumisen ilman vaivalloista pihanhoitoa. Haastatellut
asukkaat puhuvatkin kaupunkimaisesta tavasta viettää hieman ulkoilmaelämää. Asukkailta
kysyttiin, mitä kaikkea asukkaat pystyivät tekemään pihallaan ja/tai parvekkeellaan. Vastausten
perusteella lähes kaikki mitä pihalta toivotaan, myös toteutuu näillä alueilla. Pihoilla voi seurustella
vieraiden kanssa, syödä ulkona, grillata, ottaa aurinkoa, harrastaa hieman puutarhanhoitoa ja jopa
juoda ja riidellä. Pihat katsotaan riittäviksi virkistäytymiseen, vain pallopelejä ei mahdu pienillä
pihoilla pelaamaan ja musiikin kuuntelua rajoittaa oman tai muiden perheiden häiriintyminen.

Odotukset kaupunkimaisilla ja esikaupunkimaisilla alueilla ovat erilaiset. Esikaupungissa
odotetaan, että asuinalueen sisällekin pitäisi jättää luontosaarekkeita.  Kaupunkimaisilla alueilla
taas odotukset palvelujen saavutettavuuden suhteen lienevät korkeammat.(Päivänen)

Usein hyvä asuntoalue syntyy sekoittamalla eri talotyyppejä ja omistusmuotoja, Gerbrunn, Würzburg.
(Landbrecht)
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1.4 ECONO-PROJEKTIN TAVOITTEET

Matala-tiivis kaavojen ja rakennustyyppien kehittämisen tavoitteet ECONO-projektissa ovat:
- kehittää puutaloteollisuuden tarpeisiin kaavataloudellisesti ja rakennuskustannuksiltaan

kilpailukykyisiä vaihtoehtoja kerrostalorakentamiselle
- suunnitella pientaloalueita, joille asukastiheyden puolesta voidaan tuoda erilaisia palveluita

ja järjestää julkinen liikenne
- parantaa asuinalueiden sosiaalista miljöötä ja monipuolistaa toimintoja
- kehittää uusia puutaloteollisuudelle sopivia pientalokortteleiden toteutustapoja
- suunnitella Pohjoiskalottialueelle sopivia pientalotyyppejä ja -asuntoja.

Luonnos pientalorakentamisesta atriumtaloilla Berliinin keskustaan, Chechpoint Charlie.
Alla: Jatkuvaa rakennusstruktuuria, Japani. (OMA/Koolhaas)
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2 PIENIMITTAKAAVAISET PUUTALOALUEET

2.1 ALUETASO

Laajojen monipuolisten “pikkukaupunkien” ja matala-tiivis kortteleiden toteuttaminen alkaa
yleiskaavatasolta. Riittävien asuinaluevarausten lisäksi liike- ja toimitilaneliöitä sijoitetaan samoihin
kortteleihin monipuolisen yhdyskunta- ja palvelurakenteen varmistamiseksi. Yleiskaavojen sisältöä
ja merkintöjä joudutaan tässä yhteydessä kehittämään, sillä useat nykyisistä merkinnöistä estävät
talotyyppien ja sekoitettujen toimintojen kehittämisen. Erityisesti on estettävä automarkettien
syntyminen, jotta kaupallisille lähipalveluille jää realistisia toteutumismahdollisuuksia

Ekologinen ja ympäristötietoinen kaavoitus voidaan määritellä monella tavalla. Seuraavassa
norjalaisen NAMIT-projektin mukaiset tavoitteet (Natur-):

1. Minimoida energiankäyttö ja liikennetarve.
2. Suojella luonnonresurssit ja -ympäristö.
3. Vähentää toteutus- ja käyttökustannuksia.
4. Vähentää saasteiden muodostumista ja melua.
5. Antaa mahdollisuudet ulkoiluun ja virkistykseen.
6. Suojella maisemaa ja kulttuuriarvoja.
7. Edistää hyvinvointi- ja sosiaalisia tavoitteita.

Eri tutkimuksissa on matala-tiivis alueille annettu vaihtelevia kriteereitä (Lahti, Liikamaa,
Manninen):

- aluetehokkuus (ea) on vähintään 0,25 tonttitehokkuus, korttelitehokkuus (ek)  0,35 ja
tonttitehokkuus (et) 0,45 (Lahti)

- kerrosluku enintään kolme, mutta ei perinteinen kerrostaloalue
- alue luonteeltaan urbaani ja pienimittakaavainen
- asunnoista yleensä suora käynti pihalle ja/tai kadulle
- tavoitteena kustannustehokkuus ja kestävä kehitys.

Rakentamistehokkuus voidaan ilmaista aluetehokkuutena ea, korttelitehokkuutena ek tai
tonttitehokkuutena et. Tavanomaisten alueiden tehokkuudet liikkuvat seuraavissa rajoissa:

KOHDE KORTT. TONTTI
TEHOKKUUS TEHOKKUUS

Väljä pientaloalue ek = 0,04 - ek = 0,09 et = 0,05 - et = 0,15
Rivitaloalueet et = 0,20 - et = 0,30
Kerrostaloalueet et = 0,35 - et = 0,60
Tehokkaat kerrostaloalueet (paikoitus rakenteissa) et = 0,60 - et = 1.20
Helsingin keskusta et = 2,00 - et = 3,00

Seuraavassa asetelmassa on esitetty joidenkin tunnettujen suomalaisten pientaloalueiden
tehokkuuslukuja:

KOHDE ALUE KORTT. TONTTI VUOSI
TEHOKKUUS TEHOKKUUS TEHOKKUUS

Vanha Rauma ea = 0,34 et = 0,6 max 1800-l
Puu-Vallila, Helsinki ea = 0,53
Puu-Käpylä, Helsinki ea = 0,24 ek = 0,25 ? 1920-l
Puu-Raksila, Oulu et = 0,6 max 1930-l
Kortepohja, Jyväskylä ea = 0,39
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Keravan asuntomessukorttelit ek = 0,40 1974
Vesala, Helsinki ek = 0,45 1975
Luhtimäki, Vantaa (Asuntomessut 1977) ek = 0,28 1977
Hilatie, Helsinki et = 0,4 1981
Sireenikatu, Pikku-Huopalahti, Helsinki ek = 0,67
Säterinmetsä, Espoo ea = 0,44 et = 0,6-0,7 2000
Puu-Linnanmaa, Oulu ea = 0,22 ek = 0,58

Kuten edellä olevasta nähdään, hyvällä pienimittakaavaisella suunnittelulla päästään samoihin
rakennustehokkuuksiin kuin 3- tai 4-kerroksisilla kerrostaloilla.(Jalkanen, Lundsten, Meurman)

Tärkeimpinä kaupunkimaisuuden kriteereinä pidetään:
- kaupunginosan riittävä koko ja yhteydet muihin alueisiin
- katu yhdistää, kaupunkimaisia ulkotiloja
- paikoitus ei saa olla hallitsevina kenttinä
- palvelurakenne, monipuolisia toimintoja
- sosiaalinen rakenne.

Tonttitehokkuuden muuttuminen kerrosluvun ja rakennustyypin muuttuessa.(Jalkanen etc.)

Tonttukallion nelitalot Espoossa, tonttitehokkuus et = 0,7.(Korhonen, Laapotti)
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Esimerkkejä rakennustehokkuudesta. Vasemmalla ASOY Laitatuulenkaaren paritaloja, ek = 0,2 (Söderlund),
oikealla Köökarinkujan kolmikerroksisia pienkerrostaloja, ek = 0,37 (Vormala).

Monissa Euroopan maissa pientalo voi olla 3- jopa 4-kerroksinen, Ranska. (Perraudin)

2.2 PUUKORTTELIT

Perinteisesti Suomessa on kaupunki- ja kyläasutus ollut hyvinkin tiivistä. Vasta uusjako ja
funktionalistinen kaupunkisuunnittelu pirstoivat yhdyskuntarakenteen.

Tehokkaan viihtyisän puukorttelin kaavoituksen ehtona on, että myös rakennustyypit ja asuntojen
pohjapiirrokset tutkitaan riittävällä tarkkuudella samassa yhteydessä. Talotehtaille tämä asettaa
aivan uudenlaisia vaatimuksia, koska vanhat tyyppitalot eivät uuteen rakentamiseen sovellu.
Uuden piha-asumisen lähtökohdat ovat niin paikkaan sidottuja, että jokainen kohde on
suunniteltava erikseen. On kuitenkin mahdollista laatia tyyppitutkielmia, joita sitten voidaan
soveltaa tapauskohtaisesti. Tällainen suunnittelu on tavanomaista asemakaavoitusta vaativampaa
ja edellyttää vastaavasti paremmat taloudelliset ja tiedolliset resurssit. On hyvin vähän arkkitehteja,
jotka hallitsevat sekä asunto- että kaavasuunnittelun.

Uusissa puukortteleissa voidaan erottaa kaksi peruslinjaa:
1. Tiiviin (piha)katumiljöön ympärille kootut korttelit. Kadulta on suoraan sisäänkäynnit

asuntoihin.
2. Toiminnat ja asunnot kootaan korttelipihan ympärille. Näissä ratkaisuissa rakennetaan

usein myös enemmän asukkaiden yhteistiloja.
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Rakennettaessa puutaloja yhteen tai lähekkäin tulee rakennussuunnittelussa muistaa palo- ja
melusuojaus sekä sisä- ja ulkotilojen suojaaminen häiriöiltä. Tilasuunnittelussa voidaan hyvin
soveltaa klassista jaottelua: yksityinen-puoliyksitynen-puolijulkinen-julkinen. Skandinaavisen
puukaupungin tilatyypit – katuaukio. kotikatu, kuja, korttelipiha, piha, takapiha, puutarha – ovat
edelleenkin eräs varteenotettava suunnittelun lähtökohta.

Tiiviisti rakennettaessa erillistalojen tonttikoko vaihtelee yllättävän paljon eri maissa:
- Japani 120 – 200 m²
- Saksa  200 - 300
- Suomi  300 - 500

Tanskassa pidetään sopivana erillisten pientalotonttien mitoitusperusteena 15-20 taloa hehtaarilla,
mikä vastaa aluetehokkuutta ea = 0,18-0,20, ja tonttitehokkuutta et = 0,3-0,4. Korttelitehokkuutta on
tarkasteltu myös taulukossa 1 (liite).

Tutkimuksissa on tuotu esille seuraavia tiiviin-matalan rakentamisen etuja:
- kortteleiden rakennuskustannukset alkavat laskea aluetehokkuuden kasvaessa yli ea = 0.2
- sosiaalinen kontrolli, turvallisuus, paljon ystävyys- ja naapuruussuhteita
- monet puukorttelit ovat hyvämaineisia, arvostettuja ja taloudellisesti kannattavia
- tiiviiseenkin puutaloon voidaan suunnitella laajennusvarauksia (ullakko, piharakennuksia)
- pienimittakaavainen rakentaminen usein sopii hyvin täydennysrakentamiseen

USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan rakennuskustannukset asuntoa kohden ovat alimmillaan 2-6
kerroksisissa kerrostaloissa tai maan hinnasta riippuen rivitaloissa. Yhdyskunnan tasolla tiivis
rakenne tuo säästöjä niin asukkaalle, rakentajille kuin yhteiskunnallekin. Suomessa ASTA
tutkimuksen mukaan talokoko ja tehokkuus vaikuttavat kustannuksiin erityisesti alhaisilla
tehokkuuksilla. Kustannukset laskevat talokoon kasvaessa 1.000 kerrosneliömetriin ja
korttelitehokkuuden kasvaessa noin ek = 0,28:aan. Tehokkaan maankäytön edulliset vaikutukset
ekologiaan on todettu sekä kotimaisissa että eurooppalaisissa tutkimuksissa (esim. Green Paper
on the Urban Environment 1990 ja The Sustainable Cities Project 1996).(Lahti, Kivistö)

Arvion mukaan Suomessa on täydennysrakentamisen mahdollisuuksia noin 170 miljoonaa
kerrosneliömetriä. Tällaisen määrän täydennysrakentamisesta, verrattuna vastaavan kerrosalan
toteuttamiseen uusille alueille, saadaan jopa 12 miljardin � säästöt.(Lahti)

Tutkimuksissa on ilmennyt mm. seuraavanlaisia ongelmia:
- rakentamisen ja miljöön laadun ohjaaminen on vaikeaa

o liian sitovat asemakaavat voivat vaikeuttaa asuntosuunnittelua
o liian väljät asemakaavat voivat johtaa laaduttomaan rakentamiseen

- monissa kunnissa ei ole tarvittavaa projektihenkilöstöä
- ympäristön voimakas kuluminen

Väljyyden kokeminen vaihtelee kulttuureittain. Liian suuri tiheys estää, mutta kohtuullinen tiiviys voi
tukea sosiaalista vuorovaikutusta. Talojen sijoittelu kehämäisesti usein vähentää ahtauden
kokemista.(Manninen)

Kaavoja laadittaessa tulisi muistaa:
- aluerakenne on oltava tiivis ilman turhia joutomaita tonttien välissä tai katujen varsilla
- laatua voi ohjata esimerkiksi tontinluovutusehdoilla
- Suomessa VSS-määräyksistä johtuen korttelin rakennusoikeuden tulisi olla joko alle 600

k-m² tai yli 900 k-m²
- autotallit ja viherhuoneet olisi rajattava VSS-velvoitetta muodostavan rakennusoikeuden

ulkopuolelle
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- kaavoituksessa tulisi suosia yhteistilojen ja yhteisten saunojen rakentamista sallimalla
näiden tekeminen rakennusoikeuden lisäksi

- myös pienimuotoisten työ- ja palvelutilojen rakentaminen voidaan sallia
- selvitetään myöhemmät laajennusmahdollisuudet
- autopaikat hajotetaan pieninä yksiköinä asuntojen läheisyyteen.

Nauhamainen korttelirakenne (Quaderns)

Pihojen ympärille koottuja kortteleita, Sodankylä. (Kuismanen)

2.3 KAAVOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT PIHA-ASUMISEN TALOTYYPIT

Tehokkaat pientalotyypit voijaan jakaa neljään pääluokkaan:
1. Erillistalo pienellä tontilla, erillistalo tontin rajalla, atriumtalo.
2. Paritalo, ketjutalo, ryhmätalo, kytketty atriumtalo.
3. Rivitalo.
4. Pienkerrostalo, usean asunnon ”kaupunkihuvila” (Stadtvilla, ”noppatalo”)

Pientaloja pidetään Skandinaviassa yleensä kaksikerroksisina, mutta Keski-Euroopassa ovat
korkeammatkin tyypit yleisiä. Kellari tai rinteessä sokkelikerros tuo vielä uuden käyttökelpoisen
lisäkerroksen aputoimintoihin ja asumiseen.

Tiivis puutalorakentaminen edellyttää, että julkisivujen ja räystäiden syttymisluokat on tarkistettu, ja
lähekkäin olevien asuntojen ikkunoiden paloluokat määrätty.
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Tutkimuksissa monille asunnontarvitsijoille parhaana ratkaisuna pidettiin valmistaloja, koska niissä
asukas voi valita haluamansa valmiusasteen, ja näin vaikuttaa suoraan kustannuksiin. Matalaan-
tiiviiseen pientalorakentamiseen sopivia valmistaloja ei nykyisin löydä talotehtaiden mallistoista,
mikä nähtiin suurena puutteena.

Pientalotyyppejä
(Kuismanen, Kajaani)

ERILLISIÄ JA KYTKETTYJÄ
PIENTALOJA

PARITALOJA

ASUNTORYHMIÄ

PIENKERROSTALOJA

RIVITALOJA

Alla: Tehokasta pientaloaluetta suunniteltaessa on usein välttämätöntä miettiä sekä kaava että talotyypit
rinnakkain, Nauen.(Woeik, Cors)
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2.4 POHJOISEN ILMASTON VAATIMUKSET RAKENNETUILLE ALUEILLE

Tuuli ja kylmyys ovat asukkaiden mukavuuden ja energiansäästön kannalta Pohjois-Euroopassa
pahimmat ilmasto-ongelmat. Siksi kaupunkirakenteen tulisi vähentää tuulen voimaa rakennusten
ympärillä. Pienimittakaavainen rakentaminen, epäsäännöllinen katuverkosto ja tuulelta suojaavat
korttelimuodot alentavat ilmavirtauksien nopeutta.

Ilmaston mukaista suunnittelua on käsitelty erillisessä ECONO-raportissa, joka löytyy projektin
kotisivuilta.

2.5 TIIVIIN PIENTALORAKENTAMISEN ONGELMIA

Tehokas pientalorakentaminen istuu huonosti nykyiseen tuotantotapaan, tuo mukanaan
monenlaisia ongelmia, ja edellyttää siksi uudenlaista ajattelua koko suunnittelun ja toteutuksen
ketjussa.

Kaavoitusvaiheessa joudutaan jo miettimään talo- ja asuntotyyppejä, koska perinteiset
vapaastiseisovat talotyypit vievät liikaa tilaa eivätkä tarjoa asukkaille riittävästi yksityisyyttä. Kaava
ei saisi liiaksi ohjata asuntokantaa vain suuriin asuntoihin, vaan kokojoustavuus pitäisi säilyä.
Kaavan tueksi laaditaan korttelisuunnitelma, suunnitteluohjeita ja tontinluovutusehtoja, ja kaiken
tämän vaatima ylimääräinen työ peritään Suomessa usein kaavoitusmaksuina kiinteistönomistajil-
ta. Kaavoitus tarvitsee arvokeskustelua, jossa punnitaan elämänlaadun ekologian ja kokonaista-
louden näkökulmia, ja uusia työkaluja, joilla uudenlaista yhdyskuntarakennetta toteutetaan. Eräs
mahdollisuus on järjestää suunnittelu- ja toteutuskilpailuja sekä asukastyöpajoja yhdyskunnista ja
kortteleista.

Koko toteutusprosessi joudutaan konseptoimaan uudelleen. Rahoituksessa tulisi kehittää uusia
tapoja, jotka mahdollistavat sekoitettujen toimintojen ja omistusmuotojen rahoittamisen yhteen
kiinteistöön. Rakennusliikkeen ja talotehtaan työnjako ja vastuut on määriteltävä. Laajojen alueiden
toteuttamisen logistiikka vaatii uudenlaista sopimusjuridiikkaa. Kaavatalouden, rakennustalouden
ja elinkaaritalouden (käyttäjien talouden) osittain ristiriitaiset intressit tulisi sovittaa ja vastaavat
rahoitusmallit kehittää. Mahdollisesti tarvitaan myös uusia liiketoiminnan konsepteja.

Kunnallistekniikan toteutuksessa tulee esiin uusia tilanteita. Minne vedetään kunnallisen
katuverkon ja korttelin sisäisten teiden välinen raja; toisinaan on järkevää, että urakoitsija rakentaa
kadut, mutta luovuttaa ne kunnalle. Voidaanko ajoyhteys sekä vesi- ja viemärilinjat vetää useiden
pientalotonttien kautta. Missä tilanteissa kiinteistöt on velvoitettava yhteiseen kiinteistöhuoltoon.
Kunnallistekniikan toteuttaminen ja rahoittaminen on sovitettava rakentamisaikatauluihin, mitkä
määräytyvät puolestaan markkinoiden mukaan, vaikeuttaen pitkäjännitteistä työn ohjelmointia.

Monet rakennuttajat Suomessa ja ulkomailla pitävät puutaloja ja erityisesti puisia julkisivuja
vaikeasti huollettavina, kalliina ja ”parakkimaisina”. Puutalojen pitkäaikaiskestävyyttä tulisi
parantaa, kosteusriskejä vähentää ja kehittää uusia kestäviä arvokkaita puujulkisivuja.

Asuntosuunnittelussa tarvittaisiin joustavampia asuntojen pohjaratkaisuita, jotka sopivat ihmisen
koko elämänkaaren asettamiin vaihteleviin vaatimuksiin. Erityisesti väestön vanheneminen tuo
uusia haasteita suunnittelulle. Myös uudet harrasteet, kotityö ja autoistuminen vaativat uudenlaisia
tiloja ja nykyistä enemmän varastotilaa, minkä sijoittaminen tiiviille alueille on hankalaa.
Pientaloalueille tulisi saada monipuolinen asukaskunta, ja siksi tulee kehittää pientalotyyppejä,
joissa on myös pienasuntoja ja erityisasumista sekä erilaisia hallintamuotoja.
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Uudet tuotteet, tässä tapauksessa korttelit ja asunnot, on saatava myydyksi kuluttajille. Paras tapa
uusien talotyyppien esittelemiseksi ovat mallikorttelit, joihin ostajat voivat käydä tutustumassa.
Arkkitehtien tulee myös laatia monipuolinen havaintoaineisto markkinoinnin tueksi.

Muistilista:
- katutyyppien periaatteet suunniteltava kaavoitusvaiheessa
- kortteleihin väylät hälytysajoneuvoille ja muuttoautoille
- palo- ja melusuojeluasiat, jätehuolto, kierrätys, lumenkeräys
- sähkö-, vesi-, viemäri- ja katuverkkojen sopimusjuridiikka hoidettava ajoissa.

2.6 LIIKENNE, PAIKOITUS, HUOLTO

Työmatkojen keskipituudet ovat kasvaneet viime vuosina. Perinteisten omakotialueiden ja jopa
useimpien ”ekokylien” todellinen energiatase on huono, johtuen henkilöautoiluun perustuvasta
liikkumisesta. Tiiviimmällä pientalorakentamisella tavoitellaan myös mahdollisuutta julkiseen
liikenteeseen. Sekoitettu kaupunkirakenne puolestaan mahdollistaa sen, että koulut, kaupat ja
työpaikat ovat kävelyetäisyydellä asunnosta, ja että arkirutiinit parhaimmillaan hoituvat ilman
liikennevälineitä. On muistettava, että julkisen liikenteen puuttuminen saattaa asukkaat
eriarvoiseen asemaan, koska autottomien toimintamahdollisuudet rajoittuvat oleellisesti.

Matala-tiivis alueen kaavoittaminen edellyttää yleensä, että tässä vaiheessa tutkitaan tulevat
katutyypit, lumen varastointi ja paikoituksen periaatteet totuttua tarkemmin. Tonteilta tulisi löytyä
riittävästi kulkureittejä muuttoautoille, ambulansseille ja pirsseille. Pihakadut sopivat usein
tämäntyyppisiin ympäristöihin.

Esimerkkikohteissa on käytetty seuraavia katuleveyksiä mitattuna seinästä seinään:
Vallila, Helsinki 10 m
Sireenikatu, Pikku-Huopalahti, Helsinki 11 m
Linnanmaa, Oulu: pääkatu 14 m
Linnanmaa, Oulu: sivukujat   8 m
Kitukrann, Rauma   3 m

Tarkkaan mitoitetuille alueille rakennettaessa ei liikenteen melua voi vaimentaa leveillä muuten
hyödyttömillä suojavyöhykkeillä. Meluhäiriötä voidaan vähentää noin 27 dB sijoittamalla
oleskelupiha rakennuksen taakse. Umpiaidalla saadaan aikaan 15 – 17 dB:n vähennys.(Lundsten)

Kannattavan julkisenliikenteen rajana on tutkimusten mukaan 20-30 asukasta hehtaarilla, mikä
omakotirakentamisessa tarkoittaa käytännössä alle 500 m² tontteja.(Liikamaa)

Asuinympäristön viihtyisyys ja arkirutiineiden helppous edellyttävät, että suurten paikoituskenttien
sijaan autot sijoitetaan pieniin yksiköihin lähelle asuntoja. Paikoitusnormina on käytetty asunnon
koosta riippuen 1-2 ap/asunto. Linnanmaalla mitoituksena oli 1 ap/85 k-m², eivätkä piharakennuk-
set kasvattaneet autopaikkanormia. Toinen autopaikka ja vieraspaikoitus voivat hyvin sijaita
katuvarressa tai pihakadulla. Vanhoilla alueilla pääosa paikoituksesta tapahtuu kaduilla;
esimerkiksi Vallilassa vaaditaan yksi autopaikka tontilla vain jokaista alkavaa 500 m² kerrosalaa
kohden. Mikäli korttelissa on useita rakentajia, merkitään yhteiset paikoitusalueet LPA-merkinnällä.
Joissain tapauksissa, kuten Kartanonkoskella, myös paikoitusta palvelevat alueen kadut on
merkitty LPA-kortteleiksi. Riittävän tehokkaissa kortteleissa voidaan autopaikat keskieurooppalai-
sen mallin mukaisesti sijoittaa maan alle tai muihin rakenteisiin.(Manninen, Suikkari)

Mitä tehokkaammin ja korkeatasoisemmin rakennettu alue on kyseessä, sitä paremmin tulee
huoltotoiminnat suunnitella etukäteen. Usein paras tulos saadaan antamalla toiminta yhteiselle
huoltoyhtiölle, jonka toimintaan osallistuminen voidaan määrätä tontinluovutusehdoissa.
Jätehuollon järjestelmä ja usein jopa jäteauton kulkureitit tulee tutkia. Tonteilta pitää varata
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riittävästi tilaa jätehuollolle, kierrätykselle ja kompostoinnille. Tärkeä turvallisuustekijä on huolehtia
palo- ja pelastusajoneuvojen reitit ja kääntöpaikat sekä määritellä pihojen kantavuus. (Kaipiainen)

Kunnallistekniikan toteutuksessa saavutetaan kokemusten mukaan huomattavaa säästöä
verrattuna normaaliin omakotirakentamiseen. Rajanveto julkisen ja yksityisen verkoston välillä voi
joskus olla kuitenkin tulkinnanvarainen. Usein joudutaan tekemään erillisiä rasitus- tai muita
sopimuksia.

Kotikatu, jossa autopaikoitus sijoitettu keskeisesti, mutta pois silmistä.

Selvästi rajattu aukio ja katutila matala-tiivis puutalokortteleiden runkona, Karisto Lahti. (Kuismanen)
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3 TEHOKAS VIIHTYISÄ PIENTALOARKKITEHTUURI

3.1 ASUMISEN TAVOITTEET JA MERKITYKSET

Perinteisesti on asunnon päätehtäväksi katsottu tarjota suojaa. ei vain fyysistä, vaan myös
henkistä turvaa ja pysyvyyttä nopeasti muuttuvassa maailmassa (stabilitas logi). Tällöin korostuu
perinteisen ympäristön ja arkkityyppien merkitys.

Viime vuosikymmeninä on kuitenkin syntynyt uusi ihmislaji, urbaani nomadi, joka korostaa
elämäntapaa, vaihtaa usein paikkaa ja edellyttää asumukseltaan joustavuutta. Perinteisten
ydinperheiden osuus ruokakunnista on vähentynyt, yksin asuvien määrä kasvanut ja
yksinäisyydestä tullut suuri sosiaalinen ongelma. Uudenlaiseen yhteisöllisyyteen ja olisikin tarvetta
myös asuntosuunnittelussa.

Asuminen ja viihtyminen ovat mutkikas kokonaisuus, missä koettu, nähty, kosketeltu ja haisteltu
yhdistyvät ymmärrettyyn, kuultuun ja muistettuun. Parhaimmillaan arkkitehtuuri kiinnittää ihmisen
paikkaan, tulkitsee ympäristöä ja osaltaan antaa merkitystä elämälle (genius logi). Asumisen ja
talojen arkkityypeillä on tässä tärkeä osuus. Hyvä asunto tarjoaa sekä fyysistä että psyykkistä
suojaa:

- suojaa ympäristöltä ja ilmastolta
- suojaa liiallista muutosta vastaan (stabilitas logi)
- sirpaloituneessa yhteiskunnassa uudella yhteisöllisyydellä on oma arvonsa

Eri kokoisien talojen ja asuntojen sekoittamista pidetään suotavana monista syistä, Zaanstadt,
Alankomaat.(Blaumoser, Winkler)
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3.2 POHJOISEN ILMASTON VAATIMUKSIA PUURAKENNUKSILLE

Pohjois-Euroopan eri alueiden ilmasto-olosuhteet kohdistavat puurakennuksiin omat rasituksensa:
- Norjan ja Skotlannin rannikoilla sekä Islannissa myrskytuulet ja viistosti rakenteisiin

kohdistuva sade
- Pohjois-Norjassa suuret lumimäärät ja sisämaassa rakenteisiin tunkeutuva pulverilumi
- Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa kylmyys ja tuulen jäähdyttävä vaikutus

Ilmastosta johtuen kaiken rakentamisen perustehtävä on tarjota suojaa, mikä perinteisesti on
tarkoittanut vahvan katon ja räystäiden rakentamista. Laajojen katosten tekemistä voidaan
perustella edelleenkin. Seinien tuulen- ja kosteudensuoja on usein toteutettu kestävillä
materiaaleilla, ja Norjassa toisinaan myös erillisen suojaseinämän avulla (kuva). Kosteuden ja
pulverilumen tunkeutuminen rakenteisiin estetään suunnittelemalla rakenteiden yksityiskohdat
tiiviiksi. Puurakenteiden on päästävä kuivumaan riittävän usein.

Pohjoisilla leveyksillä aurinko paistaa aina suhteellisen matalalta, ja siksi etelään suuntautuvat
ikkunat ja seinäpinnat keräävät auringon säteilyä. Mitä pohjoisempana ollaan, sitä suurempi vapaa
ala aurinkokerääjän eteen on jätettävä. kuva Kalottialueella aurinko paistaa kesällä kaikista
ilmansuunnista, ja siksi pohjoisillakin ikkunoilla voi olla tärkeä psykologinen merkitys keskiyön
auringon aikaan. (Givoni 417, Solklart, Sterten)

Oikein käytettynä puu on yllättävän kestävä ja pitkäikäinen materiaali; tunnetaan jopa tuhatvuotisia
puurakennuksia. Puu kestää ulkoisia rasituksia kuivasta kosteaan, mutta jatkuva kosteus on
pahasta. Rakenteiden on päästävä ajoittain kuivumaan.

3.3 ASUNTOJEN MORFOLOGIAA

Asuntotyypit voidaan jakaa tilan ja toimintojen organisoitumisen mukaan (ks. kaavio …):
- vyöhykkeinen
- keskeinen
- vertikaali tila
- megastruktuuriin perustuva.

Asunnon arkkitehtuuri voi olla:
- tiloiltaan avoin
- tiloiltaan suljettu
- järjestynyt (geometrinen tai orgaaninen)
- aleatorinen.

3.4 ASUMISEN EKOLOGIAA JA TERVEELLISYYTTÄ

Asuntojen yleissuunnittelun tasolla ekologia ja terveellisyys tarkoittavat positiivisen mikroilmaston
luomista, luonnonvaloa, riittävää aurinkoisuutta, ylilämmön torjumista, tuuletusmahdollisuuksia ja
yhteyttä ulos. Ilmastointiin, materiaaleihin tai pintakäsittelyihin ei tässä selvityksessä puututa.

Luonnonvalon ja ulkokontaktin saaminen kaikkiin tiloihin vähentää keinovalon käyttöä ja
mahdollistaa tuuletuksen suoraan ulkoa. Tämä edellyttää suhteellisen kapeaa rakennusrunkoa,
mikä toisaalta hieman lisää ulkovaippaa ja täten lämmitystarvetta. Suuri runkosyvyys vähentää
ulkovaippaa ja lyhentää asunnon tarvitsemaa kadun pituutta, vähentäen näin myös lumitöiden
määrää. Luonnonvaloa syvärunkoiseen taloon saadaan kattoikkunoiden tai valokatteisten tilojen
kautta.
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Ympäristönäkökulma edellyttää, että tilaohjelmissa muistetaan polkupyörien huolto ja varastointi,
kierrätys, kompostointi, puutarhatyökalut jne. Yhteissaunat ja puulämmitteiset kiukaat sekä
puuhellat ja -uunit vähentävät energiankulutusta. Asuntoihin tulee varata tilaa ja kalusteita jätteiden
erottelulle ja kierrätykselle.

Rakennuksen vyöhykkeisyys (ylhäältä): I kylmä puskurivyöhyke, II makuuhuoneet + 18°, III lämmin vyöhyke
+ 22°, IV oleskeluvyöhyke +18°-22°, V aurinkoinen tuulilta suojattu ulko-oleskelu, luonnos Tervola. (piirros
Kuismanen)

IL VARJON JA AURINGON AIHEUTTAMA TERMINEN ILMAVIRTAUS PIHALLA
KE KESÄLLÄ KORVAUSILMA VARJON PUOLELTA
KI KATTOIKKUNA TUULETUSREITTINÄ KESÄLLÄ
KU LÄMMITTÄMÄTTÖMÄLTÄ AURINKOISELTA KUISTILTA KORVAUSILMA LÄMMITYSKAUTENA
LE LEHTIPUUT SUOJAAVAT AURINGOLTA KESÄLLÄ
LÄ LÄMPÖÄ TUOTTAVAT TOIMINNAT KESKELLE
PA PARVEKETTA VOI KÄYTTÄÄ KORVAUSILMAN ESILÄMMITYKSEEN
PU PUUT PUHDISTAVAT ILMAA
SU LÄMMITTÄMÄTTÖMIEN RAKENNELMIEN MUODOSTAMA SUOJAVYÖHYKE
TU PIENIMITTAKAAVAINEN RAKENTAMINEN PITÄÄ TUULET KATTOJEN YLÄPUOLELLA
VE VESILAMMIKKO HEIJASTAA VALOA JA TOIMII LUMENKERÄYSPAIKKANA TALVELLA

Rakennusten sisä- ja ulkotilojen yhteistoiminta tiiviillä pientaloalueella. (piirros: Kuismanen Jyväskylän)
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3.5 JOUSTAVA ASUNTO

Osalle ihmisiä koti muodostaa kokopäiväisen ympäristön, osan käydessä siellä vain nukkumassa.
Eri ihmisten tarpeet vaihtelevat ja yksilönkin asumistarpeet ja -tilanteet muuttuvat entistä
nopeammin. Kotityö, opiskelu ja perhe-elämän eri vaiheet tuovat omat vaatimuksensa, ja
esimerkiksi uusia harrastuksia ja viihde-elektroniikkaa syntyy kiihtyvällä tahdilla. Asunnon merkitys
rauhan ja perusarvojen tyyssijana korostuu, ja puu rakennusmateriaalina voi viestiä näitä arvoja.

Asuntoon voidaan joustavuutta saada monin tavoin:
- riittävällä väljyydellä
- monitoimitiloilla
- liikkuvilla tai muunneltavilla rakennusosilla
- monipuolisilla yhteistiloilla
- asunnon ja pihan välitiloilla
- yhdistettävillä tai erotettavilla huoneilla/asunnoilla (elinkaariasuminen)

Puutarha- ja pihaharrastusten myötä on viherhuoneista ja talvipuutarhoista tullut entistä
suositumpia. Talvipuutarha on ympäri vuoden lämmin tila, mutta viherhuone tulisi suunnitella vain
aurinkolämmöllä toimivaksi vuodenaikojen mukana eläväksi tilaksi, joka muodostaa osan koko
talon energiakonseptia, ja jota ei lasketa mukaan rakennusoikeuteen.

Asukastutkimusten mukaan varastotilat yleensä alimitoitetaan. Vaatehuoneiden ja irtaimistovaras-
ton lisäksi tarvitaan katettua suojaa polkupyörille, pihavälineille, auton renkaille ja moninaisille
harrastevälineille. Kaavoituksessa yleisesti käytetty autosuojan mitoitus 2,5x5 m on liian pieni;
autosuojaan olisi luontevaa liittää myös pieni varastotila autotarvikkeille ja suksille.

Monitoimisia asuintiloja, Espanja, Quadrans.



22

3.6 ERILLISTALOT

Puolitoistakerroksinen harjakattoinen rakennus on arkkityyppi, joka on luonteva lähtökohta
omakotitalolle. Asuntoalueella rakennusten voimakas yksinkertainen perushahmo sallii variaatiot ja
herkät yksityiskohdat ilman, että kokonaisuus hajoaisi. Sisäarkkitehtuurissa on mahdollista
kolmiulotteinen tilanmuodostus.

Östra Kronan pientaloalue Luulaja. (Kutsukilpailun I palkinto, Kuismanen, Lehtipalo)
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Uusimpien kaavojen perusteella taloteollisuutta ajatellen lähtökohtana erillistalojen suunnittelulle
voidaan pitää 15-16 m leveää ja 20-30 m syvää tonttia, kooltaan vastaavasti 300-450 m². Mikäli
rakennus sijoitetaan pääty kadulle, muodostuu sen runkosyvyydeksi 7-8 m, ja pitkittäisessä
asennossa päädytään noin 13 metriseen umpipäätyiseen talotyyppiin. Tonttitehokkuudeksi
muodostuisi tällöin et = 0,3-0,4 ja aluetehokkuudeksi ea = 0,18-0,20.

Porvoon rannan uutta rakennusstruktuuria.   Alla: Tuusulan asuntomessualueelta. (Kaira)

Alla: Olisiko sittenkin järkevämpää rakentaa muutama kunnollinen yhteinen allas.
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3.7 RYHMÄRAKENTAMINEN

Ryhmärakentamisen luonne ja määrä riippuu eri maiden perinteestä ja olosuhteista. Alankomaissa
erityyppiset asuntoryhmät ovat vallitseva rakennustapa, kun taas Pohjoismaissa on perinteisesti
suosittu erillistaloja. Ryhmärakentamista perustellaan eri tavoin:

- tehokas maankäyttö, mistä seuraa liikenteen ekologiaa, paremmat palvelut, edulliset
rakennuskustannukset

- mahdollisuus yhteistiloihin, kuten harrastustilat, sauna ja uima-allas, lasten päivähoitotila,
ruokailutilat, kuntosali

- monipuolinen asukaskunta; pienasuntoja, perheasuntoja, senioriasuntoja
- sosiaaliset kontaktit, turvallisuus, naapuriapu
- vaivattomuus; yhteinen kiinteistöhuolto.

Stereotyyppinen perhe muodostaa tänään vähemmistön asujaimistosta, ja siksi tarvitaan
monipuolisia, joustavia ja monikulttuurisia uusia asuntotyyppejä.

BedZED:in rivitalot Britanniassa kattopuutarhoineen ja luonnonmukaisen ilmanvaihdon piippuineen

Noin 10 – 14 asuntoa käsittävät asuntoryhmät on koottu yhteisen kotikadun varteen, Myllärintanhua,
Helsinki.(Teränne)
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Kytkettyjä omakotitaloja erillistonteilla Oulussa. (Kuismanen)
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Oulu, Puulinnanmaan kortteli, jossa kerrostaloja ja paritaloja. (Kuismanen)
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Toisiinsa kiinni rakennettuja omakotitaloja, Säterinmetsä Espoo. e=0,6.(Tuokko)

3.8 TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Liikennetarpeen vähentäminen ja palveluiden parantaminen edellyttävät useimmiten yhdyskunnan
rakenteen tiivistämistä ja toimintojen monipuolistamista. Kaupunkien kasvaessa harvaan
rakennetut reuna-alueet jäävät kaupunkirakenteen sisään ja joutuvat tehokkaamman maankäytön
piiriin, mikä usein luontevimmin tapahtuu asteittaisella täydennysrakentamisella.

Täydennysrakentamista tehokkailla pientalotyypeillä perustellaan eri syillä:
- pientalovaltaisten alueiden tiivistämiseen pientalot ovat luontevia
- epäviihtyisille kerrostaloalueille voidaan luoda inhimillisempi mittakaava ja viihtyisä

arkkitehtuuri
- yksipuolisten kerrostaloalueiden asukasjakaumaa voidaan tasapainottaa

Sogn puutarhakaupunki Oslossa. Vasemmalla oleva tilanne. Suunnitelmassa esitetty kaksi vaihtoehtoa
täydennysrakentamiselle, joista oikean puolimmainen säästää kasvillisuuden.(Mitt hus…)
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Täydennysrakentaminen ”noppataloilla”/kaupunkihuviloilla (Stadtvilla), Châteauroux, Ranska.(Taylor)

Pientaloalueen täydennysrakentamista, Vaulx-en-Velin. (Kroll)
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Tornitalokorttelin urbanisointi kaupunkimaisella matalalla rakenteella, Gennevilliers. (Kroll)

Kilon kartanon alueen kehittämisen luonnos, (Erat)  Alla: Kytkettyjä omakotitaloja, Stavern Norja. (Selberg)
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LIITE 1

PROJEKTEJA

ST. JOHN’S VILLAGE, GLEBE, AUSTRAALIA

Hely, Bell & Horne 1962-64

Ryhmä senioriasuntoja, joka muodostuu 22 kaksikerroksisesta talosta ja yhteisrakennuksesta.
Asuntokerroksen kahdella huoneella on yhteinen kylpyhuone ja keittiö.

e = 0,7
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TEHOKAS KAUPUNKIKORTTELI

Roagna, Ehrensperger, Cennini

Tavoitteena on luoda monipuolista kaupunkirakennetta. Katutaso muodostu koko korttelin
kattavasta hallimaisesta liiketilasta ja toinen kerros on paikoitustalo, jonka päälle on rakennettu
tiivistä pientalorakennetta ja puutarhoja. Asuntovyöhykkeiden välissä on yhteinen uima-allas ja
oleskelutilaa.
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NAUHAMAINEN KORTTELIRAKENNE

De Clerco, Van der Ploeg, Weijnen, Willemen

Suunnitelma, jossa muurien rajaamille tonteille rakennetaan atriumtyyppisiä asuntoja pienten
kujien varteen. Rakennettu struktuuri muodostuu nauhamaiseksi.
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MAAHAN UPOTETTU PIENTALORAKENNE, DEN BOSCH

Njiric

Korttelirakenne muodostuu joelta katsottuna kolmesta vyöhykkeestä. Ensimmäisenä on maahan
upotetut atriummaiset pientalot, joiden sisäänkäynnit muodostavat ”veistospuiston”. Keskimmäise-
nä on kerrostaloja. Kadun puolella on kadun suuntainen matalampi suojarakennusten vyöhyke.



36

VAPAASTI MUUNNELTAVA JATKUVA STRUKTUURI, DELFT, HOLLANTI

Van Rijs, De Vries

Muunneltavista perustyypeistä koostuva jatkuva rakennusstruktuuri, jossa yhden asunnon koko
vaihtelee 50 – 100 m² välillä, puutarha on 40 m² ja autopaikkoja on 1,2 asuntoa kohden. Lisäksi
yhteistä viheraluetta. Alue on tarkoitus toteuttaa hyvin tiukalla budjetilla.
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MATALA-TIIVIS KAAVALUONNOS, RINNEKANGAS, KAJAANI

Kuismanen

Vanhan koulutontin täydennysrakentaminen eri tyyppisillä pienimittakaavaisilla asuinrakennuksilla.
Vaihtoehtoiset luonnokset.
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MATALA-TIIVIS KORTTELI, KAIRATIE, ROVANIEMI.

Kuismanen.

Keskustan tuntumassa sijaitsevan entisen varikkoalueen muuttaminen tehokkaaksi pienimittakaa-
vaiseksi asuinalueeksi.
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LIITE 2

TAULUKKO 1

TONTTITEHOKKUUS JA RAKENNUSTYYPPI

ASUKK./ TONTTI-M²/ TONTTI- SOPIVA RAKENNUSTYYPPI
TONTTI-HA ASUKAS TEHOKKUUS

  70 143 0,26 kytkettyä 1-kerroksista pientalorakentamista
100 100 0,38 tiivistä 1-2-kerroksista kytkettyä pientalorakentamista
120   83 0,45 erittäin tiivistä kytkettyä pientalorakentamista
150   67 0,48 erittäin tiivistä kytkettyä pientalorakentamista

Talon kerrosalana on käytetty 150 m², ja talossa 4 asukasta. (lähde: Kaipiainen)


