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Moderni hirsikaupunki Lappi (2017-2019) muodosti Lapin maakunnan alueelle kohdistuvan rinnakkaishankkeen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kohdistuvalle Moderni hirsikaupunki -tutkimushankkeelle (2016-2019). Lappi-hanke toteutettiin Oulun
yliopiston Arkkitehtuurin tutkimusyksikössä, ja sitä rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto ja lappilaiset hirsialan yritykset Lapin
liiton kautta. Moderni hirsikaupunki -hankkeiden tavoitteena oli
hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattaminen arkkitehtisuunnitteluun ja arkkitehtuuritutkimukseen liittyvin keinoin. Lapin
rinnakkaishankkeessa hyödynnettiin päähankkeen esiselvitysvaiheen tuloksia ja laajennettiin suunnittelututkimus- ja arviointivaiheita ottamalla erityisen tutkimuksen kohteeksi Rovaniemen
alueella sijaitseva aluerakentamiskohde, Metsäruusu, ja selvittämällä sen toteutumisen mahdollisuuksia hirsirakenteisena.
Tämän lisäksi hankkeen aikana tehtiin suunnitelma Lehtojärven
perinnekyläprojektille yleiskaavan päivittämiseksi ja toteutettiin
Tuhannen vuoden talo -ideakilpailu opiskelijoille yhteistyössä
Hirsitaloteollisuus ry:n kanssa.
Metsäruusun alueen kaavoituksen tueksi laadittiin hankkeessa
suunnitelma, joka perustuu kartoitettuihin tarpeisiin ja tavoitteisiin, suunnittelualueen analyysiin, puukaupunkiperinteen nykyaikaistamiseen ja asukasprofiilien luomiseen. Suunnitelma
sisältää kortteli- ja talotyyppikatalogin, joista kukin on sijoitettu
viitteellisesti suunnittelualueelle. Luodut talotyypit ovat hirsirakenteisia ja niitä on viisi erilaista: pientalo, rivitalo, townhouse,
kerrostalo sekä senioritalo.

dynnettiin korkeaa hirsielementtiä, joka on hankkeen lappilaisen
yhteistyöyrityksen uudenlainen teollinen hirsituote.
Tuhannen vuoden talo -ideakilpailun tavoitteena oli ideoida,
kuinka hirrestä voidaan rakentaa tuhannen vuoden talo. Kilpailijoita kannustettiin avoimesti pohtimaan, millaisia arkkitehtonisia
ominaisuuksia hirsirakennuksella tulee olla, jotta rakennus olisi
mahdollisimman pitkäikäinen ja hiili pysyisi sitoutuneena hirsiin
mahdollisimman pitkään. Osanotto-oikeus kilpailuun oli kaikilla
suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevilla arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoilla. Kilpailijat ideoivat ja esittivät, millainen voisi olla hirsinen rakennus, jonka elinkaari on tuhat vuotta. Yksi hirren suuri perinteinenkin vahvuus
on kiertotalousajattelun mukainen uusiokäyttömahdollisuus, jota
tässä kilpailussa erityisesti pyrittiin korostamaan.
Hankkeen toimenpiteillä saatiin hyvä vaikuttavuus, koska ne onnistuttiin ajoittamaan konkreettiseen tarpeeseen nähden oikein
Metsäruusun ja Lehtojärven kohteissa. Molemmissa tapauksissa
toimenpiteet ovat vaikuttaneet hirsirakentamista edistävästi kaavoitusprosessin tukena. Lisäksi erityisesti em. kohteissa sekä
ideakilpailussa tehdyt rakennussuunnitelmat ovat talotyyppeinä
ja viitesuunnitelmina laajemminkin hyödynnettävissä myös muualla kuin kohdealueillaan, ja alustavia suunnitelmia talotyyppien
kaupallisesta hyödyntämisestä onkin jo tehty.

Suunnitelman lisäksi alueen toteutettavuuden parantamiseksi
tutkittiin kuinka rakentajat sitoutuvat alueen toteutukseen, miten
eri sidosryhmät priorisoidaan sekä kuinka näiden tarpeet tulisi
huomioida suunnitteluprosessissa. Tutkimuksen tulokset perustuivat kirjallisuuskatsaukseen sekä haastatteluihin. Molemmista,
sekä suunnitelma- että tutkimusvoittoisista toimenpiteistä laadittiin hankkeen aikana väliraportit, jotka esiteltiin ja luovutettiin Rovaniemen kaupungille kaavatyön tueksi.

Tiivistelmä
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Lehtojärven perinnekylää varten käynnistettävän yleiskaavapäivityksen, sekä alueen markkinoinnin tueksi laadittiin hankkeessa
yleissuunnitelma ja talotyyppikatalogi, jotka perustuivat analyysille peräpohjolaisesta hirsirakentamisesta sekä asukasprofiileille. Talotyyppikatalogi koostui kolmesta pientalosta, joissa hyö-
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Moderni hirsikaupunki Lappi muodosti rinnakkaishankkeen alkuperäiselle, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle kohdistuneelle Moderni hirsikaupunki -tutkimushankkeelle, joka
toteutettiin Arkkitehtuurin tutkimusyksikössä Oulun yliopiston
Teknillisessä tiedekunnassa vuosina 2016-2019. Tämä Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Pohjanmaan hirsialan
yritysten Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta rahoittama hanke
tähtäsi hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamiseen arkkitehtisuunnitteluun ja arkkitehtuuritutkimukseen liittyvin keinoin.
Konkreettisia tavoitteita hankkeessa oli lisätä hirsirakentamiseen
liittyvää arkkitehtisuunnitteluosaamista lisääminen, selvittää tarkemmin hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamiseen
liittyviä haasteita ja etsiä niiden ratkaisemista tukevia, arkkitehtisuunnitteluun liittyviä toimintamalleja ja tuotantotapoja, sekä
tutkia kaupunkimaisempaan ympäristöön sopivan hirsirakentamisen uutta arkkitehtuuria niin suurten kuin pienten hirsirakennusten osalta. Lisäksi tavoitteena oli tutkia massakustomoinnin
hyödyntämistä hirsirakennusten suunnittelussa.
Kiinnostus hirren hyviin ominaisuuksiin, kuten uusiutuvuuteen,
paikallisuuteen ja terveellisyyteen, sekä hirren käytöllä saavutettaviin etuihin, kuten hyviin sisäilmaolosuhteisiin, miellyttävään
akustiikkaan sekä rakenteelliseen yksinkertaisuuteen on kasvattanut hirren suosiota viime vuosien aikana. Kiinnostus ei ole
kuitenkaan rajoittunut vain Pohjois-Pohjanmaan alueelle, vaan
hirsirakentaminen kiinnostaa Suomessa valtakunnallisesti. Niinpä vuonna 2017 myös Rovaniemen kaupunki ja Lapin alueen
hirsitalotoimijat ilmaisivat kiinnostuksensa ottaa osaa Moderni
hirsikaupunki -hankkeeseen. Näistä lähtökohdista sai alkunsa
vuosina 2017-2019 toteutettu Moderni hirsikaupunki Lappi, joka
muodosti Pohjois-Pohjanmaan hankkeelle rinnakkaishankkeen
Lapin maakunnan alueelle. Hankkeessa oli määrä hyödyntää jo
käynnissä olleen Moderni hirsikaupunki -hankkeen esiselvitysvaiheen tuloksia, sekä laajentaa suunnittelututkimus- ja arviointivaiheita ottamalla erityisen tutkimuksen kohteeksi Rovaniemen
alueella sijaitseva aluerakentamiskohde, Metsäruusu. Lapin rinnakkaishankkeessa tehtävänä oli keskittyä selvittämään Metsäruusun alueen toteutumisen mahdollisuuksia hirsirakenteisena.
Moderni hirsikaupunki Lappi -hanke oli niin ikään Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama, mutta Lapin liiton kautta, ja mukana
olevat hirsitaloteollisuuden yritykset olivat lappilaisia.

12

Metsäruusun aluerakentamiskohteen toteuttaminen hirsirakenteisena oli Rovaniemellä asetettu lähtökohdaksi, koska alueesta
on tavoitteena kehittää vetovoimainen asuinalue, jossa suunnittelun lähtökohtana toimivat kiertotalous ja ekologisen rakentamisen periaatteet. Moderni hirsikaupunki Lappi -hankkeessa
tehtiin laaja suunnittelutyö käynnistettävän kaavoitusprosessin
tueksi. Huomioiden hirsikaupunkihankkeen tavoitteet, suunnittelutyön lähtökohdaksi muotoutui pohtia luontevia tapoja yhdistää
suomalaisia hirsirakentamis- ja puukaupunkiperinteitä nykyaikaiseen kaupunkirakentamiseen. Kaupunkikuvallisten seikkojen
ohella suunnittelussa huomioitiin kattavasti alueen lähtökohtia,
kuten maaperä- ja ilmasto-olosuhteita. Lisäksi tarkennettiin potentiaalisten tulevien asukasryhmien tarpeita ja toiveita luomalla
asukasprofiileita, joita silmällä pitäen aluetta suunniteltiin. Aluesuunnittelun tueksi luotiin talotyyppikatalogi, jossa jokainen talotyyppi loi omanlaistansa hirsirakenteista miljöötä.
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä toteutetun suunnitelmaosion lisäksi alueen toteutettavuuden parantamiseksi tehtiin
Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikössä tutkimus,
jossa tarkoituksena oli selvittää kuinka rakentajat sitoutuvat
alueen toteutukseen, miten eri sidosryhmät priorisoidaan sekä
kuinka näiden tarpeet tulisi huomioida suunnitteluprosessissa.
Tutkimuksen tulokset perustuivat kirjallisuuskatsaukseen sekä
haastatteluihin. Molemmista, sekä suunnitelma- että tutkimusvoittoisista toimenpiteistä laadittiin hankkeen aikana väliraportit,
jotka esiteltiin ja luovutettiin Rovaniemen kaupungille kaavatyön
tueksi.
Nämä alkuperäisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet saatiin
toteutettua tehokkaasti, minkä ansiosta rinnakkaishankkeen resursseja jäi vielä hyödyntämättä. Jäljelle jääneiden resurssien
hyödyntämiselle tarjoutui kuitenkin uusia tilaisuuksia. Vuonna
2019 toteutettiin kaksi toimenpidettä, jotka tukivat Moderni hirsikaupunki -hankkeille asetettuja tavoitteita. Ensimmäinen oli niin
ikään aluerakentamiskohde Rovaniemen seudulla, Lehtojärven
perinnekylä. Lehtojärven perinnekylälle lähtökohdan oli luonut
luonnonläheisestä alueesta kiinnostuneet ihmiset, jotka etsivät
mahdollisuutta omakotitalomaiselle asumiselle keskustan ulkopuolelta. Perinnekylä on tarkoitus toteuttaa hirsirakenteisena,
joko siirtämällä vanha hirsitalo toisaalta tai rakentamalla talo nykyaikaisesta teollisesta hirrestä.

Perinnekylän toteutumiselle edellytyksenä oli yleiskaavan päivitys, joka mahdollistaa lisärakentamisen. Yleiskaavapäivityksen
tueksi taas tarvittiin yleissuunnitelma. Näin ollen Moderni hirsikaupunki Lappi -hankkeessa laadittiin alueelle suunnitelma,
jossa tavoitteena on Lehtojärven kylän hallittu täydennysrakentaminen, huomioiden kylärakenteen erityispiirteet sekä idyllinen
järvimiljöö. Tässäkin suunnitelmassa kehitettiin asukasprofiileita,
joille yleissuunnitelma perustui. Lisäksi luotiin talotyyppien valikoima, joissa hyödynnettiin uudenlaista teollista hirsituotetta, korkeaa painumatonta hirsielementtiä, jonka hankkeen lappilainen
yhteistyöyritys lanseerasi tuotevalikoimaansa hankkeen aikana.
Hankkeessa luotu kokonaisuus toimi sekä yleiskaavapäivityksen
pohjana, että markkinointimateriaalina aluetta esiteltäessä.

varaan. Hankkeille saatiin myös aiempaa laajempi vaikuttavuus,
kun ne oli mahdollista kohdistaa kahden maakunnan alueelle.
Alkuperäisestä Moderni hirsikaupunki -hankkeesta on julkaistu
kaksi raporttia – esiselvitysraportti sekä loppuraportti – jotka kuvaavat hankkeen toimintaa ja tuloksia. Tämä Lapin rinnakkaishankkeen loppuraportti keskittyy kuvaamaan erityisesti niitä toimenpiteitä, jotka kohdistuivat Lapin maakunnan alueelle ja jotka
toteutettiin rinnakkaishankkeen puitteissa.

Toinen ylimääräinen suunnittelututkimusvaiheeseen liittynyt toimenpide oli arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille suunnattu idea- ja suunnittelukilpailu ”Tuhannen vuoden talo”. Kyseinen
kilpailu julkistettiin keväällä 2019 ja se järjestettiin yhteistyössä
suomalaisia hirsialan yrityksiä edustavan Hirsitaloteollisuus ry:n
kanssa. Kilpailun tavoitteena oli, vertauskuvallisen nimensä mukaisesti, suunnitella hirrestä talo, jonka käyttöikä voisi olla 1000
vuotta. Kilpailuaika jatkui vuoden 2019 keväästä syksyyn, ja
koska Moderni hirsikaupunki -hanke päättyi kesäkuun lopussa,
saatettiin kilpailu päätökseen Lapin rinnakkaishankkeen aikana.
Kaikki edellä mainitut suunnittelututkimusvaiheessa kehitetyt suunnitelmat esitellään tässä raportissa, suunnitelmia ja
tutkimuksia kuvaavassa luvussa kaksi. Suunnitelmien lisäksi
hankkeen tuloksia on esitelty eri yhteyksissä. Lisäksi on tehty yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa Moderni hirsikaupunki
-hankkeissa syntyneen tiedon hyödyntämiseksi jatkotutkimushankkeissa sekä Oulun yliopiston arkkitehtikoulutuksessa myös
hankkeen päättymisen jälkeen. Näitä toimenpiteitä kuvataan luvussa kolme.
Viimeisessä pohdintaluvussa vedetään yhteen rinnakkaishankkeen tuloksia ja niiden laajempaa merkitystä hirsirakentamisen
markkinaosuuden kasvattamisessa. Moderni hirsikaupunki ja
Moderni hirsikaupunki Lappi -hankkeet tarjosivat toisilleen merkittäviä synergiahyötyjä, kun Lappi-osiossa suunnittelututkimusta lähdettiin rakentamaan päähankkeessa jo syntyneen tiedon
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1.1. Perinteinen puukaupunki
Kappaleessa tutkitaan modernia hirsiarkkitehtuuria sekä kaupunki- että rakennussuunnittelun tasolla. Kaupunkimittakaavassa pureudutaan perinteisen puukaupungin ominaispiirteisiin,
tilanmuodostuksen ja mittakaavaan. Kaupunkikuvalliset piirteet
nousevat esiin esimerkkien kautta, joissa tarkkailun kohteena
ovat Oulussa, Pietarsaaressa, Rovaniemellä ja Porvoossa sijaitsevat puukaupunkialueet. Rakennustasolla tutkimus keskittyy
perinteisten hirsirakennusten ominaispiirteiden kartoittamiseen.
Esimerkit Rovaniemeltä ja Oulusta auttavat ymmärtämään hirsirakennuksien mittasuhteita sekä yksityiskohtia. Perinteinen hirsiarkkitehtuuri on tiivistä, kerroksellista ja sille on ominaista selkeä
tilahierakia. Vanhat puukaupungit koetaan viehättäviksi erityisesti niiden inhimillisen mittakaavan, yksilöllisyyden ja lämpimän
tunnelman vuoksi. Voisiko näistä piirteistä ottaa mallia myös tulevaisuuden puurakentamisessa?

Perinteisen puukaupungin piirteet
Yleistä
Suomen vanhojen puukaupunkien historia yltää kauas ja ne
edustavat monia eri tyylisuuntia. Niille yhteistä on vahva yksilöllinen luonne, joka on saanut vaikutteita vallinneista kaupunkisuunnittelun ihanteista, uudisrakentamisesta ja alueen historiallisesta rakenteesta. Lämminhenkinen tunnelma ja viihtyisyys
ovat peruja erityisesti 1900-luvun alkupuoliskolla rakennetuista
yhtenäisistä puutaloalueista.
Monimuotoinen ja harmoninen
Historiallisten puukaupunkien usein säännöllistä kaavarakennetta elävöittävät maastonmuodoista johtuvat poikkeamat tai vanhempaa arkkitehtuuria edustavat rakennukset. Kaupunkirakenteen kerroksellisuus tekee katutilasta mielenkiintoisen. Lisäksi
esimerkiksi räystäskorkojen, kattokaltevuuksien ja värien rikas
kirjo tuovat tilaan vaihtelevuutta. Vakaasuunnassa julkisivua
jäsentävät sokkelikorko, vaihtelevat paneloinnit ja selkeä räystäslinja. Vertikaalisuutta korostavat ikkunoiden korkea ja kapea
muoto sekä nurkkien on listoitukset. Vaikka yhdistelmä on monimuotoinen, harmonia saavutetaan massoittelua, julkisivurytmiä,
aukotusta ja aitatyyppiä toistamalla.
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Tilahierarkia
Historiallisissa puukaupungeissa tilahierarkia on selkeä, yksityinen ja julkinen tila on helposti erotettavissa toisistaan. Pihan
rooli on tärkeä, sillä se tarjoaa palan yksityisyyttä tiiviissä kaupunkirakenteessa. Julkista suljettua katutilaa reunustavat katuun
kiinni rakennetut asuin- ja liikerakennukset, sekä aidat ja portit.
Kortteleiden kulmat on rakennettu yleensä umpeen, joka helpottaa kortteleiden hahmottamista ja sallii mahdollisimman suuren
sisäpihan.

sityisyyden tason mukaan. Aidat ovat useimmiten maalattuja.
Maaseudulla pihan ympärille levittäytyvät peltoalueet, jotka on
rajattu raitin varrella puuaitoihin. Keskusta-alueilla viljelyä on jossain määrin pihoilla ja tilan salliessa myös pihapiirien ympärillä.
Lähteet:
Rakennustietosäätiö RTS, 2002.
Pihkala, 1992.
Huusko, 1984.

Tilahierarkiaa tukee myös toimintojen sijoittuminen alueella. Liikerakennukset ja suurimmat asuinrakennukset sijoittuvat pääkaduille ja aukion läheisyyteen. Kapeilla sivukaduilla on pienempiä
asuinrakennuksia aputiloineen. Tavallisimmin kujia rajaavat piharakennukset ja aidat.

Kaupunkikuvalliset piirteet
Tieverkko
Vanhoissa puukaupungeissa on tiivis ja monimuotoinen tieverkosto, jolla on selkeä hierarkia. Raitti on perinteisesti kylän läpi
kulkeva pääkatu, jonka varrella kaikki tärkeät toiminnot sijaitsevat. Tiiviisti rakennetuissa puukaupungeissa rakennukset on rakennettu kiinni raittiin.
Apurakennukset
Maaseudulla pihaa rajaavat päärakennus, navetta ja makasiini.
Aitat, venevajat ja muut apurakennukset sijoittuvat ympäröiville
peltoalueille ja rantaan. Kaupungissa asuinrakennukset sijaitsevat pääraitin puolella ja apurakennukset pihan perällä. Apurakennuksia ovat esimerkiksi navetta, sauna ja varasto.
Kortteli
Perinteisen puukaupungin korttelirakenne perustuu pihapiireihin.
Pihapiiri on selkeästi rajattu, intiimi ja suojaisa. Sisäänkäynti rakennuksiin on pihan puolelta. Maaseudulla perinteisen peräpohjalaistalon pihat ovat neliön muotoisia ja kulmista avoimia. Kaupungissa pihapiirit ovat tiiviimpiä, epäsäännöllisen suorakaiteen
tai neliön muotoisia. Tontit rajautuvat toisiinsa ja katuihin.

Kuva 2.
1900-luvun kylä.

Puuaidat rajaavat tonttia niiltä osin, joissa ei ole rakennuksia.
Niiden korkeus vaihtelee noin metristä kahteen, tavoitellun yk-

Kuva 3.
1900-luvun piha.
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Keskustan monimuotoinen pääraitti
1930-luvun Rovaniemi oli rakennettu puusta. Maantiekatua (nyk.
Valtakatu) reunustivat 1-3 kerroksiset rakennukset, jotka toimivat sekä asuin, että julkisessa käytössä. Tonttien muodot ja koot
vaihtelivat käyttötarkoituksen ja varallisuuden mukaan. Maantiekadulla rakennusten pitkät julkisivut olivat tiensuuntaisesti ja
peittivät taakseen yksityisen pihan apurakennuksineen. Puuaidat rajasivat tontteja, joissa oli asumisen lisäksi myös viljelyä.

Kuva 6.
Rovaniemen
1930-luvulla.

Kuva 4.
Tiiveimmässä
keskustassa raitti rajautuu suoraan
rakennuksiin tai aidattuun
pihaan. Raitin leveys n. 7m.
Kuva 5.
Paikoittain puut muodostavat suojavyöhykkeen tien ja
rakennuksen välille.
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keskusta

Kuva 7.
Pitkittäin raittiin nähden sijaitsevat rakennukset rajaavat katutilaa väljästi, aidat
reunustavat tontteja.
Kuva 8.
Kauempana
keskustasta
Maantiekatu rajautuu osittain aidattuihin peltoihin.
Jalankululle on tehty kivetty
väylä.
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Intiimit aukiot keskiaikaisessa tieverkossa
Porvoon vanhassa keskustassa kohtaavat mutkitteleva keskiaikainen tieverkko ja 1700-1800 luvuilla rakennetut puutalot. Kapeat kadusta katuun yltävät tontit edustavat keskiaikaista tonttijakoa. Suurin osa tonteista on muotoutunut vasta myöhemmin.

Yhtenäinen ruutukaavakeskusta
Pohjoisnummi, pietarsaarelaisittain Skata, on 1783 perustettu
asuinalue, joka käsittää 40 asuintaloa. Alueen pohjana on säännöllinen ruutukaava. Ruudut on yleensä jaettu neljään yhtä suureen tonttiin.

Kapeita mukulakivikatuja reunustavat 1-2 kerroksiset värikkäät
asuinrakennukset. Rakennukset sijaitsevat katuun nähden sekä
pitkittäin, että poikittain. Lyhyet puuaidat rajaavat pihoja niiltä
osin, joissa ei ole rakennusta. Näin muodostuvat sisäpihat ovat
hyvin suojaisia ja intiimejä. Sisäpihoilla sijaitsevat talousrakennukset.

Rakennukset ovat 1-2 kerroksisia, ja niiden pitkän julkisivut ovat
tiensuuntaisesti. Rakennukset sijaitsevat aivan tonttien reunoilla,
eikä tien ja julkisivun väliin jää vihervyöhykkeitä. Rakennusten
lisäksi pihoja rajaavat pitkätkin puuaidat, jotka kuitenkin sallivat
näkyvyyden kadulle. Sisäänkäynnit ovat pihan puolelta.
Puistoalue toimii julkisena kohtaamispaikkana alueen asukkaille.
Puiston muoto on ruutukaavassa sama kuin kortteleilla, ja sinne
saavutaan sen nurkista.

Julkiset aukiot ja rakennukset istuvat kaupunkiympäristöön niin
mittakaavaltaan kuin ilmeeltäänkin. Raatihuoneen aukio sijaitsee
kahden pääväylän välissä ja se on kooltaan noin 60x40 metriä.
Ympäröivät rakennukset rajaavat aukion selkeään suorakaiteen
muotoon. Raatihuone ei ole kooltaan juuri ympäröiviä taloja
isompi.

Kuva 10.
Skata.
Kuva 9.
Vanha Porvoo.
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Kuva 11.
Pohjoisnummi, Pietarsaari.
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Perinteisen hirsirakennuksen piirteet
Perinteisten suomalaisten puutalojen rakennusmateriaali on hirsi. Rankarunkoinen puutalo yleistyi vasta 1900-luvulla. Rakennukset ovat korkeudeltaan 1-3 kerroksisia ja pohjapinta- alaltaan
kompakteja. Useat pienet rakennusmassat jäsentyvät tontille
mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Pöykkölän kotiseutumuseon päärakennus
Rovaniemi, 1840-luku

känurkka, hirret pelkkahirttä, joiden läpimitta hieman vaihtelee.
Perustus luonnonkivistä. Rakennuksen nurkassa on luonnonkivistä ladottu kiuas, jonka päällä olevassa padassa lämmitettiin
saunan vesi. Lauteet sijaitsevat korkealla ja jalkalavo puuttuu
kokonaan. Saunaa on käytetty myös lihanpalvaussaunana.

Rovaniemen kotiseutumuseo on yksi harvoista sodalta säilyneistä tyypillisistä Kemijokivarren kantataloista. Museon päärakennus, puovi ja kaksi aittaa kuuluivat Pöykkölän tilaan, jonka
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry osti vuonna 1957. Sen
jälkeen alueelle on siirretty 13 hirsirakennusta Rovaniemen alueelta. Museo avattiin yleisölle vuonna 1959.

Lähde:
Koivuranta ja Pahta, 2016.

Rakennuksilla on harjakatot ja ne on sijoitettu tontille niin, että
harja on tien suuntaisesti. Harjakaton kaltevuus on noin 30 astetta. Katemateriaaleina toimivat muun muassa päre, pelti ja lauta.
Usein hirsiseinät on verhottu puulla. Julkisivuverhouksena käytettiin vaaka- ja pystylautaa, sekä paanua. Nurkat, saumat sekä
ikkuna- ja oviaukot verhottiin valkoisilla vuorilaudoilla. Tyypillisiä
materiaaleja perustuksiin ennen sotia olivat luonnonkivi ja graniittiharkot. Samoja materiaaleja käytettiin myös talojen kivijaloissa.

Museo kuvastaa sata vuotta vanhaa varakasta talonpoikaistaloa
siihen kuuluvine rakennuksineen. Museon kokoelmat koostuvat
1800- ja 1900-lukujen vaihteen talonpoikaisesineistöstä. Esineet
liittyvät pääasiassa elinkeinoihin kuten kalastukseen, karjatalousvaltaiseen maatalouteen, metsästykseen ja poronhoitoon.
1840-luvulla rakennettu empiretyylinen päärakennus on alkuperäisellä paikallaan ja se on sisustettu peräpohjalaiseen talonpoikaistyyliin.

Perinteisessä peräpohjalaisessa talossa kuistit ja sisäänkäynnit sijaitsivat rakennusmassan keskellä, pihan puolella. Ne ovat
yleensä rankarakenteisia ja väritykseltään vaaleita. Vanhoissa
puutaloissa ikkunat ovat yleensä pystysuuntaisen suorakaiteen
muotoisia ja niiden karmit ja puitteet ovat valkeaksi maalattuja.
Ruutuja ikkunoissa on yleensä kuusi, mutta isoissa pirteissä ikkunat jaettiin toisinaan yhdeksään ruutuun valonsaannin takaamiseksi. Keitto- ja öljymaalaus ovat perinteisiä tapoja käsitellä
hirsiseinä tai ulkoverhous. Öljymaaleista pellavaöljymaali on
yleisin ja sen väriskaala on laaja. Keittomaalin väripigmentteinä
käytetyimpiä muun muassa punamulta ja keltamulta.

Lähde:
Rovaniemen kotiseutumuseo, 2019.

Lähde:
Huusko, 1984.
Savusauna
Turkansaari, Madekoski, 1700-luku
Savusauna on pieni, hirsirunkoinen ja yksikerroksinen rakennus
museoalueen päärakennuksen takana sijaitsevassa maastossa.
Jokaiselta sivultaan rakennus on n. 3,5m ja korkeutta on n. 4m.
Rakennuksen harjakatto muodostuu tuohesta, joka on rakennettu aluskatteen päälle. Tuohilevyjen painona on malkapuut. Hirret ovat ajan patinoimat ja koko rakennus onkin väritykseltään
harmaa, kelottuneen puun värinen. Nurkan salvostyyppinä pit-
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Kuva 13.
Rovaniemen kotiseutumuseo, pääfasadi.
Kuva 12.
Savusauna Turkansaari.

Kuva 14.
Rovaniemen
seo, pääty.

kotiseutumu-
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Perinteiset ikkunatyylit

Alaruokasentalo
Rovaniemi, 1860-luku
Rovaniemen kaupungin keskustassa Kemijoen rantatörmällä
sijaitseva Alaruokasen talo on tyypillinen peräpohjalainen talonpoikaisrakennus. 1860-luvulla pystytetty talo on entisöity käyttökuntoon.
Alaruokasen talo on 1860-luvulla Aapo Frans Ruokasen harkkokiviperustalle rakentama yksikerroksinen asuintalo. Arkkitehtonisesti se edustaa peräpohjalaista talonpoikaisrakennusta.
Talo säästyi tuholta vuonna 1944, kun saksalaisjoukot polttivat
ja räjäyttivät yli 90 prosenttia Rovaniemen kauppalan rakennuksista. Metsäneuvos Jarl Sundqvistin silminnäkijän havainnon
mukaan Alaruokasen talo säilyi, kun suomalaisjoukot saapuivat
Ranuantietä Rovaniemen Ounaskosken itärannalle ja pyrkivät
suojaamaan polttamattomia rakennuksia ampumalla. Hän seurasi kauppalan polttoa Pöyliövaaran rinteellä olleesta piilopirtistä.
Alaruokasen talo on ollut asuttuna aina siihen saakka kunnes se
siirtyi Rovaniemen kaupungille oston kautta vuonna 1991.
Lähteet:
Alaruokasen talo, 2019a.
Alaruokasen talo, 2019b.

Kuva 17. (yllä)
Ikkuna, nikkarityyli.
Kuva 18.
Ikkuna, klassinen tyyli.
Kuva 15.
Alaruokasentalon pääfasadi.
Kuva 16.
Ikkuna, Alaruokasentalo.
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Kuva 19.
Useissa Rovaniemellä säilyneissä
historiallisissa
puurakennuksissa on käytetty klassisen ja nikkarityylin yhdistelmää.
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1.2. Moderni puukaupunki

Modernisoidut ikkunatyylit

Perinteisen puukaupungin jälkeen saapui aika, jolloin puurakentaminen kaupungeissa jäi vahvasti betoniteollisuuden ja tehokkuusajattelun jalkoihin. Kaupunkisuunnittelua tehtiin autojen
ehdoilla ja ihmisen mittakaava jäi heikommalle huomiolle. Nykypäivänä asuntosuunnittelun ihanne mukailee kuitenkin historiaa ja yhteisölliset pienimittakaavaiset asuinalueet ovat jälleen
haluttuja.
Kappaleessa tutkitaan modernin puukaupungin määritelmää
sekä kaupunki- että korttelitasolla. Ominaispiirteiden listaaminen selventää modernin puukaupungin suhdetta perinteiseen
puukaupunkiin, ja auttaa suunnittelijaa keskittymään olennaisiin
teemoihin tiivistä ja matalaa kaupunkia suunnitellessa. Asemakaavamerkinnät Oulun Puu-Linnanmaalta havainnollistavat seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa.
Moderneja puukaupunkeja suunnitellessa on hyvä tuntea vanhan
perinteet. Yhteisöllisyys, monimuotoisuus ja tiiveys ovat teemoja,
jotka ovat tervetulleita myös nykyrakentamiseen. Rakennuksia
tai kaupunkitiloja ei kuitenkaan tule kopioida sellaisenaan, vaan
ne tulee sovittaa uusiin tekniikoihin ja ajan tarpeisiin.

Modernin puukaupungin määrittely
Uusilla puukaupunkialueilla tarkoitetaan selkeästi rajattuja, puurakentamiseen perustuvaa uutta asuinympäristöä, jonka esikuvina toimivat sekä vanhat puukaupungit suljettuine katu- ja pihatiloineen, 1920- ja 1930-lukujen kaupunkimaiset puutaloalueet,
että jälleenrakennuskauden yhtenäiset puutaloalueet.

Kuva 20.
Modernisoiduissa ikkunoissa on käytetty historiallisten ikkunoiden mittasuhteita. Estetiikka ja valmistus
on mukautettu nykypäivän
ikkunatyyppeihin.
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Alueet ovat tiiviitä, pienimittakaavaisia ja kaupunkimaisuuden
fyysiset piirteet omaavia asuinalueita. Tässä selvityksessä käsiteltävät periaatteet toimivat kaikkiin korttelimuotoihin aina erillispientaloista 3-4-kerroksisiin puukerrostaloihin.
Modernit puukaupungit ovat suhteellisen tiiviitä ja pienimuotoisia,
joten ne soveltuvat hyvin sekä kaupunkialueelle, että haja-asutusalueille hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän. Myös täydennysrakentaminen on hyvä lähtökohta puukaupunkimaiseen

rakentamiseen. Tällöin vanhojen tai historiallisten rakennusten
säilyttäminen on perusteltua ja uusi asuinympäristö voidaan sovittaa helposti kaupunkirakenteeseen ja -tyyliin.
Lähtökohtana suunnittelussa on toteuttaa perinteisten puukaupunkien periaatteita: pienimittakaavaisuus, selkeä tilahierarkia,
suljetut katu- ja pihatilat, rikas ja halittu vaihtelevuus kokonaisuuden puitteissa. Puurakentamista pyritään käyttämään myös
piha- ja ympäristörakentamisessa.
Tilanmuodostus
Tiiviissä asuinympäristössä korostuu julkisen tilan merkitys. Aukiot, puistot, kokooja- ja sivukadut ovat asuinalueen selkäranka,
jotka tulee suunnitella ja toteuttaa huolella ja olla helposti huollettavissa. Tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla on myös kiinnitettävä
huomiota yksityisen tilan riittävään suojaamiseen.
Tiiviisti rakennetuilla asuinalueilla on huolehdittava myös riittävän
suurista ja yhtenäisistä virkistysalueista. Asuinalueen elävyyden,
sosiaalisuuden ja katutilan tunnelman kannalta on suotavaa sijoittaa kaupallisia ja julkisia lähipalveluita keskeiselle paikalle
alueen keskukseen tai kokoojakaduille.
Toiminnalliset tihentymät ovat asuinympäristön ytimiä ja kaupunkikuvallisia kohokohtia, joiden erottuminen kaupunkikuvassa helpottaa alueen rakenteen hahmottamista ja alueella liikkumista.
Keskus voi olla esimerkiksi päiväkoti, myymälä tai monitoimikioski.
Korttelit
Puukaupungin korttelimuodot ovat suljettuja, puoliavoimia tai
avoimia kortteleita. Jokaisessa korttelissa on muistettava ihmismäinen mittakaava, mikä ilmenee massojen rytmittämisellä ja
rajoittamalla kerroskorkeuksia alueella.
Tyypillisin tapa on sijoittaa rakennukset katualueen rajaan kiinni, jolloin kortteleiden väliin muodostuva katutila on suljettua ja
tiivistä. Näin saadaan myös aikaiseksi suojaisia sisäpihoja, sekä
muodoltaan ja luonteeltaan vaihtelevia kaupunkitiloja.
Vaihtelevuus syntyy yhdistämällä eri asumismuotoja korttelin
sisällä. Samassa korttelissa voi olla pienkerrostaloja, rivitaloja,
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paritaloja sekä näiden yhdistelmiä.
Yhteistilat ovat korttelipihojen sydän. Korttelin asukkaiden kesken jaettavat piharakennukset, joihin on sijoitettu saunatiloja, pesutupia sekä muita yhteistiloja luovat yhteisöllisyyttä sekä ovat
luonteenomainen tapa rakentaa pieniä korttelipihoja. Pihojen
talousrakennukset muodostavat istutusten, puiden ja viheralueiden kanssa suojaisia pienilmastoja sekä luovat asukkaille yhteisöllisyyttä lisääviä kohtaamispaikkoja.

Tiiviin puukaupungin ominaispiirteet
Puurakenteisen matalan ja tiiviin asuntoalueen rooli ei poikkea
muista asuntoalueiden roolista kaupunkiranteessa. Tällaiset alueet eivät yleensä sijaitse keskusta-alueilla, joissa on korkeampi
maankäyttöhinta ja rakentamispaine on korkeampi. Tiivis yhteisö toimii hyvin kiinteästi yhteydessä nykyisessä kaupunkirakenteessa tai yksittäisenä pikkukaupunkiyksikkönä. Koko kaupungin
toteuttaminen on käytännössä mahdotonta. Suunnittelualueet
kannattaa rajata pienempiin ja hallittaviin kokonaisuuksiin.
Matalat ja tiiviit alueet ovat luonteeltaan ympäröivinä asutus- ja
pienkeskusalueina, jotka palvelevat hyvin vielä tehokkaampaa
maankäyttöä vaativia alueita. Näiksi sopivat erityisesti laajennusalueet tai täydennysrakennusalueet.
Mataluus
Mataluus on alueen rakentamistapaa yleisesti luonnehtiva käsite. Vaikutelma rakennuksen mataluudesta muodostuu esimerkiksi harjan tai räystäiden korkeudesta. Suositus maksimissaan 10 m. Puurakennuksille tyypillisellä harjakatolla voidaan
visuaalisesti mataloittaa rakennuksia. Jotta rakennus koetaan
matalaksi, osan oleskelutiloista ja sisäänkäynnin tulisi avautua
maantasoon. Mikäli rakennuksessa on kaksi tai useampi asunto
päällekkäin sisäänkäynti olisi hyvä järjestää esim ulkoportaiden
tai luhtikäytävän kautta, jotta korkeammalla asuvat asukkaat olisivat myös yhteydessä maanpinnan yhteisalueisiin. Rakennusten piha-alueiden käyttöaste on kriittinen osa tämän yhteyden
muodostamista. Siksi yksityisille- ja yhteispihoille tulisi sijoittaa
mahdollisuus leikki- tai esimerkiksi viljelyalueisiin.
Tiiviys/Rakennustehokkuus
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Tiivis kaupunkirakenne on hyvin tyypillinen ratkaisu puutaloasuinalueille. Alueen tiiviyttä ei välttämättä takaa korkeat kerrosluvut ja tehokas maankäyttö vaan on summa aluesuunnittelun
eri osa-alueista. Tiiviin kokeminen muuttuu kaupunkikulttuurien
myötä, mutta hyvin suunnitellulla alueella voi totuttua tiiviimpi
kaupunkirakenne tuntua kotoisalta ja viihtyisältä. Asukas tarvitsee asuinpaikasta riippuen tilaa ympärilleen. Riittävä tilan tuntu
voidaan varmistaa kauas aukeavilla näkymillä sekä suojaisten
yksityisten tilojen suunnittelulla.

Kerroksia voidaan ”piilottaa” myös maanalle kokonaan tai osittain, joko tarkoittaa asunnon apu- tai huoltotilojen sijoittamista
kellarikerrokseen. Tämä lisää maankäytön tehokkuutta.

Aluesuunnittelussa tiiviydellä viitataan kokonaisuuteen kuuluvien
osien keskinäiseen suhteelliseen etäisyyteen toisistaan. Tiiviys
voi olla myös kokemuksellinen käsite, joka muodostuu alueella
asuvan tai vierailevan henkilön subjektiivisesta kokemuksesta
alueella liikkuessa. Alueen tiiviyttä kuvaa yleisimmin rakennustehokkuus, joka ilmaistaan kolmella tasolla: Tonttitehokkuus, korttelitehokkuus ja aluetehokkuus. Tiiviyden kokemiseen vaikuttaa
myös alueen sisäisten katujen määrä, kadun poikkileikkauksen
suuruus sekä autopaikkojen sijoittelu.

Alueen tavoitteet ovat, että tulevat asukkaat pystyvät vaikuttamaan konkreettisesti asunto- tai rakenneratkaisuihin. Asukkaiden tulisi olla mahdollista vaikuttaa alueen kehitykseen myös rakentamisen jälkeen. Tällöin syntyy yhteisöllisyys, jossa asukkaat
ottavat vastuuta omalla asuinreviirillään. Alueen ratkaisujen tulisi
helpottaa arkielämää ja vastata mahdollisimman monen asukasryhmän tarpeisiin. Tällöin asuntomarkkinoilla standardiratkaisut
eivät välttämättä riitä.

Tiiviin alueen karkeana alarajana pidetään aluetehokkuuden arvoa ea=0,25. Asukastiheyden alarajana voidaan pitää 60 asukasta/ha. Palomääräysten mukaiset vähimmäisetäisyydet sekä
autopaikkavaatimukset voivat johtaa alhaiseen rakennustehokkuuteen. Nämä tilat olisi hyvä hyödyntää taktisesti esimerkiksi
leikki- tai lumenkasausalueina.
Kerrosluku
Kerrosluku voi vaihdella alueen osien välillä. Vaihtelu alueella
takaa monipuolisen asuinympäristön, jossa voidaan hyödyntää
useita asuntotyyppejä. Jotta saavutettaisiin matala yleisvaikutelma kerroslukuja tulisi olla enintään neljä kerrosta, mieluiten
maksimissaan kolme. Korkeutta voidaan lisätä jyrkemmillä harjakaton alla olevilla osittain näkymättömillä ullakkokerroksilla.
Matalan ja tiiviin kaupunkitalon tulee selkeästi erottua perinteisestä kerrostalomielikuvasta. Tämä tyyli suosii selkeästi katutasoon avautuvia kaupunkirivitaloja ja luhtikäytävällisiä kerrostaloratkaisuja. Pienkerrostalot ovat mahdollisia suunnitella
toteuttamaan matalan ja tiiviin alueen periaatteita, mutta vaikutelmaa on vaikeampi saavuttaa.

Ihmisläheisyys
Tiiviit puukaupungit ovat vaihtoehto väljille ja autovoittoisille lähiöalueille. Ihmisläheisyyttä voidaan mitata muun muassa miten
hyvin asukas tuntee kuuluvansa asuinyhteisöönsä, tuntee muita
asukkaita, osallistuu ja ottaa vastuuta alueen hoidosta.

käsitellään selvityksessä tarkemmin korttelityyppien yhteydessä.
Lähteet:
Rakennustietosäätiö RTS, 2002.
Lahti, 2002.

Esteettömyys on yksi parhaimmista tavoista varmistaa, että alue
on ihmisläheinen. Sen tulisi kattaa asuntojen sisätilojen lisäksi
piha-alueet, pysäköintialueet, kulkureitit yms. Esteettömyyttä on
hyvä huomioida kaikkien ikäryhmien kannalta aina pikkulapsien
kanssa liikkuvista vaikeammin liikkuviin vanhuksiin.
Arkkitehtuurissa ihmisläheisyys huomioidaan rakennusten ja
niiden osien koon ja muodon määrittelyssä, jotka pyritään tekemään lähelle ihmisen omia mittoja. Tällöin alueella liikkuvan on
helpompi hallita ja ymmärtää ympäristöä.
Alueen huolto
Katujen määrä ja tiheys alueella vaikuttaa kunnallistekniikkan ja
tiehuollon kustannuksiin. Mitä alhaisempi tehokkuus ja pienemmät talokoot alueella on, sitä enemmän verkostokustannuksia
syntyy. Kadunvarsipysäköinti on huoltojärjestelyiden kannalta edullinen tapa, mutta saattaa hankaloittaa puhtaanapitoa ja
lumenajoa. Tämä ei ole tyypillinen tapa järjestää nykyaikaisen
asuinalueen pysäköintiä.
Kapeatonttisen kaupunkirivitaloalueen takapihoja yhdistävät
huoltokadut ja -kujat voivat liikenteen ohella toimia myös asukkaiden yhteistiloina pihakatujen tapaan. Katujen suunnitteluohjeita
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Puu-Linnanmaa, Oulu

Asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä tiiviille
puutaloalueelle

Tiivistä ja matalaa
Puu-Linnanmaa on Suomen ensimmäinen moderni puukaupunkialue. Sen rakensivat Oulun yliopiston Puustudion tutkimusryhmä vuosina 1997-2003 koerakennushankkeena. 12 hehtaarin
alueella on 2-3 kerroksisia puukerrostaloja ja pienkerrostaloja.
Kaikki alueen korttelikokonaisuudet on suunnitellut eri arkkitehti,
joten ympäristö on monimuotoista ja vaihtelevaa.

Esimerkki Puulinnanmaa
Asuinrakennuksista vähintään puolet on rakennettava puukerrostaloina eli kantavan rungon ja -välipohjien on oltava puisia.
Muiden rakennusten rungot on toteutettava puisina.
Julkisivumateriaalina tulee olla puu.

Alue ammentaa vanhasta puurakentamisen perinteensä; inhimillinen mittakaava, suljetut pihapiirit ja monimuotoinen arkkitehtuuri kohtaavat Puu-Linnanmaalla. Pihapiirien rajaamisessa on
käytetty apuna piharakennuksia ja autokatoksia.

Asuinrakennusten tulee olla harjakattoisia. Asuinrakennustenkattokaltevuuden tulee olla vähintään 1:3 ja enintään 1:1,5.

teutettava katoksina tai talleina rakennusoikeuden estämättä.
Katokset saavat olla enimmillään kuuden autopaikan mittaisia.
Kattamattomat autopaikat tulee rajata aidoilla tai rakennuksin.
Kattamattomat autopaikat tulee rajata aidoilla tai rakennuksilla.
kuja
Jalankululle varattu alueen osa, jolle saa ulottaa parvekkeita,
kattolistoja ja muita vastaavanlaisia ulkonevia rakennusosia.
Kujien on oltava pääosin kiviainespintaisia. Pinnoitekäsittelyn on
oltava yhtenäinen koko korttelin matkalla. Asfaltin osuus saa olla
enintään 50 %. Kujien reunoista 4/5 on rajattava asuinrakennuksin, piharakennuksin, puuaidoin tai pensasaidoin.

Rakennusten päätyjen leveys saa olla enintään 8 metriä.

Alueen katutilat suunniteltiin huolella, ja niillä on selkeä hierarkia.
Alueen asemakaavan rinnalle laadittiin yksityiskohtainen rakentamisohjeistus, jota noudattamalla rakennuskannasta tulee vaihtelevaa. Kattomuodoksi määrättiin harjakatto.

Rakennusten runkosyvyys saa olla enintään 11 metriä. Runkosyvyyteen ei lasketa porrashuoneita, sivu- ja luhtikäytäviä eikä
parvekkeita.
Asuinrakennuksen alimman kerroksen pinta-alasta vähintään 60
% tulee olla asuntoja.
850ph
Merkintä osoittaa sallitun asuinkerrosalan neliömetreissä. Rakennusoikeuden lisäksi saadaan rakentaa kohtuullisessa määrin
lämpimiä porrashuoneita.
gl – 1
Merkintä osoittaa, että kylmiä lasitettuja parvekkeita ja niihin
verrattavia luhtikäytäviä, joiden lasipinnoista vähintään puolet
on sivuun siirrettäviä, saadaan kohtuullisessa määrin rakentaa
sallitun kerrosalan lisäksi.

Kuva 21.
Katunäkymä Puu-Linnanmaalta Oulussa.
Kuva 22.
Puu-Linnanmaa, Oulu
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vht 35%
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitun rakennusoikeuden lisäksi saadaan rakentaa varasto-, huolto-, talous- ja yhteistilarakennuksia vapaasti tontille.
Kuva 23.
Puu-Linnanmaan
kaava

asema-

a–2
Autojen säilytyspaikan rakennusala. Autopaikoista 2/3 on to-
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1.3. Metsäruusun alue
Metsäruusun alue sijaitsee Rovaniemellä, noin 5km päässä
keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Kemijokeen, idässä Ranuantiehen ja etelässä Kemijoen itäpuolen tiehen. Alueella on
vanhaa maatalousaluetta, ja siellä on toiminut Rovaniemen maatalousoppilaitos sekä pienyrityksiä.
Tulevaisuudessa alueesta halutaan kehittää vetovoimainen
asuinalue, jonne sijoittuu myös palveluja ja liiketiloja. Myös olemassaolevien rakennusten uusiokäyttöä tutkitaan. Kiertotalous
ja ekologisen rakentamisen periaatteet toimivat lähtökohtana

kaikelle suunnittelulle, jonka vuoksi kaavassa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa alue kokonaan hirsi- ja puurakenteisena.
Puu on rakennusmateriaalina ekologinen muun muassa sen
pitkäikäisyyden, paikallisuuden ja kierrätettävyyden vuoksi. Se
varastoi hiilidioksidia sen koko elinkaaren ajan, jonka vuoksi
puutuotteen hiilijalanjälki on pieni. Tekniikoiden kehityttyä painumaton hirsi on noussut ajankohtaiseksi rakennusmateriaaliksi,
sen yksinkertaisen rakenteen ja rakennustavan vuoksi. Vanhaa
rakennusperinnettä kunnioittaen ja siitä inspiroituen Metsäruusun alueen suunnittelussa tutkitaan hirren mahdollisuuksia modernissa kaupunkiympäristössä.

Kuva 24.
Rovaniemen sijainti.
Kuva 25.
Metsäruusun alueen sijainti
Rovaniemellä.

34

Kuva 26.
Lähtökohtia suunnittelulle.
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Maaperätutkimus ja perustukset

Sääolosuhteet

Metsäruusun alueelle tehtiin maaperätutkimus vuonna 2017
syyskuussa. Suunnittelualue sijoittuu etelä- ja itäosastaan hiekkamoreenialueelle. Moreenialueiden välissä sijaitsevan vesialueen ympärillä on havaittavissa lisäksi hiesu/siltti alueita ja
Kemijoen rannassa karkeaa hietaa. Metsäruusun alue on rakennettavuudeltaan hyvä. Alueella on paljon hyviä moreenialueita,
joiden välillä sijaitsee rakentamisolosuhteiltaan hieman heikompaa hienoainespitoista maata.

Rovaniemi sijaitsee Napapiirin rajalla, arktisella ilmastoalueella.
Pimeä runsasluminen talvi ja kesällä alati paistava aurinko luovat
haastavan ympäristön rakentamiselle.
Tässä kappaleessa tutkitaan, minkälaisia vaikutuksia auringolla,
tuulella sekä lumella on asuinalue- ja rakennussuunnittelussa.
Luonnonvalon määrän maksimoiminen talvella ja siltä suojautuminen kesäaikaan ovat keskeisessä tarkastelussa. Tuulisuuden
minimoiminen ja sen vaikutukset lumen liikkumiseen asettavat
osaltaan haasteita suunnittelulle. Lumen vaikutusta suunnitteluun tutkitaan erityisesti lumimäärien ja kasauspaikkojen kautta.
Kun sääolosuhteet tuntee jo suunnittelun alkuvaiheessa, voidaan
rakennukset suunnata auringon kannalta otollisiin ilmansuuntiin
ja rakennukset sijoitella niin, että niukasta luonnonvalosta saadaan kaikki säteet asuntoon. Rovaniemi sijaitsee keskimaassa,
eikä siellä ole kovia tuulia. Pienetkin tuulet vaikuttavat kuitenkin
lumen kasautumiseen ja siksi myös tuuli tulee huomioida suunnittelussa. Tuulisuutta voidaan vähentää esimerkiksi rakennusten sijoittelulla ja suojaavilla rakenteilla. Lumimäärät ovat alueella suuria, ja lumien kasauspaikat pihoilla ja tulee suunnitella
huolella, jotta runsaslumisista talvista voidaan nauttia talvikuukausina.
Hirren kosteutta sitova ja luovuttava massiivirakenne on oivallinen näihin vaihteleviin olosuhteisiin. Nykytekniikan ansiosta hirrestä saadaan tiivis ja kestävä rakennus, joka kestää äärimmäisiäkin olosuhteita. Hirsirakennusten ikä on oikein rakennettuina
satojakin vuosia.

Kuva 27.
Metsäruusun
vuus.
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rakennetta-

Kuva 28.
Auringonvalon määrä Rovaniemen korkeudella.
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Luonnonvalo hirsirakentamisessa:
Pohja, ikkunat, katto
Makuuhuoneen optimaalinen suuntaus itään tai länteen.
Oleskeluhuoneet itään, länteen tai etelään (varjostus keskikesällä).
Horisontaalit ikkunat päästävät suoraa auringonvaloa sisään pidemmän aikaa päivästä, pystyikkunat epäsuoraa.
Optimaalinen kulma Suomessa katolle 45° aurinkopaneelien
kannalta.
Aurinkopaneelien/keräimien asennus mahdollista pystypinnoille
(esim. parvekkeiden kaiteet, koska aurinko paistaa suuren osan
vuodesta matalalta).

Kuva 29. (Edellinen sivu)
Rakennusten
etäisyydet
metreinä, aurinkoinen julkisivu, Rovaniemi kesällä.
Kuva 30. (Edellinen sivu)
Aurinkokulmat eri vuodenaikoina Rovaniemellä.
Kuva 31.
Luonnonvalon tulo asuntoon.
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Luonnonvalo hirsirakentamisessa:
Parvekkeet, terassit, kasvihuoneet
Parvekkeiden on optimaalista avautua ainakin kahteen ilmansuuntaan (kulmaparvekkeet, parvekkeet eri puolilla asuntoa).

Luonnonvalo hirsirakentamisessa:
Rakenteellinen aurinkosuojaus
Sisäänvedetyt massat, räystäät, lipat ja parvekkeet.

Kasvihuoneet / etelään suunnatut lasitetut parvekkeet ovat energiatehokkaita, toimivat puskurivyöhykkeenä kylmän ulkoilman ja
lämpimän massan välillä.

Liikuteltavat aurinkosuojat, kaihtimet, levyt (tulee suojata lumelta
ja jäältä!).

Ainakin osa terassista lasitettu (suuntaus etelä, kaakko, lounas),
jolloin käyttöaika pitenee.

Aurinkosuojaus tehokkainta ikkunan ulkopuolella, pysäyttää jopa
90% säteilystä.
Vaalea aurinkosuoja tehokkaampi kuin tumma, koska se heijastaa enemmän valoa.
Kylmässä ilmastossa tumma julkisivu on hyvä, se heijastaa lämpöä kuumetessaan ja muodostaa miellyttävän mikroilmaston.

Kuva 32.
Terassien ym. saama luonnonvalo.
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Kuva 33.
Liikalämmöltä suojautuminen.
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Tuuli
Alueen päätuulensuunta on lounas ympäri vuoden. Syksyllä voimistuu myös lounas-länsi - suunta. Tuuliruusut on AIRIX ympäristön tutkimuksesta Rovaniemen asuinalueille.

jaisesti tuulikuorma. Hirsirunkoon kuuluvat seinät limitetään toisiinsa salvosten, tai muutoin kestävyydeltään riittävän vahvojen
liitosten avulla. Tuulikuormista aiheutuva leikkausvoima jakaantuu hirsille palkiston tapaan. Jäykistävän seinän leikkausvoimakestävyyttä vastaanottavat esimerkkirungossa vinoruuviliitokset
hirsikertojen välillä. Tämän lisäksi voidaan käyttää kiristysjärjestelmän kierretankoja, jotka osallistuvat leikkausvoiman vastaanottamiseen aiheuttamallaan kitkavoimalla hirsikertojen välissä.

Tuulen vaikutusta voidaan vähentää matalalla ja tiiviillä rakentamisella. Tällöin voidaan myös luoda suojaisia mikroilmastoja alueelle. Korkeiden rakennusten aiheuttamia ilmavirtauksia on hankalampi hallita. Turbulenssia voidaan vähentää porrastamalla
rakennusta, tekemällä esimerkiksi maantasokerros laajemmaksi
kuin muut kerrokset. Ilmavirtausta voidaan ohjata siipirakennuksia, erkkereitä ja katoksia käyttämällä.
Rakennuksen sisällä tuulen haittavaikutuksia voidaan vähentää
tekemällä selkäpuolesta aerodynaaminen ja sijoittamalla sekundaariset tilat tuulta vasten.
Kasvillisuusvyöhykkeet toimivat tuulensuojina. Suojaistutuskaistoja on hyvä istuttaa sekä lähi- että etäsuojauksena suojaustehon takaamiseksi. Lähisuojat ovat matalia ja tiiviitä. Ne tehdään
joko rakennusaineista tai tiheästä kasvustosta. Lähisuojat ovat
hyviä suojaamaan pienehköjä ulko-oleskelualueita ja kulkuväyliä. Etäsuojia ovat istutuskaistoja, joita käytetään koko alueen
tuulisuuden vähentämiseksi.
Lehtipuut vähentävät tuulennopeutta noin 20-30% vuodenajasta
riippuen. Puiden suojaava vaikutus yltää aina latvuston tasalle.
Ne tulee sijoittaa mahdollisimman epäsäännöllisesti, jotta suoja
on riittävä tuulen suunnasta riippumatta. Tehokkain tapa on käyttää kolmitasoista istutusjärjestelmää.
Tuulta voidaan ohjata rakennuksen massoittelun avulla. Harjakaton kulman ollessa vajaa 30 astetta ovat painevaikutukset
pienimmillään. Pulpettikattoa vetää alipaine kaltevuuskulmalla
0-15 astetta. Yli 15 asteen kallistus aiheuttaa hieman ylipainetta
katon keskelle, ja noin 25 asteen asennossa yli- ja alipainevoimat jakautuvat säännönmukaisesti. Tuulelta suojaavia rakenteita
ovat esimerkiksi kaksoisjulkisivut, säleiköt, ritiliköt ja köynnökset.
Viiman estämisellä voidaan parantaa myös rakennusten lämpötaloutta.
Hirsirakennukseen vaakakuormina leikkausta aiheuttaa ensisi-
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Kuva 34. (Edellinen sivu)
Tuulisuus
Rovaniemen
asuinalueilla.
Kuva 35.
Tuulen vähentäminen kaupunkirakenteessa ja korttelissa.
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Kuva 36. (Edellinen sivu)
Tuulelta
suojautuminen
suojavyöhykkein ja tuulta
ohjaamalla.
Kuva 37. (Edellinen sivu)
Rakenteellinen suojautuminen lumelta ja tuulelta.
Kuva 38.
Hirsitalon
rakenteellinen
suojaus säätä vastaan.
Kuva 39.
Rovaniemen lumisuus eri
vuosina.
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Lumi pihasuunnittelussa
Tiet
Talvikunnossapidettävien teiden minimileveys on 3m, ja sisäkaarteen kääntymissäde 2m. (huom. pelastustien minimileveys
3,5m.) Asfaltti ja kiviaineiset tiet kestävät aurausta parhaiten,
hiekkapohjainen tie lähtee helposti lumen mukana liikkeelle, ellei se ole jäässä. Luonnonkivilaatat ovat betonilaattoja pitkäikäisempi ja ekologisempi valinta.

Lähteet:
Laakkonen, 2015.
Venetvaara, 2014.

Lumen kasauspaikat
Pihalla lumelle luontevat kasauspaikat sijaitsevat teiden päissä,
ja kasojen etäisyys rakennuksista on optimitapauksessa vähintään 3 metriä. Jos pihalla on korkeuseroja, kannattaa lumikasa
sijoittaa alamäkeen. Näin lumen sulamisvedet eivät jäätyessään
aiheuta ylimääräistä vaaraa. Rakennuksen eteläpuolelle sijoitettuna lumi sulaa kevätauringossa nopeasti.
VHT´14 talvihoito ja puhtaanapito ohjeistaa lumen sekä sohjon
poistosta niin, että väliaikaisia lumikasoja ei saa kasata risteysten sekä suojateiden näkemäalueilla eikä sähkökaappien eteen,
eikä lunta saa aurata tai kasata rakennuksia vasten. Lunta ei saa
myöskään kasata portaiden, luiskien tai kulkuväylien kaiteiden
alle. (Viherympäristöliitto 2014, 160-161.)
Kasauspaikan pohjamateriaali
Lumi tulee kasata kantavalle pohjalle ja se voi olla joko vettä
läpäisevä tai läpäisemätön, molemmissa vaihtoehdoissa on
puolensa. Jos pohjarakenne on läpäisevä, esimerkiksi nurmikko, voidaan lumen sulamisvedet imeyttää maaperään. Rakenne
vaatii kuitenkin imeytysjärjestelmän. Tulee ottaa huomioon, että
lumen mukana kantautunut hiekka tai muut aineet voivat tukkia
huokoisen pinnan. Tämän vuoksi kasausalueet joudutaan usein
puhdistamaan keväisin.
Vettä läpäisemättömiä alustoja ovat esimerkiksi asfaltti, betoni
ja luonnonkivi. Niiden hoito on helppoa, ja ne kestävät usein paremmin aura-auton rasitusta kuin läpäisevät maa-aineet. Asfaltti
ja kiveysalueet sulavat keväisin nopeammin kuin nurmi, sillä ne
lämpenevät auringossa paremmin. Sulamisvesi leviää kovalla
alustalla laajalle, ja aiheuttaa jäätyessään vaaratilanteita.

46

Kuva 40. (Viereinen sivu)
Esimerkkejä lumen kasauksesta sovellettuna Rovaniemen ilmastoon.
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1.4. Asukasprofiilit
Asukasprofiilien tehtävä on tarkentaa asuinalueelle muuttavien
ja alueesta kiinnostuneiden asiakkaiden ryhmiä. Tarkastelutapa
auttaa suunnittelijoita tutkimaan asukkaiden tarpeita yksilöllisellä
tasolla. Yksilön toiveet ja ajatukset voi johtaa spesifeihin ratkaisuihin, jotka voivat lopulta vastata laajemman käyttäjäryhmän
tarpeita.
Seuraavilla sivuilla esiteltävät henkilöt ovat fiktiivisiä, mutta he
perustuvat Rovaniemen kaupungin asukasanalyyseihin ja -tilastoihin. Teksteissä tarkastellaan tulevien asukkaiden historiaa, yhteyttä alueelle, ikäryhmiä, sosiaalista statusta kuten työtilannetta
sekä perhekuntia. Tarinat henkilöistä luonnehtivat miten he tulisivat käyttämään Metsäruusun aluetta sekä mitä toiveita heillä olisi
tulevalle asuinpaikalle.

“Betonikerrostalon jälkeen luonnonmukaiset materiaalit tuntuu
hyvältä. Lapset ovat vuoroviikoin isänsä luona, joten voisin vuokrata huonetta matkailijoille tienatakseni hieman.”

Viljelyä ja seuraa kaipaava
Hillevi 76v.
Eläkeläinen
Perhekoko: 1 aikuinen
Asunnontarve: 1-2h + k, 40-60m2
Hillevi on paljasjalkainen rovaniemeläinen, joka etsii pientä kotia
viihtyisältä asuinalueelta. Aviomiehen kuoltua keskustan asunto
kävi liian suureksi ja yksinäiseksi. Tärkeimpiä kriteerejä asuinalueelle ovat mahdollisuudet Hillevin rakastamaan viljelyyn. Myös
lenkkipolut ja palvelujen läheisyys ovat ehdottomia. Asunnossa
Hillevi arvostaa käytännöllisyyttä ja yhteyttä luontoon. Hän muistaa asuneensa nuorempana hirsirakennuksessa, jossa sisäilman laatu ja akustiikka olivat erinomaiset.
“Jopa kerrostalon ensimmäinen kerros houkuttaa, jos olisi sisäpihalla oma viljelypuutarha, jossa näkisin tuttuja helposti.”

Lopuksi määritellään kaupungin tilastoihin nojaten millainen
asuntotyyppi kullekin asiakassektorille sopisi. Esimerkiksi kuinka
suuren pinta-alan kukin tarvitsee asuakseen, voisiko hän viihtyä
yhteisasumuksessa vai kaipaako asukas omaa rauhaa hieman
syrjemmässä alueella. Tarinoissa huomioidaan pohjoissuomalaisten yleisimmät mielipiteet ja käsitykset puurakentamiseen
liittyen. Tietojen kokoaminen auttoi meitä priorisoimaa ja rajaamaan suunnitteluvaiheessa tutkittavien ja suunniteltavien elementtien määrää.
Perheenäiti ruuhkavuosien keskellä
Sari 32v
Työssäkäyvä
Perhekoko: Äiti + kaksi lasta
Asunnontarve: 3-4h + k, 70-90m2.
Sari on muuttamassa uuteen kotiin kaksosten kanssa eron jälkeen. Arki on hektistä ja jokainen säästetty minuutti tärkeä. Uusi
työpaikka sijaitsee onneksi aivan tulevan asuinalueen vieressä,
joka mahdollistaa lasten viemisen päiväkotiin jalan. Alueen tärkein ominaisuus on turvallisuus ja yhteisöllisyys. Olisi kätevää,
jos lapset voisivat leikkiä välillä iltaisin naapurissa, jolloin Sarille
jäisi omaa aikaa. Sari ei omista autoa, joten joka paikkaan tulisi
päästä joko joukkoliikennettä hyödyntäen tai pyörällä.
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Modernit minimalistit
Venla ja Jussi 29v.
Yrittäjäpariskunta
Perhekoko: 2 aikuista+lisäys
Asunnontarve: 3-4h+k, 80-100m2

Luonnossa viihtyvä yksinasuja
Antero 38v.
Työssäkäyvä
Perhekoko: 1 aikuinen + koira
Asunnontarve: 2-3h + k, 60-90m2

Venla on muuttanut Rovaniemelle Kuusamosta rakentamisalalla
työskentelevän miehensä kanssa, saatuaan työn paikallisesta
sisustuskaupasta. He etsivät ensimmäistä omistusasuntoaan ja
perheenlisäys on ollut mielessä. Sen vuoksi asunnossa pitää olla
ainakin kaksi makuuhuonetta. Tulevan alueen tulee olla ekologinen ja rauhallinen. Lapsiystävällisyys on tärkeä kriteeri valinnassa ja päiväkoti plussaa. Pariskunta arvostaa luonnonläheisyyttä,
erityisesti hoidettujen puistojen muodossa. Palvelut kävelyetäisyydellä ovat tärkeitä, mutta henkilöautollekin on käyttöä työmatkoilla.

Antero sai viime kesänä töitä Kemijoki Oy:sta insinöörinä. Hän
haluaa sijoittaa asuntoon ennemmin kuin olla vuokralla. Kesän
hän asui keskustan kerrostaloissa koiransa Jorin kanssa, mutta
vähäiset neliöt ja pihan puute käyvät hermoille. Kuhmosta pohjoiseen muuttanut Antero tasapainoilee uuden yhteisön ja yksityisyyden välillä. Miten tutustua naapureihin, mutta saada samalla
yksityinen asunto, josta on helppo lähteä lenkille. Antero on kätevä käsistään ja pystyy remontoimaan helposti kotiaan, mutta
rakentamisen hän jättää mielellään ammattilaiselle.

“Meidän asunnon tulee olla skandinaavista tyyliä; moderni ja
yksinkertainen. Puutalossa olisi tunnelmaa ja olisihan se myös
ekologinen.”

50

“Haluan kodin joka kestää kauan eikä kuormita ympäristöä. Hirsirakennus olisi helppohoitoinen, ja parhaassa tapauksessa pysyisi asuttavana satoja vuosia!“

51

Päivisin alueella työskentelevä
Mirva 50v.
Työssäkäyvä
Ounasvaaralla asuva Mirva työskentelee tulevaisuudessa Metsäruusun palvelukeskuksessa. Hän arvostaa alueen monipuolista palveluverkostoa, kivijalkamyymälöitä ja luomumyymälöitä.
Hybriditoimistotiloissa hän on tutustunut taiteilijapariskuntaan,
joka järjestää pop up- myymälöitä ja galleriatoimintaa asuntonsa alakerrassa. Mirva on aina ajatellut ettei voisi asua työpaikan
lähellä. Nyt se tuntuu mahdolliselta, jos tuttu yhteisö tukisi myös
vapaa-ajan viettoa. Lounaalla käynti on ainakin erilaista paikassa, joka ei nuku päivisin vaan on täynnä elämää.
“Työpaikalla akustiikka sekä terve huoneilma ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Flunssani ovat loppuneet kuin seinään tässä
uudessa hirsisessä työtilassa.”

Laatuun satsaajat
Otto 53v. ja Tuija 52v.
Työssäkäyvä pariskunta
Perhekoko: 2 aikuista
Asunnontarve: 4h+k 100-120m2
Tuijan ja Oton lapset ovat muuttaneet opiskelujen perässä toisille
paikkakunnille. Nyt he etsivät kahdestaan modernia kotia joen
rannasta, jossa olisi mahdollista harrastaa ja virkistyä työpäivien
jälkeen. Lapset voisivat majoittua lomilla harrastehuoneisiin.
Alueella heille tärkeitä ovat veden läheisyys ja rauhallisuus. Vanhemmalla iällä he ovat omaksuneet ekologisemman elämäntyylin, joten alueen omavaraisuus ja uusiutuvien energiamuotojen
hyödyntäminen ovat kiinnostavat. Heidän elämän vaiheessa rakentamiseen panostaminen on mahdollista kertyneiden säästöjen ansiosta, mutta vain jos rakennuksen ja alueen arvo säilyvät
tulevaisuudessakin.
“Etsimme rakennustapaa, jossa yhdistyvät suomalaisen rakentamisen perinteet ja moderni arkkitehtuuri”
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Yksityisyyttä kaipaava teini
Jemina 14v.
Opiskelija
Perhekoko: Äiti, isä, 3 lasta
Asunnontarve: 4h + k + sivuasunto, 120-180m2

Kultturellit vanhukset
Viljo 75v. ja Riitta 78v.
Eläkeläispariskunta
Perhekoko: 2 aikuista
Asunnontarve: 2-3h + k, 60-90m2

Nuori Jemina haluaa omaa rauhaa. Tällä hetkellä Pöykkölässä
asuvan perheen arki on melkoista vilskettä, sillä Jemina joutuu
jakamaan makuuhuoneen kahden nuoremman sisaruksensa
kanssa. Perhe etsii uutta kohtuuhintaista asuntoa samalta alueelta, jossa kaikki lapset saisivat omat huoneet. Jemina asuisi
mielellään vaikka autotallissa, jos siellä olisi oma kylpyhuone. Isä
innostui asiasta ja etsii kotia sivuasunnolla, sen voisi tulevaisuudessa muuttaa vaikka kotitoimistoksi.

Sukulaiset sanovat, että he ovat aktiivisempia kuin useat nelikymppiset. Koti on tukikohta, josta pariskunta ampaisee mökille,
matkoille ja Korundin kulttuuritapahtumiin. Vuosi sitten Riitta joutui pyörätuoliin eikä vanhan Muurolassa sijainneen omakotitalon
varustelu tai suuri piha tuntuneet enää toimivan. Lähipalvelut
ja rauhallisuus ovat tärkeitä kriteerejä asuinalueen valinnassa.
Luonnonläheisyys ja hoidetut luontoreitit mahdollistaisivat yhdessä ulkoilun. Alueella jossa asuisi paljon muita ikääntyneitä
olisi mahdollista saada yhteiskuljetus kulttuuritapahtumiin, se
helpottaisi arkea. Asunnossa tärkeää on esteettömyys ja helppohoitoisuus.

“En jaksa kuunnella muita koko ajan, tuntuu kuin seinät olisi paperia. Parempi vaikka umpipuusta koko kämppä.”

“En luota näihin uusiin monimutkaisiin rakenneratkaisuihin, yksinkertainen puurakenne on kaikkein varmin.”
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1.5. Kortteli- ja talotyyppikatalogi
Tässä osiossa tutkitaan Metsäruusun alueelle sopivia erilaisia
puutalokorttelimalleja. Korttelien valinta perustuu taustoitukseen,
millaisille asuntotyypeille ja julkisille palveluille alueella on tarvetta. Korttelityypit rajautuivat asuinkortteleissa erillispientalo-, rivitalo- ja kerrostalokortteleihin. Julkisista palveluista tarkastelussa
ovat päiväkoti, ravintola sekä hallimaiset rakennukset, jotka soveltuvat kaupan ja markettien tiloiksi.
Katutilatutkielmat kuvaavat keinoja, joilla asuinkortteleihin saadaan asemakaavoituksessa pienimittakaavaista, tiivistä ja matalaa asuinympäristöä. Suunnitelmissa huomioidaan kevyenliikenteen toimivuus ja jalankulkijoiden liikkuminen turvallisesti
alueella. Tämän lisäksi tavoitteena on säilyttää Metsäruusun alueella olevaa luontoa mahdollisimman paljon, tehdä ehdotelmia
miten kasvillisuus tukee kaupunkirakennetta ja miten se tekee
alueet viihtyisimmiksi.

Alueen suunnittelussa otetaan huomioon paikan erityispiirteet.
Vesistöt, harjut sekä puusto toimivat suunnittelun lähtökohtina.
Kortteleiden sijainnin valinnassa on hyödynnetty syksyn aikana
kerättyjä sparrausryhmien vastauksia ja toiveita alueen suunnitteluun liittyen. Tonttien arvotuksen kautta on pyritty siihen, että
asuntomalleja löytyy kaikista hintaluokista.
Rakennusten arkkitehtuurissa keskitytään hirsirakenteisiin.
Suunnitelmissa esitellään moderneja tapoja käyttää nykytekniikalla valmistettua lamellihirttä. Rakennukset ovat yksinkertaisia
ja niissä ei ole tavoiteltu erikoisratkaisuja; asunnot on suunniteltu
tavallisia asukkaita ja hintakategorioita ajatellen. Paljas hirsipinta
on esillä suurimmassa osassa suunnitelmia, jonka rinnalla arkkitehtuuria monipuolistavat erilaiset puuverhoukset, käsittelyt ja
materiaaliyhdistelmät.

Yhteistilat sekä autopaikoituksen esimerkit ovat mahdollisimman
mutkattomia ja tavoitteena on jättää mahdollisimman paljon tilaa
virkistys- ja puistoalueille. Tässä osiossa käydään läpi järjestelyjä, jotka suunnittelemattomina luovat sekavaa ja rauhatonta
kaupunkitilaa.
Lisäksi esitellään viisi erilaista korttelikohtaista hirsirakennusta.
Tässä tutkimuksen viimeisessä vaiheessa sovelletaan aiempien
osuuksien kautta löytynyttä tietoa puurakentamisesta sekä arktisille alueille rakentamisesta. Suunnitelmaosuus painottuu asuinrakentamiseen. Talotyypit ovat omakotitalo, kaksi eri tyylistä rivitaloa, kerrostalo sekä senioreiden monitoimikeskus.
Talotyyppejä tarkastellaan Metsäruusun alueelle sijoitetuissa
kortteleissa, jotka toimivat inspiraationa myöhemmin valmistuvalle Metsäruusun alueen asemakaavalle. Todellisuudessa Metsäruusun aluetta ei ole välttämättä realistista rakentaa kokonaan
hirsirakenteisena, mutta hirsihankkeen puitteissa suunnitelmat
on tehty vaihtoehtoisiksi esimerkeiksi. Suunnitteluosiossa käydään läpi miten jokainen asumisrakentamisen osa-alue voidaan
toteuttaa hirsirakenteisena ja Rovaniemelle sopivassa mittakaavassa.
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AP Pientalo
Katutila
Pientalojen välille muodostuva katutila on selkeästi rajautuva
turvallinen tonttikatu. Se on suunniteltu jalankulkijoiden ehdoilla,
eikä kevyttä liikennettä usein eroteta autoilusta. Aidat ja vaihtelevat julkisivut elävöittävät vehreää katutilaa.
Tiivis kaupunkirakenne syntyy luomalla vaihtelevia katutiloja. Yhdistelmässä voi olla; pääkatuja, asuntokatuja, pihakatuja, kujia ja
aukioita. Tunnelmaltaan miellyttävän katutilan aikaansaamiseksi
kadut tulisi mitoittaa mahdollisimman kapeiksi. Katutilan mitoituksessa on kuitenkin otettava huomioon muun muassa kunnallistekniikan ja istutusten sijoittaminen sekä lumenläjityksen tarve.
Katuverkossa on hyvä välttää pitkiä suoria katuosuuksia. Kaareutumat ja poikkeamat tuovat mielenkiintoa katutilaan. Asemakaavassa nämä poikkeamat eivät vaikuta suurilta, mutta katutilassa vaikutus koetaan voimakkaana.
Tonttikatu
Pientalokortteleiden väliin muodostuva tonttikatu on luonteeltaan
yhteisöllinen kohtaamispaikka. Kapea ajoväylä toimii lasten leikkipaikkana sisäpihojen ohessa.
Puistokatu
Pientalokortteleiden väliin sijoittuva puistokatu palvelee sekä kevyttä- että autoliikennettä. Puukuja tuo vihreyttä tiiviiseen asuinalueeseen.

liikkuvat pyöräilijät ja jalankulkijat voivat aiheuttaa vaaratilanteita
äkillisillä pysähtymisillä, joten tiellä tulee olla tilaa väistää yllättäviä esteitä. Tässä esimerkissä on tilaa sekä nopeasti pyöräileville
Käsitelty ranta
Käsitelty ranta palvelee kevyttä liikennettä ja oleskelua. Se rajautuu tiukasti pientaloihin, joiden sisäänkäyntejä suojaa puuistutukset. Rannan venepaikat ja laiturin tarjoama oleskelutila elävöittävät aluetta.

Kattomuodot
Harjakatto
Harjakaton muoto tulee alueen historiasta ja perinteisen rakennuskannan tyylistä. Moderneja versioita vanhasta katosta saa
tekemällä harjasta epäsymmetrisen tai käyttämällä poikkeavilla
räystäsdetaljeilla.
Pitkittäinen harjakatto
Kadun suuntaa vasten käännetty harjakatto luo katumaisemaan
vaihtelua. Katon käännön avulla rungon keskelle voidaan tehdä
korkeampia sisätiloja.
Pulpettikatto
Pulpettikatto on kattotyyppi, joka on tehty yhdestä kallellaan olevasta lappeesta. Tasakattoon nähden pulpettikatto on kallistettu
enemmän, jolloin vesi valuu nopeammin pois katolta. Kaksikerroksinen rantatalo on koti laatuun satsaajille. Tämän omakotitalon idea perustuu perinteisien hirsikehien sisään sulkeutuviin huonetiloille ja tilasarjaan, joka muodostuu kehien lomaan.
Muuntamalla perinteistä ideaa talossa on saavutettu nykyaikaiseen asumiseen mahdollistavia valoisia ja avoimia tiloja.
Yhdistetty harjakatto
Perinteiseen harjakattorakennukseen voidaan haluta lisäsiipiä
tai yhdistää autotalli rakennuksen päämassaan. Tällöin kattomuotoilulla voidaan saada tilat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Käsittelemätön ranta
Luonnontilassa oleva ranta toimii julkisena virkistysalueena
asukkaille ja kaupunkilaisille. Asuintalojen sisäänkäynnit tai pihat
on hyvä erottaa kevyen liikenteen väylästä vihervyöhykkellä, jotta syntyy selkeä ero yksityisen ja julkisen tilan välille.
Kevyen liikenteen väyliä käytetään sekä työmatkaliikenteeseen
että vapaa-ajan liikkumiseen. Reitit tulee suunnitella siten, että
kulkijoille tulee mahdollisimman vaihtelevia maisemoituja reittejä
puistojen, rantojen ja luonnon läpi.
Mitoituksessa on huomioitava erilaiset käyttäjät. Eri nopeuksilla
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Yhteisjärjestelyt
Puukaupunkien yhteisöllisyys muodostuu jakamistaloudesta.
Pientalokorttelissa rakennukset jäsentyvät yhteisen pihan ympärille umpikorttelin tapaan. Yhteistoiminnot sijoittuvat pieniin
apurakennuksiin, jotka muistuttavat kooltaan ja sijoitukseltaan
vanhaa monimuotoista puukorttelia.
Piha
Pienet yksityiset pihat sijaitsevat yhteisen sisäpihan puolella, ja
ulkoreunalla kortteli rajautuu katuun. Autolla kortteliin saavutaan
ulkosyöttöisesti, eikä sisäpihalla ole liikennettä. Yhteispihassa on
viljelyä sekä turvallinen leikkipaikka lapsille.
Yhteistilat
Pientalojen yhteistoiminnot sijaitsevat sisäpihalla, mittakaavaltaan pienissä apurakennuksissa. Yhteistoimintoja ovat esimerkiksi sauna, kerhohuone ja verstas.
Kierrättäminen
Yhteisöllisessä pientalokorttelissa kierrätetään yhdessä. Jätteen
lajittelupiste voidaan sijoittaa sisäpihalle, mahdollisimman lähelle
uloskäyntiä.

Autopaikat
Erillispientalojen alueella on hyvä miettiä pysäköintijärjestelyitä
kokonaisuuksina. Kaavoituksessa tulee järjestellä parkit niin,
että muodostuu vaihtelevia ja turvallisia ympäristöjä asukkaille.
Suuret, avoimet pysäköintialueet kadun vieressä aiheuttavat
usein ongelmia katutilan mittakaavassa ja hahmottamisessa.
Erillisten, keskitettyjen pysäköintialueiden sijasta autopaikat voidaan sijoittaa pienempiin osiin kortteleiden sisälle ja pihoille. Sijoittelussa voidaan hyödyntää kortteleiden reuna-alueita, talojen
päätyjä ja rakennusten välejä. Autopaikat on hyvä rajata ja maisemoida istutuksilla, aitauksilla, katoksilla tai piharakennuksilla.
Pihalle sijoitetut parkkipaikat
Pihakadut tulee erottaa pääteistä selkeästi, jotta talojen edustat
saadaan turvallisiksi asukkaita varten. Yhteistilojen viihtyisyys
kasvaa, jos autoteiden lomaan voidaan sijoittaa myös istutusalueita.
Kadunvarsipaikat
Suunnittelematon autopaikoitus johtaa monesti autovoittoiseen
katukuvaan. Kadut tulee suunnitella loogisesti niin, että kaduilla
on selkeät paikat autoliikenteelle ja turvalliset reitit jalankululle.
Keskitetyt parkit
Keskittämällä parkit voidaan pihakadut saada pääasiassa kevyenliikenteen käyttöön. Yhteisten ulkoalueiden tulisi olla rauhallisia ja leikkialueiden erotettuna selkeästi autoteistä lasten turvallisuuden takia.
Autotallit
Autotallit voivat olla hyvä tapa rajata tiivistä katua. Ne tulee suunnitella materiaaleiltaan ja massoitukseltaan muun alueen arkkitehtuurin mukaisesti.
Autotallit rakennuksen sisällä
Runkoon sijoitetut autopaikat vapauttavat katutilaa muille toiminnoille. Kapeassa rungossa ne voivat viedä huomattavan osan
rakennuksen pohjakerroksesta, jolloin rakennuksen perustoimintoja kuten keittiö/olohuone joudutaan usein sijoittamaan ylempiin
kerroksiin.
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Kuva 41.
Pientaloalueen
vu.

aluejulkisi-

Kuva 42. (Seuraava sivu)
Pientaloalueen materiaalipaletti.
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Esimerkkisuunnitelma Rantatalo
Kaksikerroksinen rantatalo on koti laatuun satsaajille. Tämän
omakotitalon idea perustuu perinteisien hirsikehien sisään sulkeutuviin huonetiloille ja tilaasarjaan, joka muodostuu kehien lomaan. Muuntamalla perinteistä ideaa talossa on saavutettu
nykyaikaiseen asumiseen mahdollistavia valoisia ja avoimia tiloja.
Rantatalot sijaitsevat Kemijoen rannassa ja lähellä Pöyliövaaran
metsäistä luontoa. Sijainti on ainutlaatuinen, sillä asukkaat pääsevät nauttimaan luonnosta arjen keskellä.
Tiivis ja tunnelmallinen puutaloalue on oivallinen erityisesti lapsiperheille. Rakennukset on aseteltu siten, että niiden väleihin syntyy rauhallisia puistoalueita, joissa asukkaat voivat viettää aikaa.
Alue on täydellinen asukkaille, jotka nauttivat yhteisöllisyydestä,
mutta haluavat satsata myös omaan pihaan.
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Asema
Omakotitalot sijaitsevat n. 500m2 kokoisilla tonteilla joen rannassa. Niiden päätysivut mukailevat rantaviivaa, joka mahdollistaa
näkymät joelle jokaisesta asunnosta. Rakennusten päämassat
sisäänkäynteineen sijaitsevat tien puolella. Pihojen perillä tontteja rajaavat yksikerroksiset apurakennukset, jotka tuovat vaihtelua alueen massoitteluun.

doitus. Kapea pystylaudoitus keventää hirren luomaa raskasta
ilmettä ja tekee julkisivuista mielenkiintoisen. Muita tärkeitä detaljeja ovat pitkät räystäät ja sisäänvedot lasiseinien kohdilla.

Rakennusrivien väliin sijoittuu kiilamainen vihervyöhyke, jonka
kaikki asukkaat jakavat. Myös ranta on julkista virkistysaluetta
reitteineen.
Perinteistä puukaupungin tunnelmaa alueelle tuovat tontteja rajaavat puuaidat ja istutukset. Paikoitus sijaitsee alueen eteläpuolella, jonka vuoksi alue on ihanteellinen jalankululle ja turvallinen
lapsiperheille.
Pohjat
5h+k, 180m²
Rantatalon pohjien perustana on umpinaisten hirsikehien sekä
niiden väliin jäävän avoimen tilan suhde. Asunnon ensimmäisessä kerroksessa hirsikehiin sijoittuvat tilat, joissa sijaitsevat
yksityisyyttä vaativat toiminnot, kuten makuuhuoneet ja wc. Arkkujen väliin jäävässä vapaassa tilassa ovat eteinen, keittiö sekä
olohuone.
Huoneiden sijoittelu mahdollistaa mielenkiintoiset läpitalonnäkymät joelle sekä pihapiiriin. Ensimmäisen kerroksen terassi sekä
yläkerran lasitettu parveke toimivat välittävinä vyöhykkeinä sisäja ulkotilojen välillä.
Julkisivut
Rantatalossa perinteinen ja moderni hirsiarkkitehtuuri kohtaavat.
Kantavana aiheena toimii ulos jatkuvat hirsinurkat, jotka yhdessä
pilareiden kanssa rytmittävät julkisivua. Inspiraationa on toiminut perinteisissä hirsirakennuksissa toimivat pitkänurkat. Ensimmäisen kerroksen keveyttä ja suuria ikkunapintoja tasapainottaa
yläkerran umpinaisempi ilme. Kattoikkunat voimistavat modernia
ulkomuotoa ja keventävät rakennusmassaa.
Julkisivumateriaaleina toimivat sekä paljas hirsi, että pystylau-
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AR Rivitalo
Katutilat
Rivitaloalueella katu rajautuu joko suoraa rakennukseen, tai pieneen sisäänkäyntipihaan. Yhteys asunnosta kadulle on välitön.
Katutilalle pientä mittakaavaa tuovat kapeat julkisivut ja yksityiskohdat, kuten puuaidat ja rappuset. Rakennusten väleissä kulkevat kevyelle liikenteelle tarkoitetut kapeat kujat.
Autokatoksen rajaama
Vilkasliikenteisen tien varrella autokatos sijoittuu rakennuksen ja
tien väliin, muodostaen suojaavan vyöhykkeen melua vastaan.
Tonttikadulta on suora sisäänkäynti townhouseen pienen etupihan kautta.
Jos pääkaduilla on paljon julkista- tai raskasliikennettä, jonka nopeus on yli 40km/h, on kevyenliikenteen väylät suotavaa erottaa
vähintään 1,5 m etäisyydelle tiestä jalankulkijoiden mukavuuden
takaamiseksi. Puurivistöt ja vihervyöhykkeet pehmentävät ja rajaavat katutilaa. Ne myös puhdistavat ja parantavat kadun pienilmastoa. Kasvillisuusvyöhykkeitä voidaan käyttää myös alueen
hulevesien keräykseen.
Tiivis tonttikatu
Townhouse-kortteleissa on kadun kohtia, joille sisäänkäynnit
avautuvat. Rakennusrunkoihin voidaan tehdä syvennyksiä sisääntulojen kohdille, jolloin sisäänkäyntialue erotetaan muusta
katutilasta. Etupihalle voidaan sijoittaa istutuksia tai istumapaikkoja.

Kuja kortteleiden välissä
Townhousekortteleiden välissä kulkeva kuja on tarkoitettu kevyelle liikenteelle. Rakennusten etäisyys toisistaan on 8-10 metriä,
joka tekee kujasta intiimin. Vihervyöhykkeet kujan ja rakennuksen välissä elävöittävät ympäristöä.
Autokatoksen rajaama pihakuja
Autokatoksen sijoittuessa korttelin sisäpihalle se rajaa taakseen
suojaisan kapean kujan. Kujalta rakennukseen kuljetaan asuntopihan kautta. Autokatokset muodostavat rakennusten eteen
intiimin piha-alueen, joka on turvallinen tapaamis- ja leikkipaikka
asukkaille.
Kattomuodot
Harjakatto
Harjakaton muoto tulee alueen historiasta ja perinteisen rakennuskannan tyylistä. Moderneja versioita vanhasta katosta saa
tekemällä harjasta epäsymmetrisen tai suunnittelemalla poikkeavia räystäsdetaljeja.
Pulpettikatto
Pulpettikatto voi toimia yhdistelmänä harjakattoisten rakennusten kanssa tai itsenäisenä talomallina. Katon kallistuksessa on
otettava huomioon lumenpoisto ja hulevesien keräys.
Leikattu harjakatto
Esimerkissä on katolla yhdistetty rakennuksen päämassa sekä
autotalli yhdeksi rakennukseksi. Samalla luodaan katoksella
suojattu sisääntulokäytävä.

Tonttikadulla autoliikenteen nopeudet tulee olla hitaita. Nopeuksia voidaan rajoittaa muun muassa suojateiden korotuksilla, kaventamalla ajokaistaa ja tekemällä ajorata mutkittelevaksi. Kaikki tämä edistää asukkaiden ja eteenkin kaduilla leikkivien lasten
turvallisuutta.
Kuja sisäpihalla
Townhousekorttelin sisäpihan läpi kulkeva kuja on luonteeltaan
runsas ja tiivis. Asuntojen terasseilta on kulkuyhteys kävelykujalle. Terassit sijaitsevat maantasoa korkeammalla, mikä lisää
niiden yksityisyyttä ja luo selkeän hierarkian puolijulkisen ja yksityisen tilan välille.
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Pituussuuntainen harjakatto
Pitkittäinen harjakatto sopii hyvin arktisten alueiden kohteisiin,
sillä se on kosteusteknillisesti ja lumenpoiston kannalta luotettava ratkaisu.
Epäsymmetrinen harjakatto
Rakennuksen massoittelua voidaan muunnella siirtämällä katon
harjan keskikohtaa.
Pulpettikatto
Arktisen alueelle tasakattoa parempi vaihtoehto on pulpettikatto,
jonka suunnalla voidaan määrittää katolta tippuvien lumien kohta. Pulpettikatto johtaa sisätiloissa miellyttäviin parviratkaisuihin
tai esimerkiksi olohuoneessa on mahdollista savuttaa korkea
huonekorkeus.
Epäsymmetrinen pulpettikatto
Katto toimii kuten edellä mainittu kattomalli, mutta vaihtamalla
harjan suuntaa katukuva saadaan vaihtelevaksi, vaikka käytössä
olisi vain yksi asuntomalli.

Yhteisjärjestelyt
Rivitalo rajaa katutilaa tehokaasti ja muodostaa puukaupunkimaista ympäristöä. Rakennusmassat kietoutuvat yhteispihan
ympärille. Tiiviisti rakennetussa ympäristössä oma piha on etuoikeus, joka tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Asuntopihat sijoittuvat sisäpihalle, jonka keskiössä on yhteispiha.
Piha
Pienet asuntopihat suuntautuvat yhteispihalle, johon sijoittuu yhteistoimintoja, kuten kaupunkiviljelyä ja leikkipaikkoja.
Porrastamalla asuntoyksikköjä asuntopihojen luonne muuttuu
yksityisemmäksi. Näin kadun varteen saadaan pieni etupiha,
joka toimii välittävänä tilana. Porrastus korostaa puukaupungille
ominaista pientä mittakaavaa.
Ulkoyhteys etupihalta sisäpihalle keventää rakennusmassaa ja
rytmittää julkisivua.
Yhteistilat
Yhteistoiminnot, kuten pihasauna, kerhotila, etätyöskentelytila,
verstas ja kasvihuoneet sijoittuvat sisäpihalle. Pienet apurakennukset rajaavat osaltaan sisäpihaa. Pyörävarasto ja ulkovälinevarasto sijoittuvat apurakennuksiin pihan reunalle.
Kierrättäminen
Jätteen lajittelupiste sijoittuu pihan reunalle, josta se on helppo
tyhjentää. Rakennus rajaa osaltaan sisäpihaa. Lajittelupisteen
vieressä sijaitsee kierrätyshuone tavaroille ja vaatteille.
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Autopaikat
Puukaupungeille on ominaista kapeat kujat ja kulkuväylät. Erilaisia reittejä on helpompi muodostaa kevyelle liikenteelle ja
puistoalueiden yhteyteen. Voi olla järkevää keskittää autopaikat
asutuksen läheisyyteen parkkialueille tai autokatoksiin. Sijoittamalla katokset asutuksen ja suurimpien teiden välille ne toimivat
meluvalleina. Tällöin syntyy selkeä raja oleskelutilojen ja liikenteen kulkuväylien välille.
Keskitetyt parkit
Yhdistetyt parkkialueet toimivat melusuojana asuinalueella. Selkeät esimerkiksi kasvillisuudelle tehdyt rajat autokaistojen ja kevyen liikenteen väylien välillä muodostavat turvallisia kävely- ja
oleskeluvyöhykkeitä asukkaille.
Erilliset autotallit
Autotallit rakennusmassojen välissä voivat lisätä vaihtelevuutta
katukuvassa. Arkkitehtuurissa on tärkeää löytää yhdistäviä tekijöitä rakennuksen ja autotallien välille, jottei talleista tulisi irrallisia elementtejä korttelissa.
Osana korttelia
Rivitaloryhmät toimivat parhaiten 4-5 asunnon kokonaisuuksina.
Autokatokset on mahdollista sijoittaa osaksi massoittelua.
Autotallit rakennuksen rungossa
Runkoon sijoitetut autopaikat vapauttavat katutilaa muille toiminnoille. Kapeassa rungossa ne voivat viedä huomattavan osan
rakennuksen pohjakerroksesta, jolloin rakennuksen perustoimintoja kuten keittiö/olohuone joudutaan mahdollisesti sijoittamaan
ylempiin kerroksiin.
Autotalli+oleskelutila
Kylmänä rakenteena toteutettu autotalli on yhdistetty kattomuodolla osaksi rakennusta sekä otettu vahvaksi arkkitehtuuriseksi
aiheeksi. Pihan puolelle autotallin yhteyteen voidaan sijoittaa
vapaa-ajan tiloja kuten ulkosauna tai työhuone.
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Esimerkkisuunnitelma Rivitalo
Rivitalot kiertyvät yhteispihan ympärille, ja luovat yhteisöllisen pihapiirin. Yhtiömuotoinen rivitalo sopii hyvin perheille tai pariskunnille, jotka haluavat muuttovalmiin kodin pienellä vaivalla. Yksilöllisyyttä ratkaisuun tuovat eri pohjavaihtoehdot, sekä lisäsiiven
vapaasti valittavat toiminnot.
Rivitalojen suunnittelun tavoitteina on muodostaa yhteisöllisiä
tiloja, joissa asukkaat voivat helposti lähestyä naapureitaan,
mutta löytävät henkilökohtaisen ja suojaisan tilan. Suunnitelman
on myös tarkoitus osoittaa, että rivitalo voi olla monipuolinen ja
monimuotoinen asumisympäristö. Rivitalojen ei tarvitse olla laatikoita rivissä, vaan innovatiivinen asumus, jolla on selkeä omaleimainen massoittelu.
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Asema
Alueen kantavana ideana ovat pihat ja niiden hierarkia. Yhteisöllinen rivitalokortteli muodostuu yhteispihan ympärille, minne
myös asuntopihat avautuvat. Asuntopihat toimivat puolijulkisena
vyöhykkeenä julkisen yhteispihan ja yksityisen asunnon välillä.
Yhteispihalla sijaitsevat muun muassa lasten leikkipaikka, viljelypalstat, kerhohuone sekä pyöräkatokset. Pihalta on suora yhteys
rantasaunaan.
Rakennusmassojen korkeudet vaihtelevat yhden ja kahden kerroksen välillä. Porrastetut rakennusmassat tekevät katutilasta
mielenkiintoisen ja mahdollistavat lisänäkymiä asunnoista.

Pohjat
Rivitalo 1: 4H + K + studio 100m2 + 23m2
Asunnon pohja muodostuu kahdesta massasta; puikkomaisesta
kaksikerroksisesta päärakennuksesta sekä neliöpohjaisesta yksikerroksisesta lisärakennuksesta. Molemmat massat avautuvat
terassin kautta asuntopihalle. Pihalle saavutaan rakennusmassojen välistä, josta on myös molempien sisäänkäynnit. Lisärakennuksessa sijaitsevat sekä autotalli, että lisähuone, joka voi
toimia esimerkiksi työtilana, vuokrayksiönä tai asuntona perheen
lapselle.

Rivitalo 2: 5H + K + studio 120m2 + 30m2
Rivitaloasunto muodostuu L:n muotoisesta massasta, joka rajaa sisälleen suojaisan sisäpihan. Ensimmäisessä kerroksessa
puikkomaisessa massassa sijaitsee päärakennus, ja neliönmuotoisessa massassa lisärakennus. Lisärakennukseen sijoittuvat
autotallin lisäksi valinnan mukaan esimerkiksi saunatilat ja pieni
yksiö. Rakennukset liittyvät pihaan terassin kautta koko rakennuksen matkalta. Pihalle saavutaan rakennusmassojen välistä,
jossa sijaitsevat myös sisäänkäynnit.

Julkisivut
Rakennusmassoille tärkein piirre on kuorimainen rakenne, joka
muodostuu tumman- ja vaalean hirsiverhouksen yhdistelmästä.
Ikkunattomat tummat hirsiseinät muodostavat raamit vaaleille sisäänvedetyille ja aukotetuille seinille. Tummat hirsiseinät ja pitkä
räystäs jatkuvat terassien päälle, luoden suojaisia alueita oleskelulle ja leikille.
Tumma käsittely saadaan aikaan esimerkiksi rautasulfaatilla.
Vaalea hirsi voidaan jättää käsittelemättä tai esimerkiksi kuultokäsitellä.

Liikennejärjestely korttelissa on ulkosyöttöinen ja autopaikat sijaitsevat rakennusmassoissa. Näin sisäpiha jää autottomaksi,
miellyttäväksi alueeksi leikille ja harrastuksille.
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Esimerkkisuunnitelma Townhouse
Townhouset ovat hyvä tapa luoda tiivistä mutta viihtyisää asuntoaluetta. Se on nykyaikainen versio tavallisesta rivitaloalueesta.
Tämä ratkaisu tarjoaa asukkaille omakotitaloalueella olevia hyviä
ominaisuuksia kuten oman pihan ja yksityisyyden, mutta tonttien
ja rakennusten kokojen myötä asuntojen hinnat eivät nouse yhtä
kalliiksi. Townhouse korttelit voidaan sijoittaa keskuksien läheisyyteen, jolloin lyhyet välimatkat helpottavat asukkaiden arkea.
Townhouse asunnot ovat 2-4 kerroksisia suoraan kadulle avautuvia rakennuksia. Tämä mahdollistaa yhteisöllisen katutilan, jossa
tulee kohtaamaan naapurinsa arjen keskellä omakotitaloaluetta
hieman urbaanimmassa ympäristössä. Kahden tai useamman
asunnonkokonaisuudet sopivat hyvin yhteisörakentamiseen.
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Asema
Townhousen eli kaupunkikodin typologiaan kuuluu suoraan kadulle avautuvat sisääntulot. Pykältämällä rakennusten etureunaa
asuntojen eteen muodostuu pieniä etupihoja, jotka luovat yksityisyyttä mutta mahdollistavat pienten istutusalueiden sijoittamisen
sisäänkäynnin yhteyteen.
Suunnitelmassa rakennusten takapihat avautuvat joko aurinkoiseen etelään taikka alueen keskeiselle lammelle ja yhteisalueille.
Etelän puolella asuntoja suojaa liikenteen melulta pihojen ja autotien välille sijoitetut apurakennukset. Ne tuovat myös näkösuojaa ja tekevät pihoista intiimit ja yksityiset.
Lammen ranta, yksi alueen tärkeimmistä virkistysalueista, on
jätetty julkiseksi alueeksi. Vaikka asuntojen pihat eivät yllä tästä syystä aivan lammen rantaan, on asukkailla hyvät näkymät
vesialueille.
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Pohjat
Townhouse-asunnot rakennetaan usein kapeille tonteille, minkä
johdosta asunnoista muodostuu helposti jopa 3 kerroksisia. Asumismukavuuden takaamiseksi runkosyvyys ei saa päästä liian
kapeaksi. Ensimmäinen kerros voidaan tehdä hyvin avoimena,
sijoittamalla sinne ruokailu ja olohuonetilat. Sisään astuttaessa
on hyvä säilyttää suora näköyhteys takapihalle.

Julkisivut
Alueen pääidea on vaihtelevuus. Townhouse kortteleissa toistuu
2-4 asunnon ryppäät, joiden harjakatot yhdistävät ne yhdeksi
kokonaisuudeksi. Alueen henki perustuu puumateriaalin vaihtelulle. Materiaalivaihteluilla voidaan rakentaa saman aikaisesti
pohjiltaan yhteneviä rakennuksia, mutta silti luoda omaleimainen
ja yksilöllinen asuinalue.

Tässä ehdotuksessa on kahdelle erikokoiselle tontille sovitettuja
asuntoja. Pohjissa on esitelty huoneistot minimikokoisina, mutta lisähuoneita saadaan lisäkerroksilla. Autotalli on mahdollista
sijoittaa rakennuksen runkoon tai tehdä taloyhtiöiden yhteiset
parkkikatokset, jolloin tiiviissä asunnoissa jää enemmän tilaa
asuintiloille.

Kortteleille on hyvä luoda selkeä väripaletti, joka mahdollistaa
muuntelun alueella, mutta rajaa arkkitehtuurin yhtenäiseksi rakennuksissa. Tässä väripaletissa on käytetty harmaan ja punamullan yhdistelmiä. Erilaisia värityksiä voidaan tehdä myös käsittelemällä verhousmateriaaleja värittömillä pinnoitteilla tai jättää
puupinnat käsittelemättä, jolloin ne ajan myötä muodostavat
luonnollisen harmaan sävyn.
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Kuva 43.
Materiaaleina asunnoissa
on käytetty hirttä, puuverhouksia sekä paanupintoja.
Käyttämällä
läpikuultavia
sävyttäviä maaleja taloista saadaan persoonallisia,
mutta tuodaan materiaalien
ominaispiirteet esille.
Kuva 44.
Rakennuksen kantava idea
on vahva hirsirakenne.
Muuta detaljit kuten aidat,
ikkunat ja parvekkeiden kaiteet ovat kevyitä elementtejä, jotka eivät vie huomiota
pääajatukselta. Pientaloalueen aluejulkisivu.
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AK Kerrostalo
Katutilat
Kerrostaloalueen katutila on luonteeltaan tiivis ja selkeästi jäsennelty. Autoteiden ja jalkakäytävien välillä on korkeusero, joka
selkeyttää tiehierarkiaa. Pyöräkaistat on usein erotettu omiksi
väylikseen, jolloin liikennejärjestelyt selkeytyvät. Julkisivuihin
elävyyttä tuovat vaihtelevat kerroskorkeudet sekä ikkunasommitelmat.

tonttikadut pääkatuihin. Pyöräkaista ja jalkakäytävä on erotettu
omiksi väylikseen. Jalankulku sekä pyöräilyväylät on nostettu
ajokaistaa korkeammalle turvallisuuden vuoksi. Detaljitasolla on
hyvä huomioida siirtymät näiden tasojen välillä.
Auto- ja pyörätien välillä on tasoero, jolloin autot eivät pääse ajamaan pyöräkaistalle epähuomiossa. Pyörä- ja jalkakäytävän välille voi tehdä viistotun siirtymän, sillä nopeudet ovat pienemmät
ja pyöräilijä pystyy ohittamaan hitaamman pyöräilijän jalkakäytävän kautta.

Kadun päällyste ja viimeistely vaikuttavat katutilan luonteeseen
ja hahmottamiseen. Katualueen päällystäminen pelkästään asfaltilla saa yleensä aikaan yksitoikkoisen ilmeen. Jalkakäytävillä,
pysäköintialueilla ja kadun reunoilla voidaan käyttää esimerkiksi
betoniruohokiveä, betonilaattoja tai luonnonkiveä tuomaan vaihtelua asfalttipintaan.
Puistoaukio
Kerrostalojen rajaama, tiivis puistoaukio. Pienet ensimmäisen
kerroksen terassit aukeavat yhteiseen puistoon. Samalla korttelirakenteella voidaan tehdä myös julkisia aukioita tai torialueita.
Pyöräbaana
Kevyelle liikenteelle suunnatulla kadulla hidas jalankulku on erotettu pyöräilystä. 5m leveälle jalkakäytävälle voi avautua kivijalkaliikkeitä. Tämän tyylisillä kauppakaduilla on mahdollista hoitaa
huoltoliikenne pyörillä tai tiettynä vuorokauden aikana huoltoautoilla. Tärkeintä on että kauppoja ja liiketiloja on turvallista sekä
helppoa lähestyä pyörällä sekä jalan. Pyöräbaanan tyyliset ratkaisut vahvistavat alueen sisäistä pyörä- ja kävelyliikennettä.
Kadulla on varattava riittävästi tilaa pyöräparkeille kauppojen
sisäänkäyntien yhteyteen.
Tienvarsipaikoitus
Tonttikadulla tienvarsipaikoituksen ulkomuotoa pehmentävät
istutukset. Tonttikadun molemmilla puolilla on jalkakäytävä, toisella puolen myös pyöräkaista. Kadulle avautuvilla liikkeillä ja
työtiloilla voidaan rikastuttaa katutilan toimintaa. Ulkoasultaan
umpinaisia ja ankeita maanpäällisiä kellaritiloja tulee välttää.
Kokoojakatu
Kaupunginosan sisäistä liikennettä palveleva katu, joka yhdistää
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Kattomuodot + massoittelu
Korttelimuoto
Puoliavoin korttelimuoto on tehokas ja luo suojaisan sisäpihan
korttelirakenteeseen. Tämän tyylinen korttelirakenne on laajempi versio perinteisestä puutalokorttelipihasta, jossa rakennusten
yhtenäiset julkisivut rajaavat ulkopuolista katutilaa ja korttelin yhteistoiminnot sijoittuvat rauhalliselle sisäpihalle.

Massoittelu
Puutaloalueelle on luonnollista pienimittakaavaisuus. Kaupunkirakenteesta saadaan miellyttävämpää ja pientalomaisempaa,
jos yhtenäiset lamellitalot pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin.
Tämä saadaan aikaan jakamalla korttelin rakennusoikeutta eri
rakentajille, määräämällä eri kattokorkeuksia ja suunnittelemalla
lyhytjulkisivuisia pieniä kerrostaloja.
Lyhyt harjakatto
Kadun suuntainen harjakatto on hyvä ratkaisu kylmillä alueilla,
jossa veden ja lumen huolto tulee miettiä tarkoin. Vaihtelemalla
rakennusten harjakorkeutta korttelikokonaisuutta saadaan pilkottua pienimmiksi osiksi.
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Pitkittäinen harjakatto
Pitkiä rakennusmassoja voidaan keventää harjakatoilla. Näihin
rakennuksiin saadaan kattomuodon ansiosta erikokoisia asuntokokonaisuuksia sekä parhaassa tapauksessa kahden kerroksen
korkuisia asuntoja.
Lyhyt harjakatto
Katon harja voidaan kääntää kohtisuoraan tietä vasten. Tällöin
julkisivulle muodostuu selkeästi yksittäisten pienkerrostalojen
kaltainen julkisivukokonaisuus, vaikka rakennus muodostuisi yhtenäisestä massasta.

Epäsymmetrinen harjakatto
Tämä talomalli on esimerkeistä modernein. Rakennuksissa on
käytetty kattoa osana sisäjulkisivua. Vinoon kattoon on lisätty myös sisäpihalle aukeavia parvekkeita. Tällä kattomuodolla
saavutetaan omaleimainen korttelityyli sekä valoisa sisäpiha ja
asunnot.
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Yhteisjärjestelyt
Puukaupungin katukuvaan sopii yhtenäinen ja tiivis kerrostalokortteli. Piha sijoittuu korttelin sisäpuolelle, jolloin katutilasta tulee mahdollisimman intiimi. Yhteistilat sijaitsevat rakennuksen
rungossa, tai erillisinä apurakennuksina pihalla.
Piha
Kerrostalokortteli on umpinainen ja suojaisa. Rakennusmassat
kiertyvät yhteisen sisäpihan ympärille, johon myös ensimmäisen
kerroksen asuntojen sisäpihat avautuvat. Sisäpihalle sijoittuu
suojaisa leikkipaikka sekä kaupunkiviljelyä.
Yhteistoiminnot
Yhteistoiminnot sijoittuvat joko ensimmäiseen kerrokseen tai erilliseen rakennukseen, joka täydentää korttelirakennetta. Yhteistiloja ovat erimerkiksi kerhotilat, paja- ja harrastetilat, etätyöskentelytilat, saunatilat, pyykkitupa ja kuntosali.
Pyörävarasto ja ulkovälinevarasto sijoittuvat rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tai korttelin reunalle piharakennukseen.
Kierrättäminen
Jätteen lajittelupiste sijottuu luontevasti osaksi korttelirakennetta, autokatoksen viereen. Lajittelupisteen vieressä sijaitsee kierrätyshuone tavaroille ja vaatteille.

Autopaikat
Tiheään asutetuissa kortteleissa on syytä harkita parkkien keskittämistä. Maanalaisten parkkien ollessa liian hintavia, vaihtoehtoina ovat maanpäälliset parkkialueet tai useampaa korttelia
palveleva parkkihalli. Hallin etuna on tehokkuus alueella ja tämä
vapauttaa maan pintaa muille toiminnoille kuten ulkopuistoille ja
yhteisalueille. Parkkihalli voidaan rakentaa täydentämään korttelirakennetta. Tällöin on tärkeää jatkaa korttelissa käytettyjä arkkitehtonisia aiheita myös hallirakenteessa.
Korttelikohtaisesti sallittu kadunvarsipysäköiminen helpottaa
asuinalueen pysäköinnin järjestämistä. Osa asukas- ja vieraspysäköinnistä voidaan sijoittaa asunto- ja pihakaduille istutusten
lomaan.
Kadunvarsipaikat
Kadunvarsipaikat tulee sijoittaa liiketilojen läheisyyteen ja varata
ensisijaisesti alueella vieraileville henkilöille. Asukkaiden paikoitus tulisi ratkaista muilla keinoin. Kadunvarsipaikkoja on hyvä
maisemoida istutuksilla.
Autotallit kadulle
Kadun puolella olevat autotallit tekevät kadusta mykän. Tämä
vähentää kohtaamisia arkipäivän tilanteissa. Vilkkailla kulkuväylillä tämä luo epäselviä järjestelyitä jalankulkijoiden ja autoliikenteen kesken.
Parkkikatos
Runkoon sijoitettava parkki voi olla sisäpihan puolella, jolloin
parkkikatokseen sisääntulo olisi hyvä järjestää mahdollisimman
lyhyttä reittiä. Tällöin kadunpuoleinen julkisivu jää vapaaksi esimerkiksi kivijalkamyymälöille ja muille liiketiloille.
1. kerros parkkihallina
Esimerkissä rakennuksen ensimmäistä kerrosta on madallettu
puolen kerroksen verran, jolloin maantasoparkki ei ole hallitseva
osa katumaisemaa.
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Esimerkkisuunnitelma Asuinkerrostalo
Metsäruusun alue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä Rovaniemen keskustasta. Tutkimuksessa on todettu, että alue ei ole
suotuisin toteuttaa kokonaisuudessaan kerrostaloalueena. Jos
alue pystytään toteuttamaan strategisesti oikein ja alueelle muodostuu kauppakeskus ja yrityselämää tukevia kortteleita kerrostalojen rakentaminen on syytä harkita.
Tavoitteena on esitellä kerrostalomalli, joka toteuttaa pienen ja
tiiviin puukaupungin ominaisuuksia. Suunnitelmassa pyritään
tekemään kapeita kävelykatuja, intiimejä yhteispihoja sekä massoittelun ja hirsi-detaljiikan avulla lämminhenkistä ja kotoisaa
luonnonläheistä asumista.
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Asema
Kerrostalokortteli muodostuu kolmesta rakennusmassasta, joista suurin on pohjoisen maantien puolella. Rakennusmassat on
pilkottu pienempiin kokonaisuuksiin ja muotoiltu lähemmäksi
ihmisen mittakaavaa harjakaton avulla. Epäsymmetrisyys poikkileikkauksessa tuo modernin otteen rakennuksen olemukseen.
Viisikulmion muotoinen korttelimalli on monistettavissa myös ympäröiviin kortteleihin. Korttelit muodostavat mielenkiintoisen katuverkoston, joka jaetaan autoliikenteen, kevyenliikenteen sekä
puistomaisiin vyöhykkeisiin. Rajaavat rakennusmassat sulkevat
sisälleen yhteispihan.
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Julkisia katuja reunustaviin rakennuksien katutasoon voidaan
sijoittaa kauppa- ja kahvilatiloja. Tämä aktivoi alueen katutilaa.
Pysäköinti voidaan toteuttaa maanalaisena, tai yksi korttelin rakennuksista voidaan korvata parkkikatoksella. Keskitetty parkkihalli voisi palvella useampaa asuinkorttelia alueella.

Suunnitelmassa on muun muassa pieniä asuntoja yksin asuville
sekä tilavia monikerroksisia perheasuntoja suuremmille perheille. Asunnot on suunnattu siten, että jokaisessa huoneistossa olisi
näkymä joko rauhalliselle sisäpihalle tai valoisalle etelän puolelle.

Pohjat
Hirsikerrostaloon on suunniteltu toimivia monimuotoisia asuintoja. Asuntojen koot vaihtelevat yksikerroksista 30-80 m2 asunnoista noin 100 m2 kaksikerroksisiin kattohuoneistoihin. Kerrostalon
asuntojakauma on pyritty pitämään mahdollisimman laajana, jotta korttelissa olisi tarjolla asuntoja jokaiseen elämäntilanteeseen.

Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu pieni julkinen ravintola
tila sekä kerrostalon yhteinen oleskelutila. Nämä tilat ovat oivallisia elävöittämään kadunpuoleista katutilaa. Lisäksi tällöin asuinhuoneistot eivät suoraan avaudu autoteiden puolelle.

Julkisivut
Julkisivut eroavat toisistaan kadun ja sisäpuolelta. Sisäpihaa rytmittävän parveketornit sekä kahden kerroksen korkuinen katto.
Kattoon on aseteltu kattoikkunoita, jolloin harjakaton ullakkotilat
voidaan ottaa käyttöön. Sisäpihaa rytmittävät parveketornit, jotka
avaavat hyvät näkymät asunnoista sisäpihalle.
Kadun puolinen julkisivu muodotuu sisäänvedetyistä parvekkeista, lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista sekä hirsiseinästä. Katto on lyhempi kuin sisäpihan puolella, jolloin katujulkisivu rajaa
julkista tilaa tehokkaasti. Sisääntulot on myös sisäänvedettyjä,
jolloin etuoven eteen muodostuu suojaisa katettu tila.
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Yksityiskohdat
Hirsikerrostalossa jokainen yksityiskohta on tehty hirren ehdoilla.
Emme halunneet verhoilla hirsiseinää piiloon, vaan muokata hirsiseiniä niin, että niistä muodostuu moderni sommiteltu julkisivu.
Tämä oli mahdollista käyttämällä kahta eri korkuista hirttä. Kerrosten väliin sijoitettu kahden perushirren korkuinen hirsi rytmittää julkisivua. Kadun puolella olevat sisään vedetyt parvekkeet
ovat myös hirsipintaisia. Sisäpinnoissa on käytetty tummempaa
hirttä, joka luo kontrastia sekä lohenpyrstösalvoksen ansiosta tekee korumaisen detaljin katujulkisivuun.
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Esimerkkisuunnitelma Seniorikeskus
Seniorikeskuksen pääidea on yhdistää vanhusten käyttämät palvelut ja itsenäinen asuminen samaan rakennukseen. Katettu sisäpiha tarjoaa yhteisiä oleskelutiloja ja sen ympärille kietoutuva
luhtikäytävä arjen kohtaamispaikkoja. Keskus on tarkoitettu eri
elämänvaiheessa oleville aikuisille sekä eri kuntoisille vanhuksille.
Alue ja rakennuksen arkkitehtuuri tukee ikäihmisten jokapäiväistä elämistä ja suunnitteluratkaisut on tehty siten että asukkaiden
on esteetöntä ja helppoa liikkua rakennuksen sisä- ja ulkotiloissa. Seniorikeskuksen tarkoitus on myös tuoda palveluita Metsäruusun alueelle ja elävöittää ympäröiviä asuinalueita.
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Asema
Metsäruusun seniorikeskus sijaitsee viihtyisien lammenrannan
ulkoilualueiden sekä kauppakeskuksen välissä. Rakennus on
sijoitettu siten, että siihen on helppo saapua useasta ilmansuunnasta. Koska rakennus sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen kulkuväylien risteyksessä, melusuojaus on tärkeää. Itäpuolella viheralueelle on sijoitettu meluvalli ja eteläpuolella huoltoliikenteen ja
parkkipaikkojen apurakennukset toimivat meluesteenä.
Kortteli koostuu suuremmasta keskusrakennuksesta sekä muutamasta pienempi massaisesta pistekerrostalosta. Rakennusmassat on sijoitettu siten, että niiden keskellä syntyy viihtyisä
aukio. Aukio voi toimia esimerkiksi tapahtumien sekä ravintolan
terassialueena. Julkinen aukio avautuu Metsäruusun lammelle.
Seniorikeskuksen sisäänkäynnit aukeavat kolmeen ilmansuuntaan. Pääsisäänkäynti on lännen puolella, josta on helppo lähestyä yleisiä tiloja kuten kuntosaloa ja ravintolaa. Etelän ja pohjoisen sisäänkäynnit ovat enemmän asukkaiden käytössä.

Sisätilat
Seniorikeskuksen sisätilat jakautuvat kolmeen tyyppiin. Maantasokerroksessa sijaitsee yleinen ravintola ja kuntosali. Nämä
toiminnot ovat sekä keskuksen asukkaille, että alueella työskenteleville ja asujille. Ylemmät kerrokset ovat asukkaiden käytössä;
luhtikäytävät ovat lämpimiä sisätiloja ja johtavat asukkaat asuntoihinsa. Käytävien varrella on yhteistiloja, mm. pieniä yhteisiä
olohuoneita, lukunurkkauksia ja ruokailutiloja.
Keskikäytävä on rakennettu hirsiarkuista muodostuvien pilarien
varaan. Käytävää suojaava lasikate tuo luonnonvaloa tilaan.

Julkisivut
Seniorikeskus koostuu kapeista suorakulmaisista massoista, jotka näkyvät julkisivuissa pienimittakaavaisina harjakattoisina hirsirakennuksina. Välitilat myötäilevät päämassojen muotokieltä
mutta jäävät taka-alalle tumman sävyn ansiosta.
Maantasokerroksessa hirsiseinä muodostaa aukotuksen kanssa
pilarimaisen rivin, jonka päällä ylemmät kerrokset lepäävät. Julkisivuissa on sovitettu maantasokerroksen säännöllinen aukotus
sekä ylempien kerrosten vapaammin sommiteltujen parveke- ja
ikkuna-aukotus.
Materiaalit perustuvat perinteiseen hirsiarkkitehtuuriin, jossa sävyt ovat luonnonläheisiä ja ekologisia. Rakennus voi toimia kokonaan hirsipintaisena, jolloin eri osat voivat olla eri sävyisiä hirsiseiniä. Jos halutaan lisää vaihtelua, hirsiseinät voidaan verhoilla
erilaisilla puu- ja paanuverhouksilla.

Autopaikoitus on sijoitettu Rakennusten eteläpuolelle tienviereen. Jotta parkkialueesta ei muodostuisi laajaa asfalttikenttää,
alue tulee rytmittää pienillä vihervyöhykkeillä ja kasvillisuudella.
Pohjat
Seniorikeskus on suunnitellu ikääntyville aikuisille, jotka haluavat
joitain valmiita palveluja kuten ruokapalveluja tai henkilökohtaista avustusta arjessa. Tästä syystä suurin osa asunnoista ovat
noin pieniä 20-30m2 asuntoja ja on suunniteltu joko yksinasuville
tai pariskunnille. Huoneiden varustetaso voi vaihdella riippuen
asukkaiden toiveista, mutta huoneistot ovat mitoitettu invamitoituksella ja siten että niihin mahtuu arkielämän peruselementit;
makuuhuone, pieni keittokomero, istuskelu ja ruokailutila.
Asuinrakennusten massojen väliin muodostuu yhteistiloja, joissa asukkaat voivat viettää aikaansa muiden kanssa. Ylemmissä
kerroksissa on mahdollista tehdä kahden kerroksen asuntoja tai
parvia asuntoihin harjakaton ja korkean huonekorkeuden ansiosta. Nämä mahdollisuudet ovat hyviä elinkaariajattelun kannalta.
Rakennuskompleksissa voisi asua myös perheitä ja nuorempia
aikuisia, jotka iän myötä voivat käyttää itsekin keskuksen tarjoamia palveluita.
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Kuva 45.
Julkisivuote aukion puolelta.
Asuinhuoneitojen
kohdalla on hirsipinta. Väliosassa
julkisivuaiheena
on tummemmalla pohjalla
vaalea puusäleikkö.
Kuva 46.
Sisätiloissa sijaitsevat yleiset oleskelutilat.
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2.1. Tuotantotalouden tutkimuksen
johdanto
Tuotantotalouden tutkimus toteutettiin aikavälillä lokakuu 2017 –
maaliskuu 2018. Tutkimus jakaantui kolmeen tutkimuskysymykseen:
•
•
•

TK1. Kuinka urakoitsijat ja kertarakentajat valitsevat Metsäruusun alueen omaksi toteutuskohteekseen?
TK2. Mitkä ovat Metsäruusun kaltaisen aluekohteen tärkeimmät osapuolet, ja kuinka eri sidosryhmät voidaan priorisoida?
TK3. Miten kaavoitusprosessia voidaan kehittää siten, että
prosessin loppuvaiheen sidosryhmien tarpeet saadaan huomioitua jo suunnitteluvaiheessa?

Tässä raportissa Metsäruusun alueella viitataan Rovaniemellä,
Pöykkölän kaupunginosassa sijaitsevaan asemakaavahankkeeseen. Metsäruusu toimii alueen työnimenä, mutta lopullinen nimi
alueelle voi vielä muuttua. Raportin valmistumiseen mennessä
korvaavaa nimeä ei oltu päätetty.
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Viimeaikaisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi tämän tutkimuksen yhteydessä osallistuttiin kahteen seminaariin: Metsäruusun alueen sparrausryhmän
kokoukseen Rovaniemellä ja Puutoimiala kasvuun –seminaariin

Utajärvellä. Koska tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on aluekohteen toteutettavuus, on tapauskohteen kaupungissa toimivien toimijoiden asiantuntijahaastatteluille annettu tässä tutkimuksessa suuri painoarvo. Tutkimuksen toteutus on mallinnettu
kuvaan 1.
Haastateltavat yritykset valittiin Rovaniemen alueella aktiivisesti
toimivista yrityksistä. Lisäksi haastateltiin Lapin läänissä toimivat
hirsitalotoimittajat. Haastatteluja tehtiin yhteensä yhdeksän kappaletta, joista kaksi oli puhelinhaastatteluja. Kaikista haastatteluista tehtiin muistiinpanot haastattelun yhteydessä. Lisäksi kaikki seitsemän kasvokkain tapahtunutta haastattelua nauhoitettiin
ja litteroitiin. Haastateltavien toimijoiden yhteenveto on esitetty
taulukossa 1.
Metsäruusun alue voidaan nähdä liiketoimintaekosysteeminä,
jossa Rovaniemen kaupunki keskustoimijana suunnittelee alueen, ja myöhemmin yritykset rakentavat alueesta suunnitelmien
mukaisen aluekokonaisuuden. Jotta aluekohteen siirtyminen
muodostusvaiheesta operatiiviseen vaiheeseen olisi mahdollisimman sujuva, tulee ymmärtää ekosysteemimäisen yhteisön
ominaispiirteet, ja huomioida toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien tarpeet jo suunnitteluvaiheessa.

2.
Vesa Lind ja Harri Haapasalo

Metsäruusun aluekohteen toteutettavuuden parantaminen
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Kuva 1.
Tutkimuksen toteutus.
Kuva 2.
Liiketoimintaekosysteemi
(mukaillen Lappi 2017).
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2.2. Kirjallisuuskatsaus
Aapaoja ja Haapasalo (2014) ovat tutkineet sidosryhmien arviointia, ja luoneet tätä varten systemaattisen prosessikehyksen.
Tähän prosessiin kuuluu kuvan 3 mukaisesti projektin tavoitteiden määritys, sidosryhmien arviointi ja tunnistus sekä sidosryhmien vaatimusten tunnistaminen ja niihin reagointi (Aapaoja ja
Haapasalo 2014).
Projektin tavoitteena on luoda Rovaniemen alueelle uusi ja monimuotoinen, hirsialueelle osoitettu aluekokonaisuus. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään teoriapohjaa sidosryhmien arvioinnista,
vaatimusten tunnistamisesta käyttäen hyödyksi kolmitasoista liiketoimintamallia, sekä koko prosessin kehittämistä sidosryhmien
aikaisen osallistamisen näkökulmasta.

2.2.1. Sidosryhmien arviointi
Sidosryhmäksi voidaan luokitella yksilö tai ryhmä, jolla on kiinnostusta tai jonkinasteinen oikeus tai omistajuus hankkeessa;
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joka voi avustaa tiedon tai tuen muodossa; tai joka voi vaikuttaa tai olla vaikutuksen kohteena hankkeeseen liittyen (Bourne
2005). Rakennushankkeissa sidosryhmien määrä nousee usein
suureksi, jolloin kaikkien sidosryhmien tarpeiden ja odotusten
täyttäminen on käytännössä mahdotonta (Olander 2007).
Sidosryhmien hallinta on tärkeää, sillä hankkeeseen linkittyvät
tahot voivat vaikuttaa huomattavasti hankkeen lopputulokseen,
joko positiivisesti tai negatiivisesti. Yleisesti akateemisessa kirjallisuudessa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että rakennusalalta puuttuu systemaattinen prosessi sidosryhmien tunnistamiselle ja hallinnalle, mikä aiheuttaa useita ongelmia viivästyksistä budjetin
ylittämiseen. Loppujen lopuksi, hankkeen onnistuminen voidaan
arvioida sen mukaan, kuinka hyvin sen onnistuu tasapainoilla
hankkeelle suunnattujen resurssien ja sidosryhmien luomien
vaatimusten välillä. (Aapaoja ja Haapasalo 2014).
Eri sidosryhmillä on eri tavoitteet ja intressit hanketta kohtaan
(Aaltonen 2010). Tästä voi seurata myös konflikteja, mikäli tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään (Olander 2007). Jotta konfliktit saadaan ratkaistua hankkeen kannalta parhaalla tavalla, ja

Yritys

Haastateltava(t)

Yrityksen pääasiallisesti
valmistamien
rakennusten talotyyppi

Haastattelupaikka

Urakoitsija A

Toimitusjohtaja

Liikerakennus (omakotitalo, rivitalo, kerrostalo)

Rovaniemi

Urakoitsija B

Toimitusjohtaja

Liikerakennus
(omakotitalo, rivitalo)

Puhelinhaastattelu

Urakoitsija C

Kehitysjohtaja

Kerrostalo

Rovaniemi

Urakoitsija D

Aluejohtaja

Kerrostalo

Oulu

Urakoitsija E

Toimitusjohtaja

Kerrostalo (rivitalo)

Puhelinhaastattelu

Rivitalo

Rovaniemi

Urakoitsija F

Toimitusjohtaja

Urakoitsija G

Toimitusjohtaja +
yrityksen valmistamia
asuntoja välittävä kiinteistönvälittäjä

Rivitalo
(omakotitalo,
pienkerrostalo)

päätöksenteko olisi mahdollisimman tehokasta, tulee sidosryhmät tunnistaa ja luokitella (mm. Cleland 1986, Aapaoja ja Haapasalo 2014).

Kuva 3.
Rakenne sidosryhmien tunnistamiselle ja luokittelulle
(mukaillen Aapaoja ja Haapasalo 2014).

Muuta

Kuva 4.
Salience-malli
(mukaillen
Mitchell ym. 1997).

Rovaniemi

Hirsitalotoimittaja A

Myyntipäällikkö + tehdaspäällikkö

Omakotitalo

Pello

Moderni hirsikaupunki – Lappi hankkeen osapuoli; haastateltava ja haastattelija tiesivät entuudestaan toisensa

Hirsitalotoimittaja B

Toimitusjohtaja

Omakotitalo

Tervola

Moderni hirsikaupunki –
Lappi –hankkeen osapuoli

Taulukko 1.
Rakenne sidosryhmien tunnistamiselle ja luokittelulle
(mukaillen Aapaoja ja Haapasalo 2014)

0 = Ei sidosryhmä
1 = Vaativa
2 = Harkinnanvarainen
3 = Uinuva
4 = Riippuvainen
5 = Hallitseva
6 = Vaarallinen
7 = Ehdoton
Kuva 5.
Sidosryhmän vaikutus/todennäköisyys-matriisi (mukaillen Olander 2007).

Perinteinen tapa luokitella sidosryhmät on jakaa toimijat sisäisiin
ja ulkoisiin sidosryhmiin (Aaltonen ym. 2008). Sisäiset sidosryhmät ovat hankkeen virallisia jäseniä, joilla on suora kontrolli resursseihin. Ulkoiset sidosryhmät eivät kuulu hankkeen virallisiin
osapuolisiin, mutta heillä on potentiaalia vaikuttaa hankkeen lopputulokseen (Aapaoja ja Haapasalo 2014).
Mitchell ym. (1997) on ottanut toisenlaisen lähestymistavan sidosryhmien luokitteluun. Mitchellin ym. (1997) luomassa salience-mallissa sidosryhmät luokitellaan sen mukaan, millaista valtaa heillä on hanketta kohtaan. Erilaisia vallan keinoja on kolme:
voima, oikeutus ja kiireellisyys. Voima voidaan määritellä tietyn
tahon kykynä saada omat vaatimuksensa läpi vastustuksesta huolimatta. Oikeutus sen sijaan on tietoisuus tai oletus siitä,
että tiettyjen sidosryhmien toiminta on hyväksyttyä: sosiaalisesti
rakennetun järjestelmän normien, arvojen uskomusten ja määritelmien mukaista. Kiireellisyys kuvaa sidosryhmiä, joiden vaatimukset vaativat välitöntä huomiota, joko nopeaa vastausvaateen tai kriittisyytensä vuoksi. Kuten kuvassa 4 on mallinnettu,
salience-mallissa erilaisia sidosryhmäluokkia voidaan tunnistaa
yhteensä kahdeksan, riippuen siitä, mitkä kaikki vallan attribuutit
sidosryhmä omistaa. (Mitchell ym. 1997)
Mitchellin ym. (1997) luoma malli ei kuitenkaan ota huomioon
sitä, kuinka todennäköisesti eri sidosryhmät valtaansa käyttävät.
Olander (2007) kehitti tätä varten sidosryhmien vaikutus/todennäköisyys-matriisin, joka on esitetty kuvassa 5. Matriisi jakaa
sidosryhmät neljään eri kategoriaan sen mukaan, kuinka suuri
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vaikutus sidosryhmän käyttämällä vallalla on, ja kuinka todennäköisesti sidosryhmä tätä käyttää.

matriisia on hyödynnetty onnistuneesti useammassa rakennushankkeessa (mm. Aapaoja ja Haapasalo 2014, Lappi ym. 2015).

Aapaoja ja Haapasalo (2014) ovat yhdistäneet Mitchellin ym.
(1997) ja Olanderin (2007) mallit. Luodussa sidosryhmien arviointimatriisissa, joka on esitetty kuvassa 6, jokaista sidosryhmää
arvioidaan salience- mallissa esitettyjen vallan attribuuttien ja
toiminnan todennäköisyyden mukaan. Sidosryhmien arviointi-

2.2.2. Kolmitasoinen liiketoimintamalli

mi kuvaamaan tätä kehitystä. Luonnon toiminnasta nimensä saanut termi on vakiintunut käyttöön, sillä molemmissa tapauksissa
ydinajatus on sama: useat toimijat vuorovaikuttavat toistensa
kanssa yhteisellä alustalla. Liiketoimintaekosysteemiin voidaan
nähdä kuuluvan yksilöitä, asiakkaita, kumppaneita, kilpailijoita
ja toimittajia (Letaifa 2014). Digitaalinen sektori on ensimmäinen
merkki aallosta, jonka odotetaan liikkuvan kaikkien alojen läpi
(Hearn ja Pace 2006). Esimerkiksi älypuhelinten sovelluskaupat
osoittavat, kuinka toisiaan tukevat, mutta myös toisiaan vastaan
kilpailevat toimijat voivat yhdessä toimiessaan luoda liiketoimintaekosysteemin ja tätä kautta luoda täysin uudella tavalla arvoa
loppuasiakkaalle.

Nykyajan trendinä yritykset yhä enenevissä määrin verkottuvat
toistensa kanssa. Moore (1993) loi termin liiketoimintaekosystee-

Liiketoimintaa voidaan tarkastella kolme tason kautta: liiketoimintaekosysteemin, -mallin ja –tapauksen kautta (Leppänen ym.
2018). Jotta liiketoiminta on kestävällä pohjalla, tulisi kaikkien
kolme tason olla kannattavia. Liiketoiminnan tasot on havainnollistettu kuvassa 7.

Kuva 6.
Sidosryhmien arviointimatriisi (mukaillen Aapaoja ja
Haapasalo 2014).
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Kuva 7.
Liiketoiminnan kolme tasoa. Ekosysteemit ovat
useista toimijoista koostuvia yhteisöjä. Ekosysteemissä toimivilla yrityksillä
on jokaisella oma liiketoimintamallinsa. Kestävällä
liiketoimintamallilla toimivan yrityksen pitää lisäksi
tapauskohtaisesti miettiä,
mihin liiketoimintatapauksiin yritys lähtee mukaan, ja
kuinka suurella panostuksella. (Kuva mukaillen mm.
Lind 2017, Lappi 2017, Osterwalder ja Pigneur 2009,
Kinnunen ym. 2011)

Liiketoimintaekosysteemiä tulisi tarkastella kokonaisuutena.
Vaikka ekosysteemissä usein toimii samalla alalla liiketoimintaa harjoittavia, toisiaan vastaan kilpailevia yrityksiä, toimivat
nämä todellisuudessa toisiaan tukien (Letaifa 2014). Todellinen
kilpailu käydään yksittäisten yritysten sijaan ekosysteemitasolla
(Gossain ja Kandiah 1998). Esimerkkinä teoriaa voidaan soveltaa kuluttajien kaupassa käyntiin. Kauppakeskusten yksittäiset
liikkeet eivät heikennä toistensa liiketoimintaa, vaan päinvastoin
toisiaan tukevat ja toisiaan vastaan kilpailevat liikkeet houkutte-

levat paikalle enemmän asiakkaita, kuin kukaan toimijoista saisi
yksinään houkuteltua. Asiakas tekee päätöksensä ekosysteemin
(esimerkkitapauksessa kauppakeskuksen) tasolla, ja sen vuoksi
ekosysteemin pitää olla mahdollisimman houkutteleva. Liiketoimintaekosysteemissä yhteisön etu tulee asettaa yksittäisten toimijoiden edun edelle (Iansiti ja Levien 2004).
Iansiti ja Levien (2004) ovat määritelleet ekosysteemissä toimivan kolmenlaisia toimijoita: kulmakivitoimijoita, kapean markkinan erityisosaajia ja hallitsijoita. Kulmakivitoimijat ovat ekosysteemin keskiössä. Monesti kulmakiviyrityksen kaatuminen
tuhoaa koko ekosysteemin. Kapean markkinan erityisosaajat
ovat yleensä pienempiä toimijoita, jotka ovat erikoistuneet yhdelle spesifille alueelle. Tällaiset toimijat tuovat ekosysteemin
arvoketjuun lisäarvoa, mutta näiden toimijoiden poislähtö ei välttämättä kaada koko ekosysteemiä. Hallitsijat ovat yrityksiä, jotka
pyrkivät dominoimaan koko ekosysteemiä, joko pyrkimällä
kaappaamaan itselle suurimman osan arvon tuotosta, tai imemällä muiden tuottamaa osaa arvosta omaan toimintaansa
tuottamatta itse juurikaan arvoa ekosysteemille. Kestävimmät
ekosysteemit pohjautuvat yleensä kulmakivitoimijoiden ja kapean markkinan erityisosaajien väliseen yhteistyöhön. (Iansiti ja
Levien 2004)
Vaikka liiketoimintaekosysteemissä kokonaisetu tulee asettaa
yksittäisten toimijoiden intressien edelle, on ekosysteemi menestyvä vain, mikäli siinä mukana olevat yritykset menestyvät
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(Iansiti ja Levien 2004). Liiketoimintamallin avulla pystytään arvioimaan yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan. Erilaisia liiketoimintamallikonsepteja on luotu kymmeniä, eikä akateemisessa
kirjallisuudessa olla vielä päästy aiheesta yhteisymmärrykseen
(Kinnunen ym. 2013). Yleensä liiketoimintamalleissa kuitenkin
kuvataan, kuinka yritys luo ja ottaa talteen arvoa (Haaker ym.
2006).
Yksi tunnetuimmista liiketoimintamallikonsepteista on Osterwalderin ja Pigneurin (2009) kehittämä liiketoimintamallikangas.
Liiketoimintamallikankaassa, joka on esitetty kuvassa 8, on yhdeksän erillisen osion kautta kuvattu yrityksen liiketoimintamalli.
Kankaan keskiössä on arvolupaus. Arvolupauksen toiselle puolelle merkataan, kuinka arvo luodaan, ja toiselle puolelle, kuinka
se välitetään asiakkaalle (Osterwalder ja Pigneur 2009). Yksinkertaisimmillaan yrityksen voidaan katsoa menestyvän, kun tulovirrat ovat suuremmat kuin kustannusrakenne.
Kannattava liiketoimintamalli on edellytys yrityksen toiminnan
jatkuvuudelle. Vaikka yritys toimisikin kannattavasti, investoinnit
uusiin alueisiin tulee silti tehdä tapauskohtaisesti, liiketoimintatapaustasolla. Jokaisella yrityksellä on omat rajalliset resurssinsa,
mikä ohjaa toimintaa. Kannattavia liiketoimintatapausmahdollisuuksia voi olla useampiakin yhtä aikaa, mutta rajalliset resurssit pakottavat karsimaan näistä osan pois. Kinnunen ym. (2011)
on luonut liiketoimintatapausanalyysia varten työkalun, jossa on

lueteltu erilaisia analyysissa huomioon otettavia seikkoja. Kuvassa 9 on esitetty yksinkertaistettu malli liiketoimintatapausanalyysista. Merkittävimpinä mittareina voidaan pitää myyntiarvioiden
ja kustannusarvioiden erotusta sekä liiketoimintatapauksen strategista soveltuvuutta yrityksen liiketoimintaan. (Kinnunen ym.
2011).

on korostunut merkitys hankkeen läpiviemisessä. (Lahdenperä
2012)
Toinen tapa, jolla ”yli-muurin” –käytäntöä voidaan kehittää, on
DfX-mallin implementointi prosessiin. DfX (Design for Excellence) –käsitteen ideana on, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan
seuraavat työvaiheet huomioon. DfX:n kautta voidaan huomioida esimerkiksi laadun, logistiikan, valmistamisen tai ympäristön
vaatimuksia hankkeen suunnitteluvaiheessa. (Lehto ym. 2011)

2.2.3. Rakennusprojektin prosessin kehittäminen sidosryhmien aikaisella osallistamisella

kirjallisuutta hyväksikäyttäen listannut aikaisen sidosryhmien integroimisen hyödyttävän ainakin seitsemällä eri tavalla.

Rakennusteollisuudessa vallitsee tänä päivänä ”yli-muurin” –
käytäntö (Aapaoja ym. 2013). Tällä termillä kuvataan toimintatapaa, jossa projektin vaiheet ovat siiloutuneita: eri prosessin
vaiheiden toimijat eivät juurikaan kommunikoi toistensa kanssa,
ja prosessi siirtyy seuraavaan vaiheeseen vasta, kun edellinen
vaihe on täysin valmis. Tällainen perinteinen projektitoiminta on
mallinnettu kuvassa 10.

•
•
•

Koska ”yli-muurin” –toimintatavassa toimijat eivät tue toisiaan,
johtaa käytäntö osaoptimointiin. Sidosryhmät optimoivat vain
oman suorituksensa, jolloin kokonaisuus kärsii (Matthews ja
Howell 2005). Sidosryhmien integroimisella aikaisessa vaiheessa projektiin on todettu olevan positiivisia vaikutuksia projektin
onnistumiseen (Lahdenperä 2012). Aapaoja ym. (2013) on alan

•

•
Kuva 8. (Edellinen sivu)
Liiketoimintamallikangas
(mukaillen Osterwalder ja
Pigneur 2009).
Kuva 9. (Edellinen sivu)
Liiketoimintatapausanalyysi (mukaillen Kinnunen ym.
2011)
Kuva 10.
Perinteinen projektin prosessi, ”yli-muurin” –malli (mukaillen Aapaoja ym.
2013).
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•
•

Pienempi todennäköisyys kehittää huonoa suunnittelua.
Suunnitteluvaiheessa suurempi todennäköisyys tehokkaampaan suunnitteluun, parempiin rakennustoimintoihin ja
vähempään hukkaan.
Aikainen tieto loppukäyttäjästä johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen tuotteen toimintojen ja käytettävyyden
osalta.
Mitä enemmän sidosryhmät tietävät asiakkaan tai loppukäyttäjien todellisesta tuotteiden käytöstä, sitä tehokkaampia sidosryhmien toiminnot ovat ostajan tarpeiden ja tarkoitusten kohtaamiseksi.
Mitä enemmän sidosryhmät tietävät suunnitteluvaatimusten
tarkoista tavoitteista, sitä paremmin sidosryhmät pystyvät
vastaamaan näihin vaatimuksiin tai tarkistamaan niitä säätämällä heidän omia kyvykkyyksiään.
Antaa tilaa luoville ratkaisuille ja intensiivisille ideoiden vaihtelulle.
Johtaa menettelyihin, jotka synkronoidaan ja suoritetaan
vaiheittain.

Sidosryhmien aikainen osallistaminen on suositeltavaa erityisesti
erikoisemmissa projekteissa. Mikäli hanke vaikuttaa tavanomaiselta ja tutulta, perinteinen tapa on yleensä helpompi ja luonnollisempi (Aapaoja ym. 2013).
Nykyisin on kehitetty erilaisia prosesseja suurten hankkeiden läpiviemiseksi, kuten allianssimalli ja integroitu projektintoteutus.
Yhteistä näille malleille on se, että toimijoiden välisillä suhteilla

2.3. Metsäruusun aluekohteen toteutettavuus
Metsäruusun alueen toteutettavuutta modernin hirsikaupungin
alueena tutkittiin kirjallisuuskatsauksessa esiteltyjen kolmen näkökulman pohjalta.

2.3.1 Metsäruusun aluekohteen sidosryhmät
Sidosryhmien tunnistamista varten järjestettiin työpajatilaisuus
Rovaniemellä, osana sparrausryhmän kokousta. Työpajaan
osallistui 22 alueesta kiinnostunutta henkilöä. Mukana oli Rovaniemen kaupungin työntekijöitä, poliittisia päättäjiä, yritysten
edustajia ja yksityishenkilöitä.
Työpajassa kaikille paikalla oleville annettiin yhteinen tehtävänanto, jossa pyydettiin nimeämään sidosryhmät erityisesti hirsitalorakentamisen näkökulmasta. Osallistujille annettiin myös
mahdollisuus kirjoittaa yksittäisten organisaatioiden ja yritysten
nimiä, mikäli heille sellaisia tuli mieleen. Vastauksia saatiin yhteensä 21. Tunnistetut sidosryhmät on esitetty liitteessä 1.
Sidosryhmiä tunnistettiin työpajan yhteydessä satoja. Sidosryhmät koostettiin kymmeneen laajempaan käsitteeseen, jolloin
hirsialueen rakentamisessa voidaan tunnistaa olevan seuraavat
toimijat:
1.
2.

Kaupungin työntekijät (suunnittelu, kaavoitus, muut viranomaiset)
Poliittiset päättäjät (päätöksentekijät)
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3.
4.
5.

Rakennusurakoitsijat/hirsitalotoimittajat
Pääsuunnittelijat
Muut
rakennusprojektin aikaiset yritykset/työntekijät (arkkitehdit,
suunnittelijat, sähkömiehet, lvi-asentajat, timpurit, rakennuttajakonsultit jne.)
6. Rakennusprojektin jälkeiset, operatiivista toimintaa harjoittavat yritykset (vesi- ja energiayhtiöt)
7. Loppuasiakkaat/asukkaat
8. Lähialueen asukasyhteisöt (asukasyhdistykset, kotiseutuyhdistykset, perinneyhdistykset, muut kaupunkilaiset)
9. Rahoittaja (pankki)
10. Hirsi- ja puualan erityisosaajat (oppilaitokset, Metsäliitto,
Metsähallitus jne.

Yllä mainitut sidosryhmät arvioitiin käyttäen apuna Mitchellin ym.
(1997) salience-mallia sekä Aapaojan ja Haapasalon (2014) sidosryhmien arviointimatriisia. Tulokset on esitetty kuvassa 11.
Arviointimatriisia tulkitessa on huomattava, että kyseessä on
subjektiivinen, yhden henkilön näkemys sidosryhmistä. Luotettavuutta lisäisi, mikäli arvion tekisi useampi toimija itsenäisesti, ja
tulokset yhdistettäisiin näiden keskiarvojen pohjalta.

sessin edetessä: suunnitteluvaiheessa poliittiset päättäjät ovat
keskeisimmässä asemassa aluerakentamishankkeessa, mutta
kaavan tultua lainvoimaiseksi, poliittisten päättäjien rooli katoaa, ja urakoitsijayritysten voima-attribuutti kasvaa, sillä heillä on
tarvittaessa valta jättää rakennusoikeudellinen tontti ostamatta/
vuokraamatta, mikäli yksityiskohdat eivät miellytä. Sama valta
toimii myös tulevilla asukkailla, mikäli asuntoa ei ole vielä rakennuksen valmistumishetkellä myyty.

Tapaustutkimuksen kautta voidaan esittää kritiikkiä niin sidosryhmien arviointimatriisia kuin salience-mallia kohtaa. Käytetyissä
malleissa jää huomioimatta sidosryhmien roolien muutos pro-

Salience-mallin attribuuttien voidaan katsoa keskittyvän projektin negatiivisiin vallanasteisiin. Mallissa ei huomioida riittävällä
tavalla toimijoita, joiden mukanaololla voisi olla positiivisia vai-

Kuva 11.
Tapauskohteen sidosryhmien arviointimatriisi.
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kutuksia hankkeen lopputulokseen. Tapaustutkimuksessa tämä
näkyy esimerkiksi puualan erityisosaajien jäämisellä arviointimatriisin viimeiselle sijalle. Vaikkei puualaa edistävät järjestöt ja
tutkimuslaitokset tule käyttämään valtaansa hankkeen kannalta
negatiivisiin toimiin, voi minimipanosta suurempi huomioiminen
saada hankkeelle merkittäviä hyötyjä.
Sidosryhmien arviointimatriisissa jää myös huomioimatta eri toimijoiden suhteet toisiinsa. Esimerkiksi kaavoitussuunnittelijat on
arviointimatriisissa oletettu vain toteuttavan päättäjien määräävät toimeksiannot. Todellisuudessa kuitenkin kaavoituksista tehdään useampia versioita, jolloin kaavoitussuunnittelijat pystyvät

Kuva 12.
Sidosryhmien arviointi ja
toimijoiden suhde toisiinsa.
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omilla töillään vaikuttamaan päättäjiin. Samoin yksittäinen sähkömies voi olla aluerakentamisen mittakaavassa laajennettua
sidosryhmää, mutta omakotitalon rakentajalle tärkeimpiä tukikumppaneita. Tarkempaa analyysiä varten sidosryhmien arviointimatriisiin päätettiinkin lisätä myös toimijoiden väliset suhteet,
kuvan 12 mukaisesti.
Kun toimijoiden suhteet huomioidaan sidosryhmien arvioinnissa,
nähdään solmukohtien muodostuvan kaupungin työntekijöiden,
poliittisten päättäjien, pääsuunnittelijoiden, urakoitsijayritysten ja
loppuasiakkaitten kohdalle. Näiden sidosryhmien välisen yhteistyön voidaan päätellä olevan aluerakentamisen kulmakivi.

2.3.2. Metsäruusun tarkastelu kolmitasoisen
liiketoimintamallin kautta
Vaikka liiketoimintaekosysteemien tutkimukset ovat keskittyneet
pitkälti korkean teknologian tuotteisiin ja digitaaliselle sektorille,
voidaan konseptia soveltaa myös perinteisemmillä toimialoilla
(mm. Lappi 2017, Lind 2017). Metsäruusun aluekohdetta ei yksittäinen toimija pysty rakentamaan, vaan mukaan tarvitaan useampia urakoitsijoita. Vaikka toimijat kilpailevatkin samalla alalla,
tulisi aluekohteen rakentamisessa useat toimijat nähdä toisiaan
tukevana yhteisönä. Tämä yhteisö pystyy yhtäaikaisella rakentamisella luomaan huomattavasti lisäarvoa omille asiakkailleen
muun muassa nopeamman aluerakentamisprosessin kautta.

Jotta aluekohde saadaan rakennettua, tulee huomioida kuvan
13 mukaisesti liiketoiminnan kolme eri tasoa: kohteena oleva
alue, yritykset, sekä vetovoimatekijät, jotka houkuttelevat yrityksiä investoimaan juuri kyseiseen alueeseen. Tutkimustapauksen
yhteydessä alueena toimii Metsäruusu Rovaniemellä, yritykset
ovat Rovaniemen alueella liiketoimintaa harjoittavat urakoitsijat,
ja alueen vetovoimatekijäksi on kaavailtu hirsirakentamista.

•

Urakoitsija- ja hirsitalotoimittajien haastatteluilla pyrittiin saamaan ymmärrys jokaisesta kolmesta osa- alueesta. Liiketoimintamallin ja –tapaukseen olennaisesti liittyviä kustannuslaskelmia
ei tutkimuksen yhteydessä tehty. Haastateltavien yritysten kartoittamisessa keskeisenä kriteerinä oli, että urakoitsijat harjoittavat liiketoimintaansa kohdekaupungissa. Tällöin voidaan olettaa,
että yritysten liiketoimintamalli on kestävä. Liiketoimintatapaus
taas on luonteeltaan sellainen, että analyysi tulee tehdä yrityksen sisällä.

•

Luvuissa 2.3.2.1.-2.3.2.3. on kuvattu tämänhetkistä nykytilaa.
Luvuissa 2.3.2.4.-2.3.2.7. on vastaavasti kuvattu, kuinka alueen
kulmakivitoimijaksi tunnistettu Rovaniemen kaupunki pystyy vaikuttamaan jokaiseen kolmeen tasoon. Ekosysteemi-/aluetasolla
suurin vaikutus on alueen kokonaisuuteen investointi, yritystasolla alueen toimijoiden huomioiminen sekä vetovoimatekijäksi
suunnitellun hirren kohdalla mahdolliset helpotukset tai tuet hirsimateriaalin käyttöön. Koska kaupungilla on rajalliset resurssit
käytettävissä, on suositeltavaa investoida erityisesti alueen kokonaisuuteen.
2.3.2.1. Rovaniemen urakoitsijayritykset
Haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että Rovaniemellä
urakoitsijayrityksillä menee hyvin. Kaupunkiin investoidaan, ja
kukoistava turismi auttaa entisestään rakennusalaa. Sijoittajat
ostavat mielellään kaupungista sijoitusasuntoja, ja kaupunkiin on
viime vuosina tullut paljon uusia toimijoita.
Erityisesti kerrostaloja valmistavien urakoitsijoiden haastatteluissa heräsi myös huoli rakennusalan tulevaisuudesta Rovaniemellä. Pelkona on, että Rovaniemelle on syntymässä asuntokupla.
•
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•

”Kyllähän matkailu on täällä se tärkein elinkeino ja ainakin
rakentamisessakin suurin osa näistä kohteista liittyy jollain
tavoin matkailuun. ” -Liikerakennusurakoitsija

•

”Mutta kyllähän meillä on ihan hyvä pöhinä päällä. Kyllä
meistä tänne varmasti kannattaa rakentaa. Tänne kannattaa
juurikin tehdä koteja ihmisille, ja monipuolisesti. Niin paljon
tehdään kerrostaloja sijoittajalähtökohtaisesti. Minun mielestä puuttuu kodinrakentajat.” -Rivitalourakoitsija
”Nythän meillä on hyvin mennyt asunnot kaupaksi. Kyllä tässä selvästi on Rovaniemellä, tänne on tullut uusia toimijoita,
useita. Ja jokainen on laittanut omat hankkeensa liikkeelle,
ja isoja hankkeita. Tässä on yhtäkkiä tullut tarjontaa tosi paljon asuntotarjontaan. Kuitenkin kysyntä ei ole voimakkaasti
lisääntynyt vaan se on samalla tasolla kuin aikaisemmin.
Toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin kaupaksi, mutta jossain
vaiheessa voi tulla pysähtyminen, että markkina pysähtyy
joksikin aikaa.” - Kerrostalourakoitsija
”Turismi on toinen asia, joka on lisännyt asuntorakentamista. Jos se lähtee kasvamaan voimakkaasti niin se voi hyvinkin tukea asuntorakentamista, että sellaista markkinoiden
seisahtumista ei tulekaan. Tänne on tullut paljon toimijoita,
mutta markkina on edelleen melko pieni. ” -Kerrostalourakoitsija
” Jos mietitään mitä siellä on hyviä asioita: siellä on matkailu edistynyt nyt tosi kovasti. Airbnb:n toimintaan on 450
asuntoa reilut siinä käytössä, saman verran kuin Helsingin
alueella tällä hetkellä.”					

Alue nähdään mieluummin maaseutumaisena kylänä keskustan
kupeessa kuin tiiviisti rakennettuna kaupunginosana. Alueen
houkuttelevuuteen näytti vaikuttaneen haastateltavien yritysten
rakennustyyppi: omakotitalo- ja rivitalorakentajille alue näyttäytyi erittäin houkuttelevana, kerrostalourakoitsijoita Metsäruusu ei
juurikaan kiinnostanut.
•
•
•
•
•
•

•

-Kerrostalourakoitsija
•

•

Kuva 13.
Aluekohteen
tarkastelun
kolme tasoa: liiketoimintaalueelta löytyvä osaaminen
(1), aluekohde (2), ja aluekohteen houkuttelevuutta lisäävät vetovoimatekijät (3).

”Rovaniemen alueen vuokramarkkinointi on vielä toistaiseksi toiminut, mutta jos matkailussa tapahtuu notkahdus tai
muuten taloudessa aiheutuu notkahdus, niin se notkahdus
näkyy myös siinä, että varsinkin reuna-alueilla olevat hankkeet ovat hyvinkin spekulatiivisia.” -Kerrostalourakoitsija
”Minä olen tehnyt pitkän aikaa rivitaloja, niin tänne on tullut kilpailua ihan nyt viimeisen kahden vuoden aikana älyttömän paljon lisää. -- Sanotaan, että viisi vuotta sitten mulla ei ollut edes
kunnolla kilpailua, kun tein rivitaloja, ne muutama muu toimija teki erityyppistä. Nyt niitä on kuitenkin jaloille noussut. ”
–Rivitalourakoitsija

2.3.2.2. Metsäruusu
Luonnon ja vesistön läheisyys on Metsäruusua leimaava piirre.

•

•
•
•
•
•

”Kyllä joki ja luonto ovat myyntivaltti.” -Rivitalourakoitsija
”Ne jotka tulee tänne, niin ne ei halua olla liian tiheässä. Ne
haluavat sitä ilmaa.” -Kerrostalourakoitsija
”Luontoarvot pitää säilyttää.” -Liikerakennusurakoitsija
”Tuohan se viehättää ihmisiä, jos rantaan pääsee, jokirantaan. Se on varma paikka, että sieltä kyllä lähtee tontit menemään” -Hirsitalotoimittaja
”Maisemallisesti tuo on hieno alue. Varsinkin rannasta, tästähän näkee keskustaan asti jokea pitkin.” -Kerrostalourakoitsija
”Metsäruusun alue, sehän on hienoa, maisemallisesti hienoa aluetta. Ja vetovoimainen siinä mielessä juuri, että jos
onnistutaan oikealla tavalla kaava laatimaan ja oikealla lailla
valvomaan kaavan mukaista rakentamista, niin siitähän tulee vetovoimainen alue.” -Liikerakennusurakoitsija
”Paikkahan on mitä paras. Tästähän lähtee Ounasvaaralle
yhteydet, kaikki ladut ja kuntopolut. Ja tässä on virkistysalue, veneet saadaan satamaan, ja kaikki venelaiturit saadaan viereen. Kelkkareitit saadaan aivan nurkan takaa. Ja
luonto on lähellä. Ei ole kuin muutama sata metriä, niin luonto on lähellä.” -Hirsitalotoimittaja
”Kyllä myynninkin vinkkelistä, vallankin kun siitä tulee ihan
oma alue, siitähän tulee aivan ihana alue. Se on lähellä keskustaa, mutta kuitenkaan ei keskustassa.” -Rivitalourakoitsija
”Hyvältähän tämä vaikuttaa, ja matka kaupunkiinkin on
hyvä.” -Rivitalourakoitsija
”Tällä on pehmeämmät arvot kuin keskustan lähellä.” -Rivitalourakoitsija
”Sitä en osaa sanoa, että onko tässä alueella kerrostaloille
kysyntää. Tämä on kuitenkin sen verran kaukana keskustasta.” -Kerrostalourakoitsija
”Kun tullaan rannasta pois niin täällähän ei ole mitään ihmeellistä.” -Kerrostalourakoitsija
”Tämä on erillään muista.” -Kerrostalourakoitsija

117

•

”Täällä keskustan reuna-alueilla on vähän spekulatiivista
lähteä rakentamaan, koska talouden käännökset voi olla
aika nopeitakin ja sitten on mahdollista, että kaupankäynti
niissä huoneistoissa tai taloyhtiöissä ei käykään ja se koetaan hyvinkin vahvana riskinä.” -Kerrostalourakoitsija

2.3.2.3. Hirren vaikutus liiketoimintatapausanalyysiin
Yksittäisiä taloja rakentaessa hirsi nähdään soveltuvan erityisesti pientaloihin ja rivitaloihin. Kerrostalojen kohdalla hirsi nähdään
ongelmallisena. Hirsikerrostalojen puolestapuhujia löytyi, mutta
lähinnä sellaisilta toimijoilta, jotka eivät itse kerrostaloja rakenna.
Kerrostalourakoitsijoista yksikään ei ollut valmis rakentamaan
hirrestä kerrostaloa osana omaa liiketoimintaansa.
•
•
•
•
•

•

•
•
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”Alustavasti voisi kuvitella, että rivitalotuotantoa vois tuohon
toteuttaa. ” -Kerrostalourakoitsija
”Rivitalo/townhouse-alue on minun mielestä järkevä. Tämä
on rivitalo-, pientaloaluetta, minä näen sen tällä hetkellä.”
-Kerrostalourakoitsija
”Minä näkisin, että ei niin tiheää, koska tämä on maalaisympäristöä. Isot tontit, että ihmisiä saadaan sinne. Mutta ei liian
tiheää.” -Kerrostalourakoitsija
”Se on ihan selvää, että jos tuommoisia tontteja tulee pientalorakentamiseen, niin kyllähän se kiehtoo, se on ihan selvä,
ja mielenkiintoa on.” -Rivitalourakoitsija
”Ei me hirsikerrostaloja pystytä tekemään, ei sitä kukaan
tee ja niille ei löydy ostajia. Välipohjat pitää kuitenkin tehdä
jotenkin ja palosuojaus pitää tehdä jotenkin, ja siinä se ei
toimi.” -Liikerakennusurakoitsija
” Jos sinä alat gryndaamaan täällä puukerrostaloja, niin
niistä tulee niin kalliita, että et sinä pysty niitä myymään.
Ihmisten arvostus ei koe sitä, että ne olisivat valmiita maksamaan. Eikä varsinkaan tämmöisellä paikkakunnalla, kun
ei meillä ole semmoista maksukykyistä porukkaa, joka sen
takia maksaisi, että se on puusta” -Liikerakennusurakoitsija
” Sitä en osaa sanoa, että onko tässä alueella kerrostaloille
kysyntää.” -Kerrostalourakoitsija
Kyllä me tietenkin yksittäisiä taloja [valmistamme]. No miksei rivitalo, hirrestä voi tehdä rivitalojakin. Ja kyllä kai kerrostalokin onnistuu, ei siinä ole mitään ongelmaa. -- Ei me kerrostaloja olla tehty. -- Mutta en minä näe ongelmana, vaikka
kerrostalonkin hirrestä tekee.” -Hirsitalotoimittaja

2.3.2.4. Kokonaisuuden hallinta
Metsäruususta on tarkoitus tehdä täysin uusi asuinalue. Urakoitsijayritysten liiketoimintaan kuuluu yksittäisten talojen rakentaminen. Näiden kahden seikan välissä on kuilu, joka nähdään
helposti riskinä: mikäli alue ei kokonaisuutena toimi, ei yksittäiset asuinrakennuksetkaan mene kaupaksi. Uhkakuvana on, että
alue ei toteudu kuten on oletettu: Metsäruusun alueelta puuttuu
tällä hetkellä päivittäistavarakaupat, päiväkodit, infra ja muut
asuinalueen houkuttelevuutta merkittävästi edistävät palvelut.
Varmuus siitä, että kaikki luvatut palvelut alueelle tulee, nostaisi merkittävästi urakoitsijoiden mielenkiintoa alueeseen. Julkiset palvelut tulisi rakentaa alueelle ensimmäisten rakennusten
yhteydessä, sillä myös yksittäiset asukkaat muuttavat alueelle
helpommin, mikäli lähipalvelut ovat jo olemassa. Aluerakentamisessa tulee lisäksi varmistua riittävän nopeasta valmistusaikataulusta: ihmiset eivät halua asua alueella, jossa on jatkuvaa,
useita vuosia kestävää rakennustyömaata ympärillä.
•
•
•
•
•

”Sehän tässä alueessa on, että se ei sitten jää vaiheeseen,
20 vuodeksi sorapinnaksi tiet ja muuta. Mitä luvataan, niin
se tehdään.” -Rivitalourakoitsija
”Mitä palveluita siellä on? Onko kouluja lähellä? Kauppoja
lähellä, päiväkoteja lähellä? Miksi se lapsiperhe tulisi tänne?
-- Tänne pitäisi saada palveluita.” -Kerrostalourakoitsija
”Saadaanko tänne palvelut, viemärit, vesijohto, tiet? Millä
lämmöt, systeemit, että onko ne ajallaan ja mietittynä?” -Rivitalourakoitsija
”Onhan se niiden tulevien asukkaitten kannalta äärimmäisen tärkeää, että sinä et tule kymmentä vuotta rakennustyömaan vieressä asumaan.” –Rivitalourakoitsija
”Tietenkin siellä asukkaat toivovat tiettyjä alueita ja tiettyä
tilavuutta, ja että kaikki toimii. Mutta toisaalta, meidän pitää
muistaa se, että siellä pitää pystyä liikkumaan: jalan, pyörällä, potkurilla, moottorikelkalla, autolla; linja-autot pitää päästä, aurauskalustot.” -Hirsitalotoimittaja

2.3.2.5. Hirren määritelmä
Hirsi materiaalina herätti keskustelua, eikä tarkasta määritelmästä ollut edes alan toimijoiden välillä konsensusta.
•

”Hirrestä tarkoittaa mulla, että se ei ole täyshirsinen. -- Minä
en näe sille markkinaa, että kaikki on hirttä. Se on lomamök-

•

•
•

•

•

kifiilis liikaa” -Rivitalourakoitsija
”Laskeutumattomasta hirrestä: jos katsotaan rakentamismääräyskokoelmaa ja RT-kortistoa, niin ei ole olemassakaan semmoista hirttä. Se on sitten ristiinliimattua, eli me ei
puhuta enää hirrestä. ” -Liikerakennusurakoitsija
”Yleishyödyllisissä [rakennushankkeissa] puhutaan niistä
painumattomista [hirsistä]. Ainakin meidän mielipide on ollut
se, että se on turhaa.” -Hirsitalotoimittaja
Meillä on vielä päämateriaalina aihkihirsi. Tämä on vielä
semmoinen, että tätä ei moderniin rakentamiseen mielletä.
Jotka haluavat modernia rakentamista ottavat sitten lamellihirttä. -Hirsitalotoimittaja
”Voiko puurakennus olla yhtä aito ilman ristinurkkia, tai sitten
onko siinä pakko olla jonkinlainen pyrstö siinä nurkassa? Ei
minusta, vaan se voi olla hirsipaneelia esimerkiksi, tai julkisivupaneeli tai mikä tahansa. ” -Liikerakennusurakoitsija
”Voisiko se olla hirren näköistä? Tai puun näköistä betonia
tai muuta? Me ollaan tehty sekin. Eli betonipintoja saa puun
näköisenä.” -Kerrostalourakoitsija

2.3.2.6. Hirren rooli aluerakentamisessa
Täysin uuden alueen rakentamisessa on monia riskejä. Suuren
alueen osoittaminen pelkästään hirreksi lisää tätä riskiä entisestään. Toisaalta Metsäruusun alue hieman syrjässä keskustasta ja luonnon lähellä nähdään hirsirakentamiseen keskittyvälle
alueelle ideaalina. Hirren houkuttelevuus rakennusmateriaalina
näytti haastattelujen perusteella olevan kääntäen verrannollinen
urakoitsijoiden rakennusten kokoon. Hirsitalotoimittajien mielestä koko alue tulisi olla pelkästään hirttä, sillä materiaalivalinta ei
tuota ongelmia minkään talotyypin rakentamisessa. Rivitaloihin
keskittyneet urakoitsijat kokivat hirsitaloalueen olevan mahdollinen, mutta epäilivät alueen olevan liian suuri rakennettavaksi
pelkästä hirrestä. Kerrostaloja rakentavat urakoitsijat sen sijaan
eivät olleet valmiita rakentamaan yhtäkään omaa kerrostaloa
alueelle.
Haastattelujen perusteella muodostui kuva, että omakotitalotontit tulevat olemaan kysyttyjä – varsinkin, mikäli ne ovat vesistön
lähettyvillä. Rivitalotonteillekin löytyy kiinnostuneita urakoitsijoita,
mutta hirsisiä kerrostaloja ei alueelle olla valmiita rakentamaan.
Hirsikerrostaloja saataisiin varmimmin alueelle, mikäli riski siirtyy
jollekin toiselle toimijalle, esimerkiksi kaupunki ostaa valmiin ker-

rostalon ja vuokraa sitä asukkaille urakoitsijan vastatessa ainoastaan rakentamisesta.
•
•

•

•
•
•

•

•

”Kapasiteetti ei Suomesta lopu. Ei se rajoitu Lapin tekijöihin.
Meidän määristäkin tekee vuodessa nämä talot.” -Hirsitalotoimittaja
” Ei se haittaisi mitään, jos Rovaniemelläkin, ja niin kuin tämän projektin lähtökohtakin oli, että tulisi hirsialue. Jos se
nyt pannaan seka-alueeksi, niin eihän se mene tämä projekti niin kuin se on ajateltu. Kyllä se pitäisi olla semmoinen
hirsialue, että sitä tehdään hirsitaloja sinne. Se on vaatimuksena, että se on hirsitalo.” -Hirsitalotoimittaja
” Tämä on iso alue, että mites jos se sanellaan, että se on
hirsirakentaminen… -- Mutta jos se on hirsi ja puu niin se
on eri asia. Se on sitten iso juttu, ja antaa sitä vapautta.”
-Rivitalourakoitsija
”En minä ymmärrä mikä itseisarvo sillä hirrellä on. -- Puualue on toteutettavissa.” -Liikerakennusurakoitsija
”Minun mielestä sitä ei voi kokonaan laittaa, että pelkästään
hirsirakentamista. Se rajoittaa liikaa sitä markkinaa. ” -Kerrostalourakoitsija
”En minä tiedä voiko sitä määrätä, että kaikki hirttä. Mutta
kyllä minä osan mieltäisin, että on hirsirakentamiseen, koska minä olen vähän siihen perehtynyt itsekin ja on hyvä asia,
ja osa puurakenteisena.” -Rivitalourakoitsija
”Täällä keskustan reuna-alueilla on vähän spekulatiivista
lähteä rakentamaan. -- Tietysti jos kaupunki sanoisi, että
he ottavat tästä vastuun, että he haluavatkin vuokrata niitä
edespäin, no totta kai silloin me esimerkiksi tehtäisiin yhteistyösopimukset, toteutussopimukset kaupungin kanssa siltä
investointijaksolta.” -Kerrostalourakoitsija
”Se, että jos tänne halutaan kerrostalorakentamista, niin
melkein näkisin, että se pitäisi kaupungin itse tehdä, kaupungin vuokrataloja. Välttämättä yksityiset ei lähde tuonne
kerrostaloja rakentamaan.” -Kerrostalourakoitsija

2.3.2.6. Yritysten huomioiminen
Jotta alueelle saadaan mahdollisimman paljon toimijoita, tulisi
alueella toimivien yritysten liiketoimintamalli ja koko huomioida
rakentamisoikeuksia päätettäessä.
•

”Jos on aina aivan älyttömän iso [rakennusoikeus], niin se-
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•

hän käytännössä tarkoittaa, että se on pörssiyhtiö tai joku
vaan joka sen tekee. -- Mutta sitten ne ei saa taas liiankaan
pieniä olla, koska se on se ongelma, että ne ei ole enää
kannattavia hankkeita tehdä.” -Rivitalourakoitsija
”On täälläkin paljon semmoisia kohteita, että lähtökohtaisesti niitä ei pysty tarjoamaan juuri sen takia, kun ei täyty ehdot.
-- Että kyllä ne pitäisi saada kilpailutettua sillä tavalla, että
monet paikalliset pystyy edes yrittämään. Silloin saadaan
todellista kilpailua.” -Liikerakennusurakoitsija

2.3.3. Kaavoitusprosessin kehittäminen
Kaavoitusprosessin tarkastelussa kartoitettiin ensin nykytilanne,
jonka jälkeen uusia toimintamalleja peilattiin haastatteluista saatuun palautteeseen. Lopuksi pohdittiin kehitysehdotuksia kaavoitusprosessin kehittämiseksi.
2.3.3.1. Nykytilanne
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että perinteinen ”ylimuurin”- malli on edelleen käytössä kaavoitushankkeissa.
•
•

”Niin se tahtoo olla, että kaavoittaja kaavoittaa ja rakentaja
rakentaa ja sitten siihen tulee joku käyttäjä.” -Rivitalourakoitsija
”Nythän ensimmäisen kerran kysytään meiltä rakentajilta,
niin se on hyvä asia. ” -Rivitalourakoitsija

kälaisia rakennuksia siihen saa tehdä, ja se on siinä. Ei siinä
ole mitään ongelmaa.” -Hirsitalotoimittaja
Yhteenvetona haastatteluista voidaan päätellä, että perinteiset
toimintatavat ovat alueella yleisesti käytössä, ja alueen urakoitsijayritykset ovat tähän toimintamalliin tottuneet. Yritykset tiedostavat nykysysteemin puutteet, mutta sitä pidetään riittävän hyvänä. Perinteisessä mallissa on selkeät vastuualueet, ja jokainen
toimija voi käyttää aikaansa omaan ydintoimintaansa. Urakoitsijayritysten näkökulmien huomioimiseen suunnitteluvaiheessa
suhtauduttiin lähtökohtaisesti positiivisesti, mutta toimijat eivät
mielellään lähde oman ydintoimintansa ulkopuoliseen, ylimääräiseen toimintaan mukaan.
2.3.3.2. Uusien rakennushankemallien soveltuvuus ja ongelmat
Aapaojan ym. (2013) mukaan mitä erikoisempi projekti on kyseessä, sitä suositeltavampaa sidosryhmien aikainen osallistaminen on. Metsäruusun tapauksessa alueen osoittaminen
hirsialueeksi olisi täysin uusi kokeilu, joten toimijoiden tiiviisiin
suhteisiin perustuva lähestymistapa olisi perusteltua. Haastatteluissa urakoitsijat toivat kuitenkin esiin useita nykyisten mallien
puutteita:
•

Kuitenkaan, alueen urakoitsijat eivät keksineet, kuinka prosessia
voisi kehittää.
•
•

•
•
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”Nehän tuli tuossa ilmi rakennusoikeuksista ja koista. Ei me
oikein muuta voida tuoda [kaavoitusvaiheeseen].” -Rivitalourakoitsija
”Onhan meillä paljonkin annettavaa [kaavoitusvaiheeseen],
mutta pienyrittäjän arki menee tähän omaan elämiseen ja
tekemiseen. Kun kaikkiin lähtee mukaan, niin se syö sitä tehokasta muuta aikaa.” -Liikerakennusurakoitsija
”Nykyisenlainen kelpaa. Ei meillä ole ollut mitään ongelmaa.” -Rivitalourakoitsija
”En minä tiedä tarvitseeko tässä mitään mielipiteitä kysellä,
kun kaavoittaa tontit ja tekee infran sinne ja se on sillä selvä.
Sitten vaan saa suhteellisen vapaamuotoisesti päättää min-

•

•

Allianssimallissa, jossa tilaaja ja toimittajat muodostavat
koalition ja jakavat yhdessä paitsi hankkeen riskit myös
mahdolliset budjetin alituksesta saadut tuotot, palvelee parhaiten suurimpia pörssiyhtiöitä. Pienillä, paikallisilla yrityksillä ei riitä resursseja osallistua suuren mittakaavan hankkeisiin.
Nykyisin aluerakentamishanke on niin pitkä, että sidosryhmiä on vaikea saada sitoutumaan projektiin koko prosessin
ajaksi. Erään haastateltavan mukaan kaavoituksen aloittamisesta siihen, että asukas muuttaa uuteen asuntoon, menee helposti yli 5 vuotta, mikä on erityisesti loppuasiakkaiden näkökulmasta liian pitkä aika.
Suunnittelu ja kaavoitus siten, että urakoitsijoiden on mahdollisimman helppo rakentaa alueelle, sai kannatusta, mutta
urakoitsijat eivät mielellään esitä vaatimuksia kaavoitusprosessiin. Vaatimusten ja huomautusten antaminen koetaan
negatiivisena piirteenä, jolloin mieluummin odotetaan kaavan lopullinen valmistuminen, ja sen jälkeen arvioidaan, voi-

siko urakoitsijayritys rakentaa alueelle.
2.3.3.3. Prosessin kehittäminen
Rinkinen (2007) on tutkinut, kuinka asemakaavoituksen prosessin kestoa voidaan nopeuttaa. Kaavoitusprosessin julkinen luonne asettaa haasteita prosessin nopeutukselle, sillä valitukset
voivat pidentää lopullista päätöstä jopa kaksin- tai kolminkertaisesti. Rinkinen esittää prosessin sujuvoittamiseksi asemakaavaprosessin räätälöimistä kaavan merkityksen, vaikutusten ja kansalaisten kiinnostuksen mukaan, sekä päätöksenteossa selkeää
työnjakoa ja luottamusta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden
välillä.
Uutena kehitysideana kaavoitusprosessin kehittämiseksi voisi
kokeilla työpajan järjestämistä, jossa mukana olisi vain alueella
toimivia urakoitsijoita, jotta kaavoitusprosessiin tuotuja vaatimuksia on helpompi tuoda julki, ilman pelkoa valittajan leiman saamisesta. Vaihtoehtoisena ratkaisuna alueella toimivia urakoitsijoita
voidaan haastatella yksitellen, yrityksille sopivaan ajankohtaan.

2.4. Pohdinta ja yhteenveto
Suurten yhteisömäisten ympäristöjen, kuten Metsäruusun asuinalueen suunnittelua, voidaan tarkastella liiketoiminnan kolmen
tason kautta. Jotta alue olisi mahdollisimman houkutteleva, tulee suunnittelussa huomioida paitsi kohteena oleva alue kokonaisuutena, myös toimijayritysten liiketoimintamallit ja arvioida
liiketoimintatapauksen houkuttelevuutta myös yritysten näkökulmasta.
Täysin uuden asuinalueen rakentamiseen sisältyy paljon kysymysmerkkejä. Suurimpana pelkona on, että alue ei toteudu
kuten suunniteltu tai alue rakentuu liian hitaasti. Yksittäisen talon rakentaminen on niin kallista, että liiketoimintatapaustason
talokohtainen arviointi tehdään hyvin tarkkaan. Suuri osa urakoitsijoista joutuu ottamaan talonrakennukseen pankkilainaa, ja
vakavaraisimmillakaan yrityksillä ei liiketoiminta kestä myymättä
jääviä asuinrakennuksia. Jotta urakoitsijat ja asukkaat uskaltavat
investoida Metsäruusun alueeseen, tulee luotto alueen toteutumiseen olla suuri. Luottamusta voidaan kasvattaa julkispainotteisella rakentamisella, jolloin päiväkodit, koulut ja muut palvelut

ovat ensimmäisten rakennettavien kohteiden joukossa.
Metsäruusun asuinalue on tarkoitus rakentaa lähes tyhjästä, sillä
alueella ei ole tällä hetkellä kuin muutama yksittäinen rakennus.
Uuteen, vielä rakentamattomaan asuinalueeseen investointi
on suuri riski, jota lisäisi vielä entisestään kaavailtu erikoispiirre rakennusmateriaalin osoittamiseksi hirreksi. Yleishuomiona
haastatteluista selvisi, että mitä enemmän yritys on aiemmassa
liiketoiminnassaan käyttänyt hirttä, sitä myönteisemmin hirsialueeseen suhtauduttiin. Hirsitalotoimittajat eivät nähneet hirsialueessa olevan yhtään enempää riskejä kuin tavanomaisemmassakaan aluerakentamisessa. Rivitalourakoitsijat, jotka ovat
rakentaneet/rakentavat parhaillaan hirrestä, näkivät materiaalin
soveltuvan alueelle erinomaisesti, mutta epäilivät koko Metsäruusun olevan liian suuri alue rakennettavaksi pelkästään hirrestä. Kerrostalourakoitsijat, jotka eivät ole rakentaneet yhtään
hirsikerrostaloa, eivät olleet haastattelujen mukaan valmiita rakentamaan omalla riskillään hirsikerrostaloja alueelle.
Hirren laajempaa käyttöä kaupunkirakentamisessa vaikuttaa
haastattelujen perusteella hidastavan kokemuksen puute sekä
hirsitalon imago mökkimäisenä rakennuksena, joka ei kaupunkiympäristöön sovi. Näitä ennakkoluuloja voidaan yrittää korjata
esimerkiksi hirsirakentamisen koulutukseen panostamisella. Voidaan kuitenkin olettaa, että tällaiset toimenpiteet vaikuttavat vasta pidemmällä aikavälillä, eikä suurta asennemuutosta tapahdu
ennen Metsäruusun alueen kaavoittamista.
Mikäli Metsäruusun alueesta halutaan hirsialue, on aluerakentamisessa haastattelujen pohjalta nähtävissä kaksi mahdollisuutta.
Mikäli asuinrakennukset rakennetaan markkinavetoisesti, tulee
alueesta todennäköisimmin matalaa, yksi- ja kaksikerroksista
asuinaluetta. Mikäli alueesta halutaan kaupunkimainen, tiivistä ja
tehokasta rakentamista sisältävä kokonaisuus, on julkisen tahon
edistettävä sitä myös omilla toimillaan, esimerkiksi kantamaan
osan hirsisten kerrostalojen liiketoimintariskeistä.
Metsäruusun alueen laajuudesta johtuen kaupungin kannattaa
harkita, voisiko rakennusoikeudet laittaa haettavaksi vaiheittain.
Ensimmäisessä vaiheessa pienempi lohko Metsäruusun alueesta voitaisiin määrätä hirsirakennuksille, ja mikäli alueen urakoitsijoilta löytyy riittävästi kiinnostusta tälle lohkolle, voidaan koko
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Metsäruusu määrätä hirsialueeksi. Mikäli Rovaniemen alueella
ei ole riittävästi kiinnostuneita toimijoita rakentamaan koko aluetta hirrestä, voidaan jäljelle jääneelle osalle aluetta antaa enemmän vapauksia, esimerkiksi sallimalla hirren lisäksi puu rakennusten materiaalina.
Sidosryhmistä merkittävimmiksi tunnistettiin aluetta suunnittelevat kaupungin työntekijät, poliittiset päättäjät, pääsuunnittelijat, urakoitsijayritykset, hirsitalotoimittajat ja alueelle muuttavat
asukkaat, loppuasiakkaat. Erityisesti näiden osapuolten yhteistyö on avainasemassa, mikäli kaavoitusprosessista halutaan tehokkaampi. Tällä hetkellä kaavoitusprosessi on siiloutunutta, ja
prosessin eri vaiheiden vastuutahot eivät juurikaan kommunikoi
toistensa kanssa.
Sekä perinteiselle, ”yli-muurin” –mallille, että sidosryhmien aikaiselle osallistamiselle on perusteluja puolesta ja vastaan. Tiiviimpi
yhteistyö, jossa hirsitalotoimittajat ja urakoitsijayritykset pääsevät vaikuttamaan kaavoitukseen ja poliittisiin päätöksiin, voidaan
nähdä moraalisesti vääränä, sillä julkisen alan tulee olla puolueeton, eikä yksittäisiä yrityksiä tai organisaatioita saa suosia.
Toisaalta, mikäli päätöksiä tehdään täysin huomioimatta alueella
toimivia yrityksiä ja heidän tieto-taitoaan asiasta, voi lopputuloksena olla epäkäytännöllisiä ja toteutettavuudeltaan kömpelöitä
ratkaisuja. Loppupäätelmänä voidaan olettaa, että perinteisellä
tavalla toteutettavat kaavoitusprosessit johtavat perinteisellä tavalla toteutettavaan käytäntöön. Mitä erilaisempi ja ainutlaatuisempi aluekohde halutaan luoda, sitä tärkeämpää on kaikkien
keskeisten sidosryhmien huomioiminen jo kaavoitusprosessin
alkuvaiheessa.

2.4.1. Tutkimuksen arviointi
Tutkimuksessa haastateltiin Rovaniemen alueella toimivia yrityksiä, ja sparrausryhmässä oli erityisesti Metsäruusun alueesta
kiinnostuneita toimijoita, mikä tekee tutkimuksesta luotettavan
erityisesti Metsäruusun alueen tarkasteluun. Sparrausryhmän
kokouksessa tehtävänanto sidosryhmien tunnistamisesta annettiin kaikille paikalla olleille yhteisesti, joten jokaisella vastaajalla on ollut samat lähtötiedot. Haastatteluissa käytettiin pohjana
haastattelurunkoja. Näin ollen kaikilta urakoitsijayritysten edustajilta kysyttiin samat kysymykset, ja molemmilta hirsitalotoimitta-
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jilta samat kysymykset. Haastattelurungot, jotka löytyvät liitteistä
2 ja 3, oli lisäksi keskenään hyvin paljon samoja kysymyksiä.
Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, ja tavoitteena oli
luoda keskusteleva ilmapiiri. Vaikka haastattelija pyrki objektiivisuuteen haastattelutilanteessa, ei voida olla täysin varmoja,
onko haastattelijan kommentit vaikuttaneet haastateltavien näkemyksiin.
Lisäksi voidaan pohtia, onko tutkimuksessa huomioitu vain alueeseen positiivisimmin suhtautuvat toimijat. Urakoitsijahaastatteluja varten kontaktoitiin useampia toimijoita, mutta neljä yritystä
joko eivät vastanneet kontaktointipyyntöihin, tai ilmoittivat, etteivät halua osallistua haastatteluun. Samoin sparrausryhmän kokouksessa voidaan spekuloida olleen suurimmaksi osaksi alueeseen positiivisesti suhtautuvia ja kehittämistyöstä kiinnostuneita
toimijoita.

2.4.2. Jatkotutkimus ja sovellettavuus
Tämä työ on tehty tapaustutkimuksena toimineen Metsäruusun
alueen näkökulmasta. Haastateltavat ovat Rovaniemen alueella toimivia yrityksiä, ja sparrausryhmän työpajaan osallistui juuri
Metsäruusun alueesta kiinnostuneita henkilöitä. Tämän vuoksi
työtä ei voida soveltaa muihin kaupunkeihin tai kaupunginosiin
suoraan, vaan näitä varten tulee prosessi aloittaa alusta. Tutkimuksen yhteydessä esiteltyjä malleja, kolmitasoista liiketoimintatarkastelua ja sidosryhmien arviointimatriisia, voidaan kuitenkin
hyödyntää muissa vastaavanlaisissa aluesuunnitteluhankkeissa.
Jatkotutkimusta voisi tehdä esimerkiksi uusien mallien luomisesta aluerakentamisen prosessin nopeuttamiseksi. Nykyisin pinnalla olevien allianssimallin ja integroitujen projektintoteutusten
rinnalle tulisi luoda malleja, jotka ottaisivat myös pienet, paikalliset yritykset paremmin huomioon.
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3.
Netta Peippo

Lehtojärven perinnekylä
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3.1. Johdanto
Työni on ensimmäinen projekti Moderni hirsikaupunki –hankkeiden sarjassa, jossa suunnittelukohteena on kaupunkiympäristöä
pienempimuotoisempi kylä melko koskemattoman luontomaiseman ympäröimänä. Tämä tarjoaa monipuoliset lähtökohdat projektiin, mutta luo myös haasteita, sillä suunnittelussa täytyy ottaa
tarkasti huomioon herkän ja vähän rakennetun miljöön arvon ja
ympäristökuvan säilyminen.
Rovaniemen kylillä on tarvetta eheyttävälle suunnittelulle riittävien palvelujen turvaamiseksi. Kaupunkien läheisillä maaseuduilla onkin parhaat kehittymisedellytykset. Kaupunkia halvemmat tonttihinnat sekä väljempi rakennuskanta houkuttelevat
kaupungista muuttoon tai kakkosasunnon hankkimiseen. Kylien
elinvoimaisuuden säilyminen vaatii joustavuutta ja nykyaikaisiin
elinkeinoihin sopeutumista kuitenkin alkuperäisen kyläidentiteetin säilyttäen. Esimerkiksi aiemmin merkittävän elinkeinon tuonut
kalastus on enää heikosti näkyvissä Rovaniemen kylärakenteissa. (Huusko, 1984, s.15) Nykyään maaseudun asukkaiden
suhde omaan asuinpaikkaansa liittyy ennen muuta siellä asumiseen, mikä onkin muodostunut tärkeäksi maaseudun elinvoimaisuuden määrittäjäksi. (Palkio, 2013, s.4) Lehtojärven alueen
vahva maataloustausta, luontosuhde sekä yhteisöllisyys toimivat
uuden pienasuinalueen suunnitelmani pohjana.
Kylien rakentamisen ohjauksen ongelma tiivistyykin kahdessa
tekijässä: rakennuspaikkojen ja rakennustavan valinnassa. (Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun laitos, 1984)
Lehtojärven kylän asuinalueen viitesuunnitelmassa pyrin tuomaan nykypäiväistä rakentamista perinteikkääseen ympäristöön
sopivasti hirren sekä peräpohjalaisen rakennustavan avulla. Yksi
tärkeimmistä tavoitteistani onkin hirsisen kyläalueen suunnittelu,
joka on arkkitehtuuriltaan laadukasta, parantaa alueen vetovoimaisuutta ja vastaa kylien täydennysrakentamisen haasteisiin.
Nykyaikainen hirsitaloteollisuus voisikin olla avainasemassa kylien kasvamisessa ja eheyttämisessä. Peräpohjalainen kylärakenne ja pihapiirit edesauttavat perinteisen kyläkuvan säilymistä
ja tarjoavat mahdollisuuden aktiivisen mutta ihmisläheisen elämäntavan harjoittamiseen.
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Työssä nousee esiin kysymyksiä, joihin pyrin suunnitelmissani
ottamaan kantaa ja etsimään vaihtoehtoja. Kuinka suunnitella
peräpohjalaiseen rakentamiseen pohjaava pienasuinalueen viitesuunnitelma nykypäivän tarpeiden mukaisesti ja aluetta elävöittävästi? Kuinka suunnitella moderni hirsitalotyyppi perinteiseen kylämiljööseen?
Työssäni olen aiheen kirjallisuuden lisäksi käyttänyt lähtötietona
suunnittelualueelle mahdollisesti tulevien maanomistajien mielipiteitä laatimani kyselyn muodossa. Hankkeesta kiinnostuneita
talonrakentajia oli viisi, ja heidän yhteystiedot saatiin kyläyhdistyksen edustajalta. Kysely toteutettiin verkkolomakkeella, johon
vastaajat saivat linkin sähköpostitse. Sadan prosentin vastausosuus kertoo, kuinka kiinnostuneita tulevat asukkaat ovat hankkeesta ja kylän tulevaisuudesta.

3.2. Hirsi- ja perinnerakentaminen
Hirsinen pientalo
Kulttuurissamme mielikuva hirren yhteydestä luontoon ja rakennusperintöömme on voimakas. Suomen oloihin hirsi on sopinut
ja kestänyt läpi historian, onhan se ollut pääasiallinen rakennusten materiaali jo vuonna 600 ja käytössä aina tähän päivään asti.
(Vuolle-Apiala, 2012, s.8) Hirsirakenne kestää vuosisatoja, sillä
käsittelemätön puupinta pehmenee vain noin 3-5mm vuodessa,
ja rakennuksen osia voidaan paikata ja korvata uusilla verrattain
helposti ilman purkamista. (Tiainen ym., 2017, s.22) Rakentamisessa hirsi hallitsee loma-asuntojen markkinoita, vuonna 2017
tämä osuus oli n. 70%. (Jussila, 2018) Omakotirakentamisessakin markkinaosuus on kasvanut yli 20%:iin. Kaikkiaan vuonna
2017 myytiin 18 100 pientaloa, joista hirsisiä oli 28% eli 5100
kappaletta. (Jussila, 2018)
Rakennusmateriaalina hirttä käytetään eniten pientaloissa, sillä puun kuivumiskutistumisesta sekä kuormituksesta aiheutuva
painuminen ja palotekniset ominaisuudet mm. kantavina rakenteina ovat olleet massiivisen hirsirakentamisen haasteita.
Uusien tekniikoiden, kuten painumattoman liimapuuhirren ja
tehokkaiden palonsuoja-aineiden, myötä on kuitenkin herätty
hirren myönteisiin ja kilpailukykyisiin puoliin. Hirsirakennuksen
sisäilman laatu, ekologisuus, pitkäikäisyys sekä perinteinen rakennustapa mainittiinkin työni kyselytutkimuksessa tärkeimmiksi
hirsitalon valintaan vaikuttavista tekijöistä, ja kaikki vastanneista
olivat kiinnostuneita hirsirakentamisesta.
Jopa suuressa julkisessa rakentamisessa hirsi nähdään hyvänä
rakennusmateriaalina. Moderni hirsikaupunki -hankkeen esiselvitysraportissa todetaan, että kyselyn perusteella hirren nähdään
soveltuvan hyvin mm. kirkkojen, opetusrakennusten, näyttelyja majoitusrakennusten sekä rivitalojen rakennusmateriaaliksi.
(Juuti ym., 2017, s.113)
Uutta korkeaa hirsirakentamista ja sen tekniikoita on tutkittu
myös Oulun yliopistossa. Diplomityössään ”Massiivipuu ekologisesti kestävän rakentamisen mahdollistajana” Kati Moilanen
(2019) kertoo uusista puu- ja metalliliitoksia hyödyntävistä hir-
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sitekniikoista, joissa synteettisen liiman korvaavat liitokset mahdollistavat puun helpomman kierrätyksen ja luonnollisemman
valmistamisen. Se on varmasti tulevaisuudessa liimahirren rinnalle nouseva tekniikka. Tutkin kuitenkin työssäni perinteisempää liimahirttä. Suomessa 90% uusista hirsitaloista on teollisesti
tuotettuja, joista liimahirsi vieläkin kattaa suuren osan. Teollinen
tuotanto mahdollistaa kilpailukykyisten teknisten ominaisuuksien
lisäksi pitkienkin hirsiseinien rakentamisen sormijatkein yhdistetyistä hirsistä.
Nykypäivän vaatimukset
Vakituisen asumisen edellyttämät uudet energiankäyttöä ja ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset ovat tuoneet lisää haasteita
suunnittelijoille. Nykyisillä hirsipaksuuksilla ei edes aina kompensoituna saada seiniin riittäviä lämmöneristysarvoja. (VuolleApiala, 2012, s.189) Lämpimän hirsirakennuksen seinärakenteen vaadittava U-arvo on 0,40 W/(m2K). Se saavutetaan joko
275mm höylähirsirakenteella tai paksuudeltaan pienemmän hirren eristämisellä. (Rakennustietosäätiö RTS, 2014) Asuintuotannossa käytettävän massiivi- tai liimahirren yleisimmät mitat ovat
luokkaa 205mmx220mm, missä lämmöneristyskerroin on lähempänä arvoa 0,6W/(m2K). Tässä tapauksessa paljasta hirttä
voi käyttää, jos sen eristävyyttä kompensoidaan vaipan muiden
osien normitasoa paremmalla eristyksellä, tiiveydellä tai lämmön
talteenoton vuosihyötysuhteella.
1-2-kerroksisessa pientalorakentamisessa paloluokka on yleensä P3, eikä tällöin hirren käytöllä julkisivussa, sisäpinnoissa tai
kantavana materiaalina ole ongelmaa. (Juuti ym., 2017, s.6677) Hirsi kuuluu pintamateriaalina parhaaseen päästöluokkaan,
M1, mikä tarkoittaa, että sen käyttö sisätilojen pinnoissa on hyvin
suotavaa. (Koli, 2014, s.15) Nykyajan hirsitaloissa tehdyissä tiiviysmittauksissa saavutetaan yhä parempia arvoja, jotka edesauttavat rakennuksen energiatehokkuutta ja kasvattavat hirsitalojen
suosiota.
”Tulevaisuudessa hirsirakentamiselta vaaditaan entistä nopeampia ratkaisuja ja modernimpaa ulkonäköä”, kertoo Kuusamon
hirsitalot Oy:n toimitusjohtaja Arto Orjasniemi. (Purunen, 2019)
Nykytekniikan myötä liimahirren korkeus voidaan kasvattaa jopa
yli metriin, mikä nopeuttaa seinärakenteen kasausta. Tällaisia rakenteita ei pientaloissa kuitenkaan Suomessa ole vielä käytössä.
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Siksi työssäni halusinkin tutkia tällaisen uuden hirren tarjoamia
mahdollisuuksia asuinpientalojen rakennustekniikkaan ja erityisesti arkkitehtuuriin. Tyyppitaloissa käsittelen hirttä melko kokonaisvaltaisesti niin, että sen inhimillisyys ja materiaalintuntu ovat
osa sekä asukkaiden arkielämää sekä kyläkuvaa ja maisemaa.

ta tuhoutui sodassa 87-90%. Toisaalta tämä korostaa alueen
harvojen säilyneiden kohteiden merkitystä. (ibid. s.40) Melko
koskemattomana on säilynyt Suvannon kylä; pieni lappilainen
jokivarsikylä Pelkosenniemellä. Sen pieni noin 23 asukkaan
väkiluku ja tiivis rakenne ovat lähes samat, kuin 1800-luvun ja
1900-luvun vaihteessa, jolloin kylä syntyi. 1980-luvulla kylä sai
korjauksiin rahallista tukea ympäristöministeriöltä, onhan se
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
(www.suvannonkyla.ﬁ)

na, riihi, paja, kesänavetta ja venehuone. (Pihkala, 1992, s.9)

Peräpohjalainen kylä koostuu talonpoikaispihapiireistä, joissa on
taas talonpoikaistaloja. Pohjalaiselle ja peräpohjalaiselle pihalle
on tyypillistä, että se sulkeutuu kolmelta sivulta ja aukeaa joko
maisemaan tai tulosuuntaan. (Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun laitos, 1984, s.43) Tämä näkyy hyvin Suvannon kylän
pihoissa. Pihapiirit on aseteltu tietä myötäillen sen molemmille
puolille nauhoiksi, joissa pihapiirien keskinäinen etäisyys on
noin 75-100 metriä. (ibid. s.34) Koska lisärakentaminen on sijoittunut pääasiassa kylän pohjoispuolelle linjassa metsän rajaan,
on helppo nähdä kylän rakentamisen kerroksellisuus. Suvannon
kylän pihapiirien keskimääräiseksi rakennusalaksi olen laskenut
n.400m2. Tämän lisäksi perinteisten kyläasutusten yhteyteen
kuului syrjemmässä sijaitsevia sivurakennuksia, kuten aitta, sau-

Lähempää suunnittelualuetta löytyy hyvä esimerkki vanhasta pihapiiristä Rovaniemen kotiseutumuseosta. Se on alkuperäisellä
paikalla sijaitseva varakas 1840-luvun maalaistalo, jonka pihapiiriin on siirretty lähialueilta 13 vanhaa lisärakennusta ja näin
koottu vanhaa peräpohjalaista tilaa hyvin noudattava piha- alue.
(www.totto.ﬁ) Lehtojärven vanhaa rakennuskantaa ei ole tarkoituksellista konstruoida alkuperäiseen asuunsa, sillä perinteiset
rakennukset sellaisenaan ei sovellu monien nykypäivän pientaloasujien tarpeisiin. Alueen uusiutuminen ja rakennusperinnön
turvaaminen vaativat ennen kaikkea kylän säilymisen toimivana

Peräpohjalainen kylä on ollut hyvin toimintarikas. Asukkaiden
elannon takaava elämäntyyli näkyy kaikkialla peltopalstoista
karja-aitauksiin ja kulkuyhteyksiin. Pihapiiristä kulku lähirakennuksiin ja toimintoihin on määrittänyt polkujen muodostumisen.
Niistä on syntynyt monimuotoinen yhteyksien verkosto pääraitin
rinnalle, mikä on pitänyt kylän yhteisöllisyyden hyvänä ja lähialueet saavutettavina.

Peräpohjalainen rakennustapa
Peräpohjalainen kylä
Peräpohjalaiset kylät syntyivät muuttoliikkeestä, jossa jokivarsia
ylös pohjoiseen matkanneet ihmiset valitsivat parhaan asuttamattoman paikan veden rajasta. Maaperä siellä oli ravinnerikasta soran ja mullan sekoitusta, johon pellot sitten raivattiin.
Oman tyyppinsä muodostavat vaaraviljelyksen myötä syntyneet
kulttuurimaisemat, joihin Lehtojärvikin kuuluu. Varsin selkeärajaisina ja alueeltaan yhtenäisinä ne ovat usein havainnoitavissa
yhtenäisinä kokonaisuuksina. Näiden tyypillisiin piirteisiin kuuluu
vaaraisen horisontin rajaama kaukomaisema ja moni-ilmeinen
ympäristö viljelyksineen, rakennuksineen sekä vesimaisemineen. (Huusko, 1984, s.15)
Suomessa hyvin säilyneitä peräpohjalaisia kyliä on kuitenkin
vähän, sillä rakennuksia on tuhottu Lapin sodan johdosta tai
sodanjälkeisen rakentamisen tieltä. Rovaniemellä rakennuksis-

Kuva 1.
Paikalleen siirretty vanha
hirsirakennus Lehtojärven
kylällä. Nykypäivän määräyksissä mm. ilmastoinnin
ja tiiveyden osalta voidaan
saada joustoa erikoistapauksissa.

Kuva 2.
Suvannon kylä ja sen pihapiirit.
Kuva 3.
Pöykkölän kotiseutumuseon pihapiirijärjestelyt.
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ja asuttuna. Kylän hengen säilyttäminen on rakennusperinnön
turvaamisen lisäksi myös potentiaalinen vetovoimatekijä.

s.8) Suomalainen talonpoikaisarkkitehtuuri oli vaatimatonta lukuun ottamatta kuistia, joka tuotiin esille kuin koru. (Tiainen ym.,
2017, s.8) Rakentaminen pohjautui aina tarpeeseen, se oli suoraviivaista ja ”konstailematonta”. Peräpohjolan kylissä elettiin
omavaraistaloutta aina 1900-luvulle asti, pihapiiriin kuului siis
aina kotieläimille ja peltotöille vaadittavia lisärakennuksia. (Pihkala, 1992, s.22) Tämä kasvatti yhden talouden rakennusalaa
hyvin korkeaksi nykyisiin omakotitalotontteihin verrattuna. Julkisivujen maalaaminen tuli melko myöhään Peräpohjolan maaseudun taloihin, vasta 1800-luvulla, ja silloinkin vain päärakennus
erotettiin muista pihapiirin taloista punamultaamalla sen seinät.
(ibid. s.14) Koristeaiheina toimivat valkoiseksi maalatut nurkkavuorausten verhoukset ja räystäslinjat.

Peräpohjalainen talo
Pohja
Peräpohjalainen talo eli talonpoikaistalo on pohjaltaan hyvin
pelkistetty suorakulmainen rakennus. Varhaisin talotyyppi oli todennäköisesti paritupa. Se koostui kahdesta huoneesta, tuvasta ja pirtistä, joiden väliin jäi lämmittämätön eteinen eli porstua.
1880-luvun jälkeen yleistyi yksittäistupa, jonka painopiste oli pirtin päässä. Muita huoneita oli porstua ja kamari. Näistä kahdesta
perustalomallista on paljon variaatioita peräpohjalaisissa päärakennuksissa. Yksi syy tälle on se, että hirsirakennusten runkoa
jatkettiin tilantarpeen kasvaessa. Pirtin puolen päätyyn ei lisärakentamisessa koskettu. (Pihkala, 1992, s.8) Peräpohjalainen
rakentaminen on joustavaa ja tilanteisiin sopivaa: täydennysrakentaminen ja laajennukset tehtiin osa ja tila kerrallaan. Kun
hirsirakennusta ei enää tarvittu, pystyttiin se helposti siirtämään
muualle hirsiosissa. Tällainen tarpeisiin sopeutuva pihapiiri voisi
toimia myös nykypäivän kiertotalousajattelun näkökulmasta, jos
siihen yhdistäisi esimerkiksi yhteiskäytön ja uudelleenkäytettävyyden.

täyteisen toiminnan sekä vapaa- ajan yhteisöllisyyden keskus.
Kylän henkeä ilmentää se, ettei ovia ollut tarve lukita, apua eri
askareissa annettiin ja saatiin kysymällä ja kylätapahtumia ja kokoontumisia vietettiin aivan asumisen ytimessä perheiden keskuudessa.
Pihan kokoa mitoitettaessa pitää huomioida ympäröivien rakennusten korkeus ja se, kuinka intiimi pihakenttä halutaan. Esimerkiikohteen Suvannon kylän pihapiirit olivat varsin kookkaita
vaihdellen leveydeltään 15-30m välillä. Leveydeltään 12 metrin
ulkotilassa on intiimiä tuntua ja vielä 24 metrin ulkotila on inhimillisessä mittakaavassa. (Rakennustietosäätiö RTS, 1994)

Peräpohjalainen talo ja sen pihakenttä on ollut sekä arjen työn-

Pirtti
Pirtti oli kodin tärkein tila, sillä siellä tehtiin sisätyöt ja suuri varaava pirtinmuuri piti asukkaat lämpiminä ympäri vuoden. Se olikin
sisätilojen suurin hallitseva aihe, ja sitä tarvittiin lämmön lisäksi ruoanlaittoon sekä kodin valaisemiseen pimeinä talvi-iltoina.
Suuri varaava lämmönlähde onkin perinteikkyyden lisäksi ekologinen vaihtoehto, sillä lämpöä sitoutuu massiivirakenteeseen
sitä tasaisesti luovuttaen. Omavaraistalouteen kuului luonnollisesti, että lämpö ja energia hankittiin itse polttopuiden muodossa. Pirtti myös aukotettiin kolmelta ulkosivultaan, joten se tarjosi
parhaiten näkymiä mutta myös valonsaantia vuoden ja kellon
ympäri. Nykypäivänä rakentamisessa pirtti vastaisi olohuonetta
ja keittiötä.
Piha
Kuisteja alettiin rakentaa vasta 1800-luvun lopulla. Nämä muodostivat ennen eteiseen astumista näyttävän, mutta kevyesti
rakennetun välitilan. (ibid. s.15) Päärakennukseen astuminen
tapahtui aina sisäpihan puolelta, mikä suojasi sisääntuloa. (ibid.
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Kuva 4. (Edellinen sivu)
Talojen sijoittuminen maastoon.
Kuva 5.
Pihapiirien avautuminen.
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3.3. Lehtojärvi
Yleistä
Kylä
Rovaniemen kylät, eli RoiKylät, koostuvat palvelu- ja tapahtumakylistä. Kylien koko vaihtelee idyllisestä kahdenkymmenen
asukkaan kylästä reiluun tuhannen asukkaan kylään. Kylillä asui
vuonna 2018 vakituisesti 7146 asukasta. Luonto on tarjonnut kylälle elinkeinon varhaisesta asutuksesta tähän päivään asti; kylässä on vahva yritystausta maanviljelyn, karjanhoidon, kalastuksen sekä sahateollisuuden myötä. (Haavikko, 2014) Nykypäivän
valttina kylän luontoa hyödynnetään myös hyvinvointimatkailun
ja muiden palvelujen tuottamiseen.
Lehtojärvi on 280 asukkaan tapahtumakylä 25 kilometrin päässä
Rovaniemeltä. Sen väestö on pysynyt lähes samana vuodesta
2011 asti, mutta asukkaiden keski-ikä on kuitenkin tilastoalueella
kasvanut. (Rovaniemen kaupunki, 2018) Lehtojärvi luokitellaan
hyvän sijainnin johdosta kaupungin läheiseksi maaseuduksi.
Tällaisilla maaseuduilla on parhaat kehittymisedellytykset, sillä
asukkailla on mahdollisuus käydä töissä lähikaupungeissa sekä
käyttää kaupunkien monipuolisia palveluita. Maatalous- ja muut
yrittäjät hyötyvät kaupunkien läheisyydestä, sillä heillä on käytössään monipuoliset lähimarkkinat. Erityisesti lapsiperheet suosivat tätä maaseututyyppiä. (Palkio, 2013, s.5) Lehtojärven kaunis luonnonmaisema koostuu korkeista vaaroista ja niiden väliin
muodostuneesta Lehtojärven vesistöalueesta. (www.lehtojarvi.ﬁ)
Maisemakuvallisesti tärkeitä elementtejä ovat avoimet maisematilat. Ranta- alueiden, etenkin avoimien kauas näkyvien rantojen,
rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua. (Solin, 2013, s.24)
Lehtojärveä ympäröivät havumetsäiset vaaramuodostelmat näkyvät maisemakuvassa. Metsä on havupuuvaltaista kangasmetsää ja koivua, pajua ja pihlajaa on myös jonkin verran.

Kuva 6. (Edellinen sivu)
Perinteinen talonpoikaispihapiirin muodostelma.
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99% Rovaniemen haja-asutusten asukkaista on liittynyt vesijohtoverkkoon, josta vastaa Napapiirin Vesi. Neljän vuoden päähän
kaavailtu Nuorlammen vedenottamon käynnistys tulee korvaaman Lehtojärven alueen vedenottamot. Lehtojärven siirtoviemärin valmistuttua kylän jätevedet puhdistetaan Sinetän jätevesipuhdistamossa. (ibid. s.44)
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Lehtojärvi on pääasiassa yksityisessä omistuksessa ja peltoja
vuokrataan yksityisten maanomistajien toimesta. Rovaniemen
maakuntakaava-aluetta koskevan määräyksen mukaan ”maisemalliset tekijät on otettava huomioon kaikissa metsänkäsittelytoimen- piteissä erityisesti asutuksen läheisyydessä, ulkoalueilla,
teiden varsilla, vaarojen rinteillä ja vesistöjen rannoilla.” Myös
alueen peltoalueiden säilymiseen yhtä hyvänä kuin ne ovat nyt
pitää kiinnittää huomiota. Uudet asukkaat mahdollistavat sen,
että peltojen ja maisemien säilytykseen sitoudutaan. Peltoja tai
metsiä voidaan hankkia yhdessä asukkaiden kesken vuokralle.
Asutushistoria
Ennen varsinaisten talonpoikaisasutusten ja kylien syntyä
1000-1200-luvulla Rovaniemen aluetta asuttivat harvalukuiset
metsäsaamelaiset, joiden asutusjälkiä tavataan satunnaisesti eri
puolilta laajaa vesistöaluetta. (Haavikko, 2014, s.25) Näitä jälkiä
on pystytty ajoittamaan jopa kivikaudelle asti. Erästys järvialueilla jatkui 1700-luvulle saakka, jonka jälkeen metsäsaamelaiset
lopulta talonpoikaistuivat. Pysyvää asutusta Lehtojärvellä ei ollut
ennen 1750-lukua. (ibid. s.37-38)
Tällöin syntynyt asutus edusti Pohjanmaan jokilaaksojen nauhakyliä. Tämä johtui pääasiassa siitä, että viljelyskelpoinen, alava
maaperä keskittyi kapeaksi vyöhykkeeksi vesistöjen ja sitä rajaavien vaarojen väliin. (Solin, 2013, s.27) Lehtojärven ensimmäiset
pysyvät rakennukset olivat savupirtit, joista kuitenkin luovuttiin
jo 1700-luvun lopulla. Ne korvattiin peräpohjolaiselle rakennusperinteelle tyypillisillä parituvilla, joissa tiloihin kuului pirtti, sali,
porstua sekä kamarit. Asuinrakennuksia oli Lehtojärvellä vuonna 1889 seitsemän kappaletta. (Haavikko, 2014, s.40) Suomen
karttakirja vuodelta 1920 osoittaa tilojen määrän säilyneen lähes
samana sotien aikaan asti.

Kuva 7.
Lehtojärven kylä sijaitsee
noin 30km Rovaniemen
keskustasta koilliseen.
Kuva 8.
Rovaniemen kylät. Lehtojärven sijainti tarkemmin.
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Vuonna 1944 lopullisesti päättyneessä sodassa Lehtojärvellä
poltettiin yhteensä 11 asuinrakennusta, (ibid. s.56) mikä vastasi käytännössä kaikkia kylän tiloja. Sodanjälkeinen uudisrakentaminen on kuitenkin tehnyt tehtävänsä, ja rakennuskanta on
ylittänyt alkuperäisen mittansa. Vuonna 1970 Lehtojärven puhelinluettelosta löytyi 25 numeroa. Lehtojärvi kuuluu asutustiheydeltään tällä hetkellä kolmanneksi tiiveimpään aluelautakuntaalueeseen Rovaniemen seitsemästä vastaavasta. Kylä sijaitsee
hyvin lähellä kasvavia alueita, vaikka yleisesti maaseudun trendi

on asukasluvultaan laskujohteinen. Lehtojärven voimavara onkin
sijainti maaseutumaisella asuinalueella hyvien yhteyksien ja kasvavien alueiden läheisyydessä.
Kulkuyhteydet
Tärkein liikenneyhteys Lehtojärvelle on 1900- ja 1800-luvun vaihteessa rakennettu Rovaniemeltä Kittilään johtava kantatie 79 ja
Pelloon johtava maantie 83. Nämä yhteydet mahdollistavat lyhyen työmatkan Lehtojärveltä aina Rovaniemen keskustaan saakka. Se kasvattaa alueen houkuttavuutta edesauttamalla sopivan
rauhallisen mutta saavutettavan kylän syntyä. Lisäksi hiihto- sesongin aikaan kantatien liikennemäärät kasvavat huomattavasti.
Ko. kantateillä kulkeva pitkänmatkan linja-autoliikenne parantaa
myös kylän saavutettavuutta. (ibid. s.48) Rovaniemeltä Lehtojärveä pitkin pohjoiseen kulkeva virallinen kelkkareitti parantaa
myös kylän talviyhteyksiä.
Palvelut
Rovaniemen kaupungin alueidenkäytön strategiassa (KV
27.8.2012 §86) Lehtojärven kyläalueella on kuvattu tarvetta
eheyttää yhdyskuntarakennetta ja kehittää elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Alueen asutus on myös tärkeää kylän
läheisten palvelujen säilymiselle. (Rovaniemen kaupunki, 2014,
s.2) Uusien asukkaiden muutto kylään nähdään siis positiivisena,
ja kylän elinvoimaa turvaavana tekijänä. Rovaniemen kaupunkistrategiassa onkin elinkeinojen painopistealueeksi määritelty
mm. matkailu, teollisuus, kauppa ja palvelut, sillä ne ovat tällä
hetkellä vahvimmat alat työpaikkojen osalta. (Solin, 2013, s.39)
Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen eri kunnan osa- alueilla.
Lehtojärvi kuuluu Alaounasjoen aluelautakunta- alueeseen, jonka sisällä tuotetaan varhais- kasvatus-, esiopetus- ja perusopetuspalveluja sekä nuoriso, kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Lisäksi
alueella käy kirjastoauto. Lehtojärven kyläkoulun lakkauttamisen
jälkeen kylän lapset ovat siirtyneet seitsemän kilometrin päässä
sijaitsevaan Sinetän kyläkouluun. Sinettä on juuri Alaounasjoen
aluelautakunta-alueen palvelukylä, sillä se on tieyhteyksiltä hyvällä paikalla kantateiden 79 ja 83 risteyksessä. Lehtojärveltä onkin hyvät mahdollisuudet käyttää Sinetän palveluita keskustaan
kulkiessa. Esimerkiksi vanhempien työskennellessä kaupungilla
lapset olisi helppo jättää matkan varrelle kouluun. Sinetässä on
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lisäksi muita lähipalveluita kuten hammashoito ja terveydenhoitajan vastaanotto. Suurin osa julkisista palveluista kuitenkin
keskittyy Rovaniemen keskustan alueelle, (ibid. s.42) sillä se on
luonnollisesti maankäytöltään ja rakentamiseltaan tiivistä.
Lehtojärvi on hyvin luontorikas ja matkailupalveluja tarjoava kylä.
Sen valttina on kotimaan ja ulkomaan matkailu, ja alueella on
esimerkiksi tuottoisa ja hyvin paikallisia työllistävä lumi- ja lasi-iglujen hotellialue. Rovaniemen vuosien 2017-2016 matkailustrategian kehitystyö jatkuu toimenpiteiden toteuttamisella edelleen.
Näihin toimenpiteisiin kuuluu mm. kesä-, kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen, tapahtumatarjonnan kasvattaminen
sekä hyvin- vointimatkailupalvelujen ja majoituskapasiteetin rakentaminen. (ibid. s.41) Rauhallinen, luontorikas ja autenttinen
Lehtojärvi voi olla avainasemassa uusia matkailumahdollisuuksia toteutettaessa!

Suunnittelualue
”Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Lehtojärvi on osoitettu kyläalueena, jolla on eheytettävä
yhdyskuntarakennetta ja kehitettävä elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia sekä etätyömahdollisuuksia. Alueen asutus on
tärkeä keskuskylän (Sinetän) palvelujen säilymiselle. Alueelle
tulisi laatia osayleiskaavoja.” (Rovaniemen kaupunki, 2008)
Eheyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jolla ehkäistään asumisen
suurta jakautumista ja palvelujen pirstaloitumista.
Historia
Itse suunnittelualueelle ensimmäinen kruununmetsätorppa perustettiin 1870-luvulla Heikki Haavikon (s.1849) toimesta. (Haavikko, 2014, s.30) Tila näkyy tuon ajan pitäjäkartassa Ylätalon
nimellä. Nykyään alue on niemenkärjen mukaan nimetty Lapaniemeksi. Alueella on ollut maatalous- ja metsäyrittämistä läpi
historian, sillä se on maaperältään suotuisaa kasvatukseen sekä
metsän ympäröimä.
Rakennuskanta
Lehtojärven rakentamista on ohjattu Rovaniemen kaupungin
laatimalla osayleiskaavalla. Suunnittelualueen uusien rakennuspaikkojen minimi kooksi on määrätty 3000m2, joista rakennusalaa asuintaloilla saa olla 200m2 ja loma- asunnoilla 80m2. Li-
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säksi Lehtojärven osayleiskaava määrää, ettei avoimille pelloille
tai 24 metrin päähän rantaviivasta tulisi rakentaa.
Olemassa olevia vakituisia asuntoja kohteeni suunnittelualueella
vuonna 2008 oli 15, ja uusia asuntoja oli kaavailtu 11. Olevia
loma-asuntoja oli taas kolme ja uusia loma-asuntoja alueelle
kaavailtu kaksi lisää. Tämä kertoo alueen uudisrakentamisesta,
mikä on ollut nopeaa olevaan asutuskantaan nähden. Nykyisessä osayleiskaavassa ranta on suurelta osin varattu asutuskäyttöön niemen aluetta lukuun ottamatta. Uudisrakentaminen painottuu kauempana rannasta sijaitsevan Lehtojärventien varrelle,
josta pihatiet on saatu tehokkaasti johdettua asuinpihoille. Suunnittelualueen niemen poukaman veneranta sijaitsee vain 300m
päässä Lehtojärven lumikelkkareitistä. Kesän veneyhteyksien
lisäksi tämä parantaa paikan saavutettavuutta talvimatkailijoiden
näkökulmasta.
Vetovoima
Kuten Metsäruususta kertovassa kappaleessa todettiin, nykypäivän asuntosuunnittelun ihanne mukailee historiaa, ja yhteisölliset
pienimittakaavaiset asuinalueet ovat jälleen haluttuja. Maaseudun vahva kilpailukyky on luonnonläheisyys ja viihtyisyys, joten
rakentamisen tiivistymisestä huolimatta on huolehdittava, että
maaseudun maiseman esteettiset arvot säilytetään eikä maisemaa rakenneta umpeen. (Palkio, 2013, s.10) Erityisen houkuttelevan alueesta tekee sen läheisyys vesistöön ja ympäröivään
rakentamattomaan luontoon. Vaarat elävöittävät maisemaa, ja
korkeuserot takaavat monipuoliset näkymät teiltä ja järven rannalta. Se, että kyliin saadaan muuttamaan niiden elinvoiman
säilyttämiseen sitoutuneita ihmisiä, on voimavara. Alueen potentiaalisimpina uudisasukkaina pidetään lapsiperheitä ja sinne
muodostuva uusi rakenne onkin omakotirakentamista. (Solin,
2013, s.73) Talouden kooksi on arvioitu kolme henkilöä, mikä on
Rovaniemen keskustaa puolta suurempi. Tähän työhöni toteuttamasta kyselystä selvisi, että kaikkien vastanneiden talouden
koon keskiarvo oli 4 henkeä. Sopivin tonttikoko oli vastausten
keskiarvona 4000- 5000m2. Tämä on ymmärrettävää, sillä alueen laaja ja väljästi rakennettu kylämiljöö sekä perheiden koko
vähentävät halukkuutta liian tiiviiseen rakentamiseen.
Tuulisuus
Rovaniemen alueen päätuulensuunta on lounas ympäri vuoden.

Kuva 9.
Lehtojärven vetovoimaisia
toimintoja. Suunnittelualue
ympyröity.
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(Airix ympäristö, 2013) Tämä tarkoittaa sekä kesän viilentäviä tuulia, että talven kylmiä pakkastuulia. Suunnittelualueelle
puhaltavia tuulia hieman voimistaa myös Lehtojärven juuri peltoalueella avoin ranta, joka sijoittuu kyseiseen ilmansuuntaan.
Syksyllä ja talvella tuulisuus lisääntyy myös eteläsuunnassa. (Pirinen ym, 2012) Kesällä Rovaniemen alueella lisäksi tuulee paljon koillisesta (16%). Tämä pitää ottaa huomiota etenkin tulevien
pihapiirien avautumissuunnissa ja siinä, että kookkaammat
rakennukset tai istutuksia sijoitetaan tuuliselle puolelle, mikäli
siellä ei ole suojaavaa metsävyöhykettä. Lehtojärven ympäröivät metsäiset vaarat ovat korkeimmillaan 100mmp luokkaa, joten
niillä ei ole niin suurta vaikutusta alueen tuulisuuteen. Pihan suojaamisen tuulelta ei saisi kuitenkaan antaa heikentää pihapiirin
näkymiä.

Visioita
Tulevaisuudessa työpaikatkin voivat seurata ihmisiä yhä enemmän: ”Osaavien luovien ihmisten perässä työpaikkoja voi siirtyä
niin kohti dynaamisia kulttuurikaupunkeja kuin rauhallisten luonnonympäristöjen ääreen. Jälkimmäisillä voi olla pieninäkin määrinä suurta paikallista merkitystä.” (Demos Helsinki, 2018) Tämä
tarkoittaa, että Lehtojärvenkin alueelle voi muuttaa ihmisiä joustavien työolosuhteiden mahdollistamana. Ihmisillä voi myös
olla useampi asuinpaikka, joissa eletään etätyömahdollisuuksien
parantumisen, työmatkojen pidentymisen ja viikoittain vaihtelevien perhejärjestelyjen myötä. (Demos Helsinki, 2018, s.40) Pientaloidylli voi nousta varteenotettavaksi vaihtoehdoksi keskivauraille, tilaa ja rauhaa vaativille uudemman sukupolven perheille
tai kasvaville vanhemmille ikäluokille, jotka vieroksuvat vilkasta

suurkaupunkielämää. Kaiken kaikkiaan, alueet, joilla on vahva
identiteetti vetävät ihmisiä puoleensa ja ne pärjäävät paremmin
myös taloudellisesti huonompina aikoina, sillä ihmiset eivät halua muuttaa pois näiltä alueilta. (Demos Helsinki, 2018, s.43)
Suunnittelualueeni vahvuus voisikin syntyä siellä jo olevasta
identiteetistä, missä otetaan huomioon perinteisen asumistyylin
vetovoima perheille, vanhemmille ikäryhmille sekä matkailijoille.

3.4. Asukasprofiilit

Kuva 10.
Suunnittelualue kesällä ja
talvella.
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3.5. Suunnitelma
Rakentamisen ohjauksesta
“Kylälle tyypillistä rakeisuutta ei tulisi uudisrakentamisella suuresti muuttaa, sillä samalla vaikeutuvat mahdollisuudet noudattaa perinteisiä elämäntapoja. Kylissä, joissa maatalouselinkeino
on menettämässä merkitystään, pyrkii rakenne usein tiivistymään
maatalouskäytöstä poisjääville pelloille. Uudet rakennukset noudattavat harvoin kylälle ominaista pihapiirin muodostumis- ja
sijoitustapaa.” (Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun laitos,
1984, s.42) Suunnittelukohteenani olevassa Lehtojärven kylässä
on säilynyttä maatalous- ja peltoalaa, jonne uudisrakentamista ei
ole jatkettu. Pihapiireissä ja niiden sijoittelussa toisiinsa nähden
on kuitenkin havaittavissa eroa perinteiseen peräpohjalaiseen
kylämalliin.
Asuntorakentamisen haasteita maaseudulla ovat rakentamisen
hajautuminen. Sellaiset käytännöt ovat harvinaisia, mitkä ohjaisivat uudisrakentajia kylämäisen rakenteen muodostamiseen.
Lehtojärven osayleiskaavassa ei ole tähän tarkempaa ohjeistusta: ”Rakentaminen on sijainniltaan liityttävä ympäristön rakennuskantaan siten, että pellot säilyvät vapaana rakentamiselta.
Rakennusten sopeutumiseen olemassa oleviin rakennuksiin ja
maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota” Se, kuinka tämä
toteutuu uusien, kylän perinteelle vieraiden asukkaiden kohdalla
voi olla hankalampi aihe. Perinteeseen pohjaavalla viitesuunnitelmallani ja lisärakentamisen ohjaamisella pyrin edesauttamaan
alueelle yhtenäistä, ekologista ja ympäristöön sopivaa rakennustapaa, joka vahvistaa kylän identiteettiä ja yhteisöllisyyttä.
Rakentamistapaohjeita
Olenkin koonnut suunnittelualueelle rakentamistapaohjeita,
joiden on tarkoitus ohjata uutta rakentamista yhtenäisen, peräpohjalaisen kyläkuvan saavuttamiseksi. Aluesuunnitelmassani
esitän alustavia rakennuspaikkoja ja pihojen muodostamisen periaatteita, joita voidaan käyttää Lehtojärven kylään tulevan asuinalueen viitteellisenä lähtötietona.
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Yleiset ohjeet
Ohje:
Vakituisen rakennuspaikan maksimi rakennusala on 300m2. Alueen tulevat talot saavat olla 1- ja 2-kerroksisia massaltaa suorakaiteisia ja harjakattoisia rakennuksia. Päärakennusmateriaalin
tulee olla hirsi.
Suositus:
Harjakorkeus ei tulisi ylittää 8 metriä.
Julkisivujen päämateriaalit ja värit
Ohje:
Pääasiallinen julkisivumateriaali on puu; joko maalattu puuverhous tai paljaaksi jätetty, kuultokäsitelty hirsipinta. Pääasiallisena
julkisivuvärinä tulee käyttää punamultamaalia, ruskeaa, harmaata tai vaaleaa.
Suositus:
Alla on kuvattu esimerkinomaisia värejä sekä julkisivu- ja sisäpintoja.
Kattomuoto, materiaalit ja värit
Ohje:
Kattokulma saisi vaihdella 20-35 asteen välillä. Tätä jyrkemmät
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tai loivemmat katot rikkovat alueen yhtenäistä ilmettä. Katemateriaalin tulee olla pelti- tai huopakate. Väri saa olla tumma harmaa
tai punainen.
Suositus:
Kattoräystään olisi hyvä olla avoin, kotelointia ei suositella talojen yhtenevyyden säilyttämiseksi.
Rakennusten sijoittaminen tontille ja maastoon
Ohje:
Kahdesta tai mielellään kolmesta rakennuksesta tulee muodostaa neliömäinen pihapiirikeskus. Rakennusten keskelle jää siten
perinteiselle peräpohjalaiselle pihapiirille tyypillinen toiminnan
alue, kenttä. Päärakennuksen pääsisäänkäynnin tulee sijaita pihapiirin sisäpuolella.
Suositus:
Pihapiirin kentän olisi hyvä olla 13-25 m kokoinen riippuen ympäröivien talojen korkeudesta. Tätä suuremmissa pihoissa ei ole
enää intiimiä mittakaava ja pienemmissä syntyy ahtautta toimintojen harjoittamiselle. Osayleiskaavan tueksi laadittu aluepiirros
sekä viitteellinen pihapiirustus toimii esimerkkinä rakennusten
sekä toimintojen, kuten pienviljelyn tai kasvihuoneiden, sijoittelusta rakennuspaikalle ja ympäristöön.

Piha-alueiden käsittely
Ohje:
Pihapiirikeskuksen ympäröivää luontoa ei saa suuresti muuttaa.
Puustoa voidaan harventaa tarvittaessa toimintojen, kuten viljelyn tai kotieläinten aitausten, tieltä. Pihapiirikeskuksen kentän
päämateriaalina toimii nurmi ja kevyt hiekoitus ajotien alueilla.
Suositus:
Toiminnot keskittyvät pihapiirikeskukseen. Tätä ympäröivät toiminnot on hajautettu niin, että ympäröivää luontoa ja maisemaa
rikotaan mahdollisimman vähän.
Muuta
Ohje:
Asukkaita kannustetaan ekologisiin valintoihin talonrakennuksessa ja lämmitysratkaisuissa
Suositus:
Maalämpöpumppu ja massiivinen varaava takka auttavat energian säästössä, joten niiden rakentaminen olisi suotavaa. Hirren
peittäminen eristeellä voi tuoda hyötyä energiamääräyksissä,
mutta tulee olla tarkka, ettei se vaikuta hirsirungon elinkaaren
ja kestävyyteen, ts., lisäeristykset ja -rakenteet tulee suunnitella
hyvin.
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Aluesuunnitelma
Osallistava ja toiminnallinen kylärakenne muodostuu sosiaalisista ja toiminnallisista yhteyksistä niin kulkuneuvoille kuin jalankulkijoille ja eläimille. Eläinten pitämisen mahdollistaminen tarkoittaa myös suunnittelualueen laajempaa tarkastelua. Perinteisten
toimintojen ja elinkeinon rinnalle on pihapiiriin mahdollista tuoda
nykyaikaisia ja ekologisia rakenteita. Näitä voisivat olla jakamistalous, kasvihuoneet, joustava asumistila sekä pienyrittäminen.
Uusi teknologia ja palveluiden suuret sovellus- alustat kuten
Airbnb ja Booking.com voivat mahdollistaa matkailullisen pienyrittämisen tai omistusrakennusten väliaikaisen vuokraamisen
helposti. Myös oman elämäntavan jakaminen kylämatkailusta
kiinnostuneille vierailijoille on mahdollista syntyneen alueellisen
identiteetin ja toimintojen kuten eläinten kasvattamisen ja pienviljelyn myötä.
Mahdollisille tuleville tontinomistajille laadittiin kysely heidän alueelle kohdistamista toiveista ja odotuksista. Kyselyssä selvisi,
että...
•
•
•
•
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sopivin rakennuspaikan koko olisi keskimäärin 40005000m2
rakennusoikeutta tarvitaan listää
on toivetta maisemaltaan perinteiselle maalaismiljöölle
tilaa tarvitaan täydentäville rakennuksille ja toiminnoille
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Pihapiiri
Rakennuspaikan toiminnot eri vyöhykkeillä:
A. pihapiirikeskus
Pihapiirikeskus on perinteisen peräpohjalaisen rakennuspaikan
”sydän”, joka koostuu kolmesta rajaavasta rakennuksesta.
B. lähi-pihapiiri
Lähi-pihapiiri koostuu rakennuspaikkaa täydentävistä rakennuksista. Nämä määräytyvät pihan perustoimintojen ja asukkaiden
tarpeiden mukaan. Jos tilalla kasvatetaan eläimiä, voi kyseessä
olla esimerkiksi kesänavetta.

mana suorilta näkymiltä ja tuulelta. Sen tilava pihakenttä on ihmisten kohtaamispaikka. Tämä mahdollistaa asukkaiden arkielämän toimintojen ja sosiaalisten tarpeiden täyttymisen. Pienviljely,
eläinten kasvatus, talkootapahtumat ja kulkureitit ovat täten mahdollistettu aivan päärakennuksen lähelle helposti saavutettaviksi.
Luonto ja tila ovat rakennuspaikan vahvuuksia. Töiden tekeminen on vapaata ja harrastusmahdollisuudet runsaita. Elämän
raaka-aineet raken- tuvat kauniista ympäristöstä ja kylän sosiaalisesta ulottuvuudesta.

C. pihapiirin ympäristö
Ympäröivä pihapiiri koostuu pihaa rajaavista aiheista kuten metsästä tai pellosta.
Yksi perheen yksikkö koostuu pihapiiristä, jossa on tiivis nelikulmainen rakennusten rajaama pihapiirikeskus. Keskus on tärkein
toimintojen keskittymä kuitenkin rakennusten ja metsän suojaa-
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Tyyppitalo hirrestä
Olen työssäni kehitellyt hirsityyppitaloa, joka voitaisiin toteuttaa
suunnittelualueen ”hirsikylään”. Tästä kehitin kolme variaatiota asukasmäärän ja käyttökohteiden vaihdellessa. Tyyppitalo 1
(135m2) ja tyyppitalo 2 (100m2) ovat suunniteltu sopimaan hyvin
perheiden päärakennuksiksi tai sovellettuina muihin toimintoihin.
Tyyppitalo 3 (35m2) on suunniteltu täydentäväksi toimintojen tai
asumisen rakennukseksi. Rakentamalla erikokoisia talotyyppejä
pihapiiri pystytään kokoamaan joustavasti osista, jotka muuntautuvat perheiden tarpeiden mukaan. Lehtojärven väljyys tarjoaa
ainekset lisätoimintojen rakentamiseen.
Massa
Tyyppitalojen massoittelun ja ulkoarkkitehtuurin pyrin pitämään
perinteisten hirsisten pienasuintalojen mukaisena; harjakattomalli ja suorakaiteinen pohjaratkaisu sopeuttavat talon ympäröivään rakennuskantaan. Perinteinen peräpohjalainen tilajako
näkyy tyyppitalossani avoimen ja suljetun tilan jaottelussa sekä
keskeisen sisäänkäynnin, nykyaikaisen ”porstuan”, hyödyntämisessä. Harjakorkeus vaihtelee 5-7,5 metrin välillä kerrosten
määrästä riippuen. Tyyppitalo on mahdollista toteuttaa 1-, 1,5tai 2-kerroksisena.
Katto
Huopakatteita on ollut käytössä jo sata vuotta, vaikka alkuaikoina huonoille alustoille yksinkertaisina tehdyt katot eivät kestäneet Suomen oloissa. (Vuolle-Apaja, 2012, S.114) Nykyään ne
on hyvin suosittu kattomuoto hyvän vedeneristyksen ja lumen
pidon johdosta. Tulevista Lehtojärven tontinomistajista kaikki
pitivät huopakatetta ensimmäisenä vaihtoehtona tulevalle hirsirakennukselleen, materiaalina se on myös kustannustehokas.
Harjakatto vähentää myös talvihuollon tarvetta ja terassin päälle
laskeutuva katos suojaa puolilämpimiä oleskelutiloja säältä ja
sateilta. Se luo myös puskurivyöhykkeen kesän lämpimiä ja talven kylmiä säitä vastaan. Katos myös suojaa talon aukotetuinta
puolta liialta altistumiselta suoralle auringonvalolle. Tyyppitalojen
kattokulma vaihtelee 25 ja 30 asteen välillä.
Julkisivu
Toteuttamassani tulevien asukkaiden kyselyssä suuri osa kertoi
pitävänsä lautaverhousta hyvänä julkisivuvaihtoehtona. Tämä
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on perinteinen ja helposti huollettava julkisivuratkaisu, mikä
mahdollistaa peittävänkin maalauksen. Paljaalle hirsipinnalle
tyypillinen käsittely on kuullote tai peittosuoja, sillä hirren kosteusvaihtelun johdosta pintaan on talomaalin sijaan hyvä saada
ohuempi ja hengittävämpi kerros. Painotankin aluesuunnitelmassani näiden kahden, kuullotetun hirren ja maalatun lautaverhouksen, tarjoamaa julkisivumaailmaa.
Väritys
Kyselyssäni ilmeni, että tulevilla tontinomistajilla oli mieltymyksiä
julkisivujen väritykseen laidasta laitaan. Vastaukset vaihtelivat
perinteisestä punamullasta ja keltaisesta aina nykyaikaisempaan tummaan tai vaaleaan. Olevakin rakennuskanta on värimaailmaltaan vaihteleva. Lehtojärven asuinalueelle sopii persoonallinen rakentaminen ja vaihteleviin mieltymyksiin sopiva
julkisivuväritys. Kuitenkin alueen yhtenäisyyden saavuttamiseksi
alueen rakentamistapaohjeisiin on koottu ohjeelliset värityksen
julkisivuille ja katoille.
Perustus ja alapohja
Pudasjärven hirsikorttelihankkeen tutkimuksessa todettiin maanvaraisella betoniperustuksella olevan huomattava kuormittava
vaikutus hirsitalon rakentamisen ekologisuuteen. Tuulettuva rossipohja on vähemmän kuormittava vaihtoehto tuottaen jopa 22%
vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. (Alasaarela ym., 2012,
s.117) Se mukailee rakennuspaikkaa, ja on joustavampi korjauksissa. Se on myös perinteiseen rakennustapaan sopiva. Ennen
oli yleistä, että hirsitalot koottiin kivijalkojen päälle, mutta nykyään hirsitalon perustus on vaihtelevampaa. Sen voi tehdä betonisena pilari-, paalu- tai laattaperustuksena paikan maaperästä ja
kaltevuudesta riippuen. Ryömintätilaiseen hirsitaloon tulee usein
enemmän luiska- ja porrasrakenteita, joten olen kehittänyt kaksi vaihtoehtoa tyyppitalojeni perustukseksi. Lopulliseen päätökseen vaikuttaa paikan lisäksi asukkaiden halukkuus ekologiseen
rakentamiseen tai tarve esteettömyyteen.
Seinä
Käytän työssäni Pohjoismaissa harvinaisempaa korkeaa hirsityyppiä, joka mahdollistaa nopeamman kasaamisen ja vähentää
talonrakentamiseen tarvittavaa elementtien määrää. Se myös
kestää kuormia, ja sen painuma on pientä, 2mm/m, verrattuna
täyshirsiseinään, joka painuu 10mm- 50mm jokaista seinän kor-
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keusmetriä kohden. (Puuinfo, 2019) Tällainen uusi korkea hirsi
vastaa käyttäjien tarpeeseen hirsitalon moderniin ilmeeseen ja
arkkitehtuuriin, jonka halutaan eroavan vanhasta rakentamisesta. Ensinnäkin hirsien saumat kulkevat samassa linjassa
nykyaikaisten nurkkaliitosten, jiiriliitosten, johdosta. Nurkat ovat
lyhytnurkkia, mikä tuo rakennuksen hahmon lähemmäksi nykyaikaista kaupunkirakentamista. Korkea hirsi mahdollistaa pidempiä jännevälejä ja näin myös suurempaa ja vapaampaa julkisivun
aukottamista. Tämä korkea liimahirsi lähentelee jo hyvin paljon
CLT-raken- netta. Ainoa ero on hirrelle tyypilliset detaljit kuten
varaukset ja hirsijulkisivulle tyypillinen loveaminen. Pitkälinjainen hahmo tekee myös eron CLT rakentamiseen, jossa seinät
kootaan usein levymäisesti. Korkea hirsirunko pystytään poraamaan tekniikan ja johtojen läpivientien osalta samalla tavoin kuin
perinteinenkin liimahirsi. Vaikka korkean hirren nurkat eivät ole
yhtä jäykkiä kuin perinteisellä ladonnalla toteutetut, pystytään
vanhoja jäykistysmenetelmiä kuten kierretankoja ja vaarnauksia
käyttämään hyödyksi tässä.
Sisätilat
Talojen sisätiloissa väliseinät toteutetaan suurelta osin myös hirsisinä. Pintakäsittely on vapaa, mutta hirren peittäminen ei ole
suositeltavaa, sillä silloin seinän kosteutta ja ääntä tasoittavia
hyötyjä menetetään. Energiatehokkaassa rakentamisessa hyö-
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tyä voidaan saada lämpöä varaavalla takalla, Perinteinen pirtinmuuri tai nykyaikaisempi takka sopivat kodin sydämeen keittiön
toimintojen yhteyteen kruunaamaan korkean tilan hengen.
Portaat
”Hirsirakennuksen sisä- ja ulkoportaiden tulee sopia rakennuksen luonteeseen. Kevyet lautaportaat eivät ole hirren arvoisia.”
(Vuolle-Apiala, 2012, S.145) Tässä olen samaa mieltä, ja siksi
suunnitelmassani haluan käyttää massiivisia luonnonmateriaaleja kuten kiveä ulkona ja lankkua sisänousuissa.

Tyyppitalo I
•
•
•
•

pihapiirin päärakennus
kerrosala 140m2 (+ter. 22m2)
rakennuksen ala 125m2
2-kerroksinen

Toiminnot:
•
päätoiminen asuinrakennus
•
sauna
•
vierasmajoitus
Tyyppitalo on suunniteltu isommalle perheelle päätoimiseen asumiseen. Kaksikerroksinen päärakennus erottuu muista pihapiirin
taloista sen suuremman koon avulla, vaikka julkisivuväritys olisikin sama muiden rakennusten kanssa.
Tyyppitalon aukotetuin julkisivu on kohdistettu sisäpihalle. Sitä
suojaa säältä ja auringolta terassivyöhyke, johon kuuluu sisäänkäynnin räystäällä katettu terassi ja hirsiseinäinen tuulikaappi,
Se toimii pääsisäänkäyntinä asukkaille ja tarjoaa suojaa tienäkymiltä. Talon pohja on selkeä ja joustava. Keskeinen käytävä ja
portaat jakavat tilan privaatteihin toimintayksiköihin ja avoimeen
korkeaan yhteistilaan. Mainittuihin toimintoihin kuuluvat sauna
ja suihkutilat sekä päämakuuhuone ja kylpyhuone. Yläkertaan
sijoittuu suljettuja tai kevyesti sermein rajattuja huoneita asukkaiden tarpeiden mukaan. Tyyppitalon olohuoneen ja keittiön
muodostama päätila, ”pirtti”, sijaitsee rakennuksen eteläpäässä
ja avautuu kolmeen ilmansuuntaan. Tilaan kuuluu perinteiselle
peräpohja- laiselle talolle tyypillinen varaava tulisija. Se on keskitetty tilaan toimintojen ympäröimänä. Korkean profiilin hirsiseinä
luo tilaan sopusuhtaista mittakaavaa tilan korkeuden vastapainoksi ja lisää paljaan puupinnan ansiosta kotoisaa tunnelmaa.
Yläkerran tasanteelle pystytään sijoittamaan avoimia toimintoja,
jotka auttavat pitämään näköyhteyden ylä- ja alakerran välillä.
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Tyyppitalo II
•
•
•
•

pihapiirin täydentävä tai päärakennus
kerrosala 94m2 (+ter. 16,5m2)
rakennuksen ala 90m2
1,5-kerroksinen

Toiminnot:
•
päätoiminen asuinrakennus
•
sauna
•
vierasmajoitus
•
jopa eläinmajoitus tai
•
moottoriajoneuvojen säilytysvarasto
Tyyppitalo on pienemmälle perheelle suunniteltu pihapiirin päärakennus, jossa kuitenkin halutaan asua tilavasti. Puolitoistakerroksinen talo takaa hyviä näkymiä luontoon ja antaa oikeutta
myös päätilalle eli nykyaikaisesti toteutetulle ”pirtille”. Asunto on
pohjaltaan joustava, ja helposti muokattavissa perheen tarpeisiin
ja harrastuksiin.
Tyyppitalo 2 on pohjaltaan ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin
tyyppitalo 1. Talo sopii pienemmällekin perheelle. Sen kokoa
on pienennetty ja keskusportaat sijoitettu osittain pirtin puolelle. Yläkerrassa sijaitsee lisää tiloja perheen asuintoiminnoille.
1,5-kerroksisen tyyppitalon yläkerta on sivuiltaan seinän kohdalla matalaa alle 2,1metriä korkeaa tilaa, joten niihin on sijoitettu
nukkumis- ja säilytystilaa. Talo avautuu myöskin sisäpihalle.
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Tyyppitalo III
•
•
•
•

pihapiirin täydentävä rakennus
kerrosala 42m2 (+ter. 14,5m2)
rakennuksen ala 64m2
1-kerroksinen

Toiminnot:
•
vierasmajoitus
•
sauna
•
varasto
•
autokatos
Alkukantaiseen paritupaan perustuva tyyppitalo on pienimittakaavainen, mutta joustava. Se toimii lämmitettynä tai vain osan
vuodesta käytettynä, ja se voi toimia lisämajoituksessa, saunana, varastona tai vaikka eri kulkuneuvojen säilytystilana.
Tyyppitalon pohja juontaa juurensa perinteisen peräpohjalaisen
parituvan pohjaan. Paritupa oli joustava, sillä rakennus pystyttiin
kasaamaan osissa jopa vuosia myöhemmin toisistaan. Talossa
asuminen on verrattavissa aittarakennukseen; nukkumiseen ja
ruokailuun löytyy tilat, mutta märkätilat ja kylpyhuone sijaitsevat päärakennuksessa tai toisessa apurakennuksessa. Tyyppitalossa 3 on kuitenkin samaa pohjatypologiaa kuin edellisissä
tyyppitaloissa. Sen keskuskäytävä jakaa yksityiset ja avoimet
tilat ja toimii sisäänkäynniltä ja terassilta johtavana välitilana. Auringonvalo pääsee sisään runsaasti molemminpuolisten korkeiden ikkunoiden kautta, mutta sisäänkäyntien ulkonevat katokset
varjostavat liialta kuumentumiselta. Talo on myös mitoitukseltaan
esteettömyyttä tukeva.
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Detaljeja
Rakennuksen runko syntyy kantavista hirsiseinistä, jotka muodostuvat korkean proﬁilin hirsistä. Nämä hirret muistuttavat mittakaavaltaan CLT-rakennetta, mutta pinoutuvat päällekäin tavallisten hirsiseinien tapaan muodostaen hirsivarauksia. Hirsiseinän
U-arvon kompensaatio tapahtuu yläpohjassa ja alapohjassa, jotka on suunniteltu eristävämmäksi kuin esimerkiksi vastaavassa
puurunkoisessa talossa.
Talon rakentamisessa päästään ekologisimpaan tulokseen, kun
mahdollisimman iso osa rakenteista tehdään puurakenteisina.
Alapohja voidaan toteuttaa maanvaraisena betonilaattanakin,
jos se on maastoon sopivampi valinta.
Seinistä
Käytetyn liimapuuhirren korkeutta voi vaihdella 100mm välein
aina 1,2m asti, mikä luo uudenlaista ilmettä hirsitalolle. Työssäni
keskityn korkeampaan 1-1,2m proﬁiliin. Uuden materiaalin käyttäytyminen täytyy ottaa huomioon liitoksissa ja suunnittelussa.
Painuma on kuitenkin CLT rakenteeseen verrattavaa, joten se
ei johda erityisiin painumavarallisiin detaljeihin kuten massiivihirrellä.
Tämän korkean hirsityypin on tärkeää saada riittävästi jäykistystä
sivuttaista siirtymää vastaan. Jäykistäviä tekijöitä ovat upotetut
väliseinät, läpi poratut kierretangot, nurkkien jiiri-käsittely, kulmaraudat sekä perinteiset puuvaarnaukset koko seinän pituudelta.
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4.

Tuhannen vuoden talo -ideakilpailu
opiskelijoille
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Tutkimushankkeet Moderni hirsikaupunki ja Moderni hirsikaupunki Lappi yhdessä Hirsitaloteollisuus ry:n kanssa järjestivät
ideakilpailun arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille, jonka
aihe oli ”Tuhannen vuoden talo”. Tässä kappaleessa esitellään
kilpailussa palkitut viisi työtä.
Kilpailun lähtökohtana oli, että puun käytön ilmastovaikutukset
perustuvat pitkälti siihen, että puu sitoo hiiltä ilmakehästä, jolloin
hirsirakennus itsessään toimii hiilivarastona. Mitä pidempään
hirret säilyvät käytössä, sitä pidempään hiili pysyy poissa ilmakehästä. Kilpailun tavoitteena olikin vertauskuvallisen nimensä
mukaan ideoida, kuinka hirrestä voidaan rakentaa tuhannen
vuoden talo. Kilpailijoita kannustettiin avoimesti pohtimaan, millaisia arkkitehtonisia ominaisuuksia hirsirakennuksella tulee olla,
jotta rakennus olisi mahdollisimman pitkäikäinen ja hiili pysyisi
sitoutuneena hirsiin mahdollisimman pitkään. Osanotto-oikeus
kilpailuun oli kaikilla suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevilla arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoilla. Kilpailuehdotuksen voi tehdä yksin tai ryhmissä. Kilpailuaika oli 8.5.2019 – 20.9.2019. Kilpailuun saatiin määräaikaan
mennessä yhteensä 16 ehdotusta.
Kilpailussa ideoitavan rakennuksen koko, käyttötarkoitus sekä
sijoitus olivat kilpailijoiden vapaasti päätettävissä. Mahdollisina
käyttötarkoituksina ehdotettiin esimerkiksi asuminen, työskentely
tai julkinen käyttö. Kilpailijoiden tuli suunnitella hirsinen rakennus
siten, että sen elinkaari voi olla jopa tuhat vuotta. Suunnittelussa tuli huomioida ne puun käytön periaatteet, joilla varmistetaan
rakennuksen pitkäikäisyys. Tuhannen vuoden elinkaaren saavuttamiseksi rakennuksen tulee myös olla monin tavoin kestävä.
Kilpailijoiden toivottiin kiinnittävän erityistä huomiota esimerkiksi
rakennusten pitkäaikaiskestävyyteen liittyviin seikkoihin, kuten
rakenteelliseen sääsuojaukseen, huollettavuuteen ja toiminnalliseen joustavuuteen.
Tuhannen vuoden aikajänteestä puhuttaessa eräs tärkeä piirre
saattaa olla rakennuksen siirrettävyys. Hirsirakennuksia on kautta aikojen pystytty kierrättämään tehokkaasti siirtämällä hirsirakennus uuteen haluttuun paikkaan ja käyttöön. Nykyajan rakennuksissa on hirsirungon ohella muitakin osia, kuten perustukset,
märkätilat, vesikatto jne. Ehdotuksessa tulikin huomioida, kuinka
myös nämä rakennuksen muut osat mahdollistavat hirsiraken-
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4.1. Vihne

nuksen siirrettävyyden. Kilpailijoiden toivottiin havainnollistavan
hirsirakenteen purettavuutta ja uudelleenkasattavuutta esim.
kaaviomaisin piirroksin. Lisäksi kilpailuehdotusten tekijöiden
toivottiin havainnollistavan suunnittelemansa rakennuksen sopivuutta erilaisiin sijoitusympäristöihin näkymäkuvien avulla. Näiden annettujen ominaisuuksien ohella tai sijasta kilpailijat voivat
vapaasti ideoida ja esittää, millainen voisi olla hirsinen rakennus,
jonka elinkaari on tuhat vuotta. Palkintolautakunta painotti arvostelussaan erityisesti seuraavia näkökohtia:
•
•
•
•

Tekijän selostus (Joona Heikkilä):
Muuntojoustava Vihne joustaa rakennuksen radikaalinkin käyttötarkoituksen muutoksen edessä. Luonnonmateriaaleista yksinkertaisilla rakenneratkaisuilla on saavutettu rakennus, joka on
helposti huollettava, joustava ja uudelleen koottava. Rakenteen
ydin on kaksi kehää. Sisimmäisen tiilirakenteisen kehän sisään
on sovitettu kaikki märkätilat ja hirsiselle ulkokehälle on sijoitettu
asuin- ja työhuoneet. Näin hirsi ei altistu kosteusrasitukselle ja
materiaalin asuinmukavuutta lisäävät ominaisuudet käytetään
optimaalisesti. Hirsikehikon mitoitus on jätetty väljäksi, jotta se
mahdollistaa monenlaisia käyttötarkoituksia nyt ja tulevaisuudessa.

Ehdotuksen arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen laatu
Toiminnallinen ideointi ja joustavuus (erit. kierrätettävyys)
Esitetyn rakenteen soveltuvuus ja jatkokehitettävyys teolliseen tuotantoon
Kokonaisotteen innovatiivisuus ja tuoreus

Arvostelussa painottui ratkaisun yleinen laatu sekä omaleimaiset
ideat. Kokonaisratkaisun ansioita pidettiin tärkeämpänä kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.

Rakenteet
Rakennuksen runko perustuu suuriin kennomaisiin hirsikehikoihin. Kehikon sisällä on tiilirunkoinen kylpyhuonevyöhyke. Tällä
järjestelmällä vähennetään hirsirakenteeseen kohdistuvaa kosteusrasitusta ja vältetään hirren luontaisesta painumisen vaikutuksia rakennuksen sisäiseen vesijohto-, ja lämmönjakoverkostoon.

Tuhannen vuoden talo -ideakilpailun voittajaksi seuloutui ehdotus nimeltä ”Vihne”. Ehdotuksen tekijäksi paljastui Aalto yliopiston arkkitehtiopiskelija Joona Heikkilä. Toiselle sijalle ylsi ehdotus
”Moduuli ABC”, joka oli niin ikään Aalto yliopiston opiskelijoiden, Anna Arpiaisen ja Pia Mäklinin käsialaa. Kolmas palkinto
meni Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijan Joni
Halmeen työlle ”Kelo”. Voittosumma oli 1500€, toinen palkinto
1000€ ja kolmas 500€. Lisäksi palkintolautakunta lunasti kaksi
työtä, molemmat summilla 250€. Toinen näistä oli nimimerkki
”Talo vaan”, tekijöinään Jaakko Viertiö ja Pietari Sulonen. Toinen
oli nimimerkki ”Ja tuhanteen”, tekijöinään Lauri Kärpänoja ja Oskari Lumikari. Tulokset julkistettiin ja palkinnot jaettiim Hirsitaloteollisuus ry:n syysseminaarissa Tuusulassa 8.11.2019.
Tuomaristo piti Tuhannen vuoden talo -kilpailuun esitettyjen ideoiden yleistasoa hyvänä, erityisesti palkitut työt olivat korkeatasoisia. Palkintolautakuntaan kuului professori Janne Pihlajaniemi Oulun yliopistosta, professori Markku Karjalainen Tampereen
teknillisestä yliopistosta, toimitusjohtaja Seppo Romppainen
Hirsitaloteollisuus ry:stä sekä tekninen johtaja Mikko Löf Kontiotuote Oy:stä.

Rakenteet pidetään äärimmäisen yksinkertaisina. Korkean käyttöiän vuoksi rakennekattaukseen on hyväksytty vain sellaiset
materiaalit ja rakenteet, jotka tutkitusti kestävät aikaa. Lisäksi
talotekniikassa on kiinnitetty erityistä huomiota korjattavuuteen.
Hirsirakenne on mäntyä. Rakenteessa ei ole käytetty prosessoituja tuotteita, kuten painumatonta hirsilamellia, vaikka tuotteella
olisi etuja suunnittelun näkökulmasta. Hirsien väliin ei myöskään
aseteta tiivistysmateriaalia, vaan hirren liitospinta, vaarnat, puristimet ja hirren paino pitää huolta hirsiseinän tiiviydestä. Tämä
vähentää kosteuden tiivistymisriskiä.

Kuva 1. (Edellinen aukeama)
Ulkonäkymä, ehdotus ”Vihne”.

Välipohjat ovat puurakenteisia. Välipohja täytetään esimerkiksi
maatalouden ylijäämäoljella, jonka päälle lisätään ääneneristyssyistä raskaampaa kiviainesta. Välipohjat kiinnittyvät hirsikehikkoihin, mikä estää äänen kulkeutumisen kehikosta toiseen.
Tämä helpottaa myös tilan jakamista eri käyttäjäryhmille. Rakennuksen keskeinen märkätilavyöhyke on tiilirakenteinen. Puo-

lenkiven muuri kannattelee välipohjia. Vyöhyke hormeineen on
rakennettu sementtivapaasta kalkkilaastista, jolloin niiden uusintakäyttö on mahdollista.
Ilmanvaihto
Rakennuksen ilmanvaihto painovoimainen. Tuloilma otetaan
suoraan huoneeseen ikkunoiden yhteydessä olevista tuloilmaventtiileistä. Lasitettu puoliavoin parvekevyöhyke esilämmittää
tuloilmaa kylminä vuoden aikoina.
Poistoilma ohjataan rakennuksen sisäkehän märkätilojen ja vaatehuone vyöhykkeen kautta, sekä tapauskohtaisesti liesi tuulettimen poistoilmakanavia pitkin. Poistoilmakanavat on muurattu
puolenkiven normaalikokoisista reikätiilistä ja ovat kooltaan 220
mm X 150 mm.
Talotekniikka
Hirsirakennuksessa talotekniikan sijoittaminen on usein haasteellista rakennuksen painumisen, ääneneristyksen, sekä huollettavuuden näkökulmista. Sen tähden talotekniikka tuodaan
yläkerroksiin luontevasti tuloilmakanaviin integroitujen roilojen
kautta.
Lämmitysjärjestelmäksi soveltuu parhaiten maalämpö, joka on
pitkässä juoksussa ekologisin. Lämpö kulkeutuu rakennuksen eri
osiin kaksiputkijärjestelmässä. Lämmitysjärjestelmän osalta on
kiinnitetty etenkin huollettavuuteen. Ylösnousut on muiden vesiputkien tapaan sijoitettu ilmanvaihtokanavien yhteyteen helposti
avattaviin kanaviin. Välipohjissa putket kiertävät lattian reunaa.
Kunto on helppo tarkistaa avaamalla tarkistuslankut. Radiaattorit
on upotettu ikkunoiden alle lattiaan.
Paloturvallisuus
Rakennus on suunniteltu P2 luokan asuinkerrostaloksi, jossa
palonkestävyys on 60 minuuttia. 270 mm paksuiset hirsiseinät
kestävät rakenteellisesti, ja hiiltynyt pinta hidastaa itsessään
massiivipuun paloherkkyyttä. Rakennuksen paloturvallisuus tarkistetaan toiminnallisen palomitoituksen avulla. Kaikki putket on
palosuojattu keraamisilla palokatkoilla. Rakennuksen kaikki tilat
on varustettu korkeapainejärjestelmällä, jolloin vettä ei palon sattuessa tarvitse käyttää yhtä paljon kuin perinteisissä sprinklerisumuttimissa.
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Muuntojoustavuus
Hirsikehikko on mitoitettu väljäksi, jotta tilan jakaminen ja avaaminen olisi mahdollisimman helppoa. Hirsikehikko on ympärikierrettävä siten, että se mahdollistaa koko rakennuksen muuttamisen toimistokäyttöön. Kylpyhuonevyöhyke on toiminnoiltaan
hyvin samanlainen kuin asumisessakin. Vyöhykkeeseen saadaan helposti asennettua suihkut. Lisäksi asunnon jatkaminen
tarpeen tullen on vaivatonta.
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Kilpailun arvostelupöytäkirjasta:
Vyöhykeajattelultaan ja kokonaiskonseptiltaan oivallinen ja toimiva kokonaisratkaisu, jossa rakennustekniset ratkaisut rakennusosineen on hyvin pitkälle mietitty. Rakennus on hirren käytöltään
muuntojoustava sekä helposti huollettava, purettava ja uudelleen
koottava. Hirsikehikko on sijoitettu säältä suojaan nerokkaasti tiilisen porrashuone- ja märkätilaytimen sekä terassiulkokehän välimaastoon. Kokonaisratkaisu on erityisen hyvin sovellettavissa
kerrostalorakentamiseen, mikä voisi olla lähitulevaisuudessa hirsirakentamisen uusi aluevaltaus. Samaa periaateratkaisua voidaan käyttää myös toimisto- ja liiketilarakentamisessa. Rakennuksen eri vyöhykkeet mahdollistavat julkisivujen moniulotteisen
jäsentelyn ja arkkitehtuurin rikkauden.
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4.2. Moduuli ABC
Tekijän selostus (Anna Arpiainen & Pia
Mäklin):
MODUULI ABC:n perusidea on kolmen erikokoisen lamellihirsi- moduulin – A, B ja C – yhdistely erilaisiksi kokonaisuuksiksi.
Toiseen pituussuuntaan on määrätty mitta A ja sen toistaminen,
mutta toiseen suuntaan kolmea eri moduulia yhdistelemällä vain
mielikuvitus on rajana eri käyttötarkoituksille. Modulaaristen seinien liittäminen toisiinsa perustuu pylväsmäisiin liitospaloihin, jotka toimivat samalla hirsiseinää jäykistävinä osina.
Tehtaalla valmistettavilla lamellihirsiin perustuvilla osilla saavutetaan mittatarkkuus, joka mahdollistaa rakenteiden muokkaamisen ja vaihtamisen jälkikäteen. Yksinkertaisten ja terveellisten materiaalien käyttö mahdollistaa uusien osien tai vanhojen
kunnostamisen vielä pitkän ajan päästä, eikä nojaa pelkästään
tämän hetken teknologiaan tai määräyksiin.
Väli-, ylä- ja alapohjien kantavat rakenteet voidaan toteuttaa
jännevälistä riippuen joko tavallisesta sahatavarasta tai CLTpalkeista. Pienimmillään rakennus on moduulimitoiltaan A x C.
Erikokoisista ja eri tavoin aukotetuista seinistä sekä väli- ja alapohjista saa yhdistettyä tarvittavia kokonaisuuksia.
Ulkoverhous ja eristeet kiinnitetään paikoilleen erillisinä moduuleina, kun rakenne on koottu paikoilleen. Erillisen puisen ulkoverhouksen voi uusia tarpeen mukaan ja se suojaa rakennemoduuleja sään vaikutuksilta. Ulkoverhous pintakäsitellään tarpeen ja
halutun ulkonäön mukaan. Hirsiseinä jää sisätiloissa näkyviin, ja
se voidaan myös käsitellä halutun ulkonäön mukaan.
Kattomoduuleissa vesikattoon on asennettu valmiiksi integroidut
aurinkopaneelit, jolloin rakennus voi tuottaa omavaraisesti sähköä. Perustukset toteutetaan kantavalla maaperällä pilareina ja
ei-kantavalla maaperällä esimerkiksi ruuvipaaluilla, jolloin maastoon ei tarvita suuria muokkauksia perustuksille.
Muiden osien tapaan myös aukot ovat modulaarisia. Aukon pai-
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kalle voidaan tarpeen mukaan joko jättää aukko, asentaa ovi,
ikkuna tai puolikkaan aukon kokoinen ikkuna. Kun rakennusta
halutaan laajentaa tai muuttaa, voidaan uuden osan väliin helposti vaihtaa entisen ikkunan kohdalle esimerkiksi ovi.
Märkätilat ratkaistaan tehdasvalmisteisilla märkätila-blokeilla,
jotka voidaan työmaalla asentaa paikoilleen märkätilalle tarkoitettuun alapohjaan. Omana elementtinään hirsirakenteessa ”kelluva” märkätila jättää jokaiselta sivultaan tuulettuvan raon puurakenteita vasten.
Alakatoissa käytetään savea, joka sitoo itseensä kosteutta ja
auttaa tasaamaan ilmankosteutta. Materiaali voi olla joko savirappaus tai savilevy. Märkätilan kaatovalussa voidaan hyödyntää
kierrätysmuovia, joka korvaa pienen osan seokseen käytettävästä hiekasta.

Kilpailun arvostelupöytäkirjasta:
Systemaattiseen moduuliajatteluun perustuva uskottava kilpailuehdotus, jossa on pyritty vakioimaan hirsirakentamisen liitokset,
elementtiosat ja aukotukset sekä niiden mittamaailma. Esitetty
ratkaisu on sovellettavissa toiminnaltaan monenlaisiin eri rakennuksiin. Vakioitu detaljiikka mahdollistaa hyvin myös rakennuksen purkamisen, siirtämisen ja uudelleen kokoamisen. Ratkaisu
on yksinkertainen ja jatkokehittämisen arvoinen. Rakennusopillisesti asiat ovat oikein ja yksinkertaisesti ratkaistu: Ulkoseinän
hirsirunko on säältä suojassa näkyvänä pintana rakennusvaipan
sisäpuolella, lämmöneristys on hirsirungon ulkopuolella, ulkoverhouksena on kevytrakenteinen sekä helposti huollettava ja uusittava paneeli- tai lautaverhous.
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4.3. Kelo
Tekijän selostus (Joni Halme):
Kelon idea perustuu rakennusta suojaavaan kuoreen, jonka sisälle muodostuu hirsitilaelementeistä koottu ydin. Pitkät räystäsulokkeet ja satunnainen julkisivurimoitus suojaavat hirsirakennetta säärasitukselta ja rytmittävät julkisivuja. Rakennuksen
ympäri muodostuva katos toimii ulkotilana. Työssä rakennus on
esitetty julkisena tiedotuskeskuksena, jossa sijaitsee näyttelytoimintaa. Aula sijaitsee rakennuksen keskellä ja siitä on yhteys
kaikkiin näyttelytiloihin, minkä vuoksi näyttelykierto toimii sujuvasti.
Keittiö ja wc avautuvat aulatilaan. Henkilökunnan toimisto sijaitsee etäämpänä aulan hälinästä ja siitä on yhteys näyttelytiloihin.
Hirsitilaelementtejä voidaan aukottaa melko vapaasti ja luoda
kulkuyhteys katettuun ulkotilaan. Ydin koostuu eri kokoisista hirsitilaelementeistä, jotka on sijoitettu toisiinsa nähden kohtisuorasti. Tilaelementtien sijoitusta ja lukumäärää voidaan vaihtaa
paikan ja käytön vaatimusten mukaan.
Eri suuruiset hirsitilaelementit mahdollistavat joustavan käytön
rakennuksessa, sillä eri luonteiset käyttötarkoitukset voivat vaatia eri kokoisia tiloja. Märkätilaelementissä sijaitsee rakennuksen
wc ja keittiö. Vesipisteet ovat siten keskitetty ja se on selkeästi
rakennuksen niin sanottu huoltotilaelementti. Rakennuksen materiaaleissa on käytetty pääosin puuta, joka on hyvin ekologinen
materiaali. Puu on kestävä ja kaupunkiympäristöön sopiva materiaali.

Kilpailun arvostelupöytäkirjasta:
Hirsirunkoisista tilaelementtimoduuleista rakentuva yksinkertaisen vahva perusidea, jota voidaan soveltaa eri kokoisiin ja
käyttötarkoituksiltaan moninaisiin ja jopa useampikerroksisiin rakennuksiin. Hirsikehikko on sateelta ja auringonpaisteelta pitkien
räystäiden, katosten ja julkisivusäleikköjen suojassa. Tilaelementtirakentamista ei ole hirsirakentamisessa aiemmin esitetty,
joten esitetty konsepti on hyvinkin jatkokehittämisen arvoinen.
Esitetty kilpailuehdotus on varsin viitteellinen.
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4.4. Ja tuhanteen

Kilpailun arvostelupöytäkirjasta:

Tekijän selostus (Lauri Kärpänoja & Oskari
Lumikari):

Arkkitehtuuriltaan uljas ja hirsirakentamisen perinteeseen voimakkaasti tukeutuva ehdotus. Rakennus on hyvin joustava ja
toimiva vyöhykeajatteluineen. Parvekkeet ovat keskeisellä sijalla
ja rakennuksen runkoon upotettuina ne ovat hyvin säältä suojassa. Rakennuksen räystäät ovat korostetun pitkät ja antavat
hyvän suojan hirsikehikolle. Alaspäin kapeneva rakennusmassa
antaa myös sääsuojaa hirsikehikolle. Ehdotuksen tekniset ratkaisut ovat luonnonmukaisia, hirsirakentamiselle luontevia sekä
kaikilta osiltaan uskottavasti esitetty ja perusteltu.

Tuhannen vuoden talo on muodoltaan vahva massiivihirsirakenteinen yksityisasunto, joka on saanut vaikutteita perinteisistä suomalaisista luhtiaitoista. Rakennus tai rakennuksista muodostettu
taloyhtiön pihapiiri taipuu niin erämaan keskelle kuin kaupunkiympäristöön muunneltavan, alakerrassa sijaitsevan moduulin
ansiosta. Tähän vaihtuvaan moduuliin voidaan sijoittaa niin ateljee, yhteiskäyttötila kuin kaksio eteenpäin vuokrattavaksi tai perheen jälkikasvun käyttöön. Rakennuksessa voidaan jatkaa elämää sähköjen katkeamisen jälkeen takkojen, leivinuunien sekä
painovoimaisen ilmanvaihdon ansiosta. Talon yksinkertainen,
toimiviksi todettuja rakennusperinteitä hyödyntävä arkkitehtuuri
viitoittaa kestävää tietä tulevaisuuden kansallisromantiikkaan.
Taloa siirrettäessä tai uutta rakentaessa sijoitetaan luonnonkiviperustuksen päälle hirsikehikot sekä suuret tiilihormit, joihin
keskitetään tulisijojen savunpoiston lisäksi sähkö- ja LVI vedot.
Kaikki märkätilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa, ja ne
on eristetty hirsirakenteesta vahvasta ruostumattomasta teräslevystä esivalmistetuilla moduuleilla. Pitkillä julkisivuilla aukotus
on hillittyä pitäen rakenteen toimintavarmana, mutta toisen kerroksen päädyistä aukeaa suuremmat näkymät tuoden talon nykypäivään. Katto rakentuu esivalmistetusta kattotuolipaketista,
jonka päällä lepää halkaistuilla paanuilla suojattu vesikattorakenne. Korkea harja, liioitellut räystäät sekä rakennuksen alaspäin
hoikkeneva geometria ohjaavat tehokkaasti veden pois rakenteista ja hirsijulkisivusta. Talossa on kylmä, tuulettuva ullakko,
jota voidaan hyödyntää irtaimistovarastona. Alapohja on myös
tuulettuva kerääntyvän kosteuden poistamiseksi.
Taloa siirrettäessä tarkastetaan kattotuolipaketin, märkäpaketin
ja muiden rakenneosien kunto. Tarvittaessa materiaalit kunnostetaan, tai uusitaan ja kierrätetään. Rakenneosien vaihtaminen
on kätevää kerroksellisen nostamisen mahdollistavan massoittelun ansiosta. Helposti huollettava, järeistä luonnonmateriaaleista
valmistettu arkkitehtuuriltaan laadukas talo siirtyy arvonsa säilyttäen sukupolvelta toiselle.
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4.5. Talo vaan
Tekijän selostus (Jaakko Viertiö & Pietari Sulonen):
Kestääkseen tuhat vuotta talo on perustettava yksinkertaisuudelle. Pohjaratkaisun yksinkertaisuus antaa tilaa joustavuudelle tilatarpeiden ja yhteiskunnan muuttuessa. Yksinkertaiset ja helposti
ymmärrettävät tekniset ratkaisut kannustavat yhteiseen kunnossapitoon ja helpottavat huoltoa. Julkisivujen ajaton ja yksinkertainen muotokieli on perusta aikaa kestävälle arkkitehtuurille.
Vähäeleinen, hirren mittainen Talo vaan ammentaa 1000 vuoden
ikänsä toiminnallisesta, rakenteellisesta sekä esteettisestä kestävyydestä.
Toiminnallinen kestävyys perustuu kantavien hirsikehien väliin
jäävän yksinkertaisen ja helposti jaettavan raakatilan joustavuuteen. Korkea ja avoin raakatila mahdollistaa erilaiset asumisratkaisut pienistä parvellisista yksiöistä aina suuriksi, koko
kerroksen kokoisiksi märkätilojen ympäri kiertyviksi perhe- tai
kimppa-asunnoiksi. Runkoa ympäröivä terassi luo välivyöhykkeen julkisen ja yksityisen tilan välille laajentaen asuintiloja myös
ulkoilmaan. Asuinyksiköt yhdistävään porrashuoneeseen on sijoitettu irtaimistovarastot, postipalvelut ja jätehuolto. Arkiset kohtaamiset terassivyöhykkeen tai porrastornin yhteistiloissa luovat
puitteet kylämäiselle yhteisöllisyydelle.

Esteettinen kestävyys on ratkaistu yksinkertaisilla julkisivuratkaisuilla, jotka abstrahoivat talon fundamentaaleja osia - kattoa,
ikkunoita ja seiniä. Kontrastina raskaalle hirsirungolle, rakennuksen ilme luodaan kevyellä kuorijulkisivulla. Ikkunat piirtyvät
pystysuuntaisista rimoista koostuvaan kuoreen aukkoina pinnassa. Yksinkertaiset julkisivuratkaisut mahdollistavat yksiköiden
sulavan käytön erilaisissa ympäristöissä. Suoraviivaisen aukotuksensa puolesta hirsirakennus istuu sulavasti perinteiseen
kaupunkitilaan. Selkeänä massana Talo vaan toimii niin ikään
yksinään voimakkaana kappaleena.

Kilpailun arvostelupöytäkirjasta:
Selkeään vyöhykeajatteluun perustuva kompakti asuinkerrostaloratkaisu, jossa hirsikehikko on säältä suojassa ulkoterassien
ja märkätilakeskuspaketin väissä. Asuntopohjat ovat ammattitaitoisesti laaditut. Kokonaiskonsepti on hyvin esitetty ja ratkaisun perspektiivikuvat ovat erityisen näyttäviä. Porrashuonetornin sijoitus itse asuinkerrostalomassaan on hiukan väkinäinen.
Asuntoihin käynti rakennusmassan ulkokehältä aiheuttaa jonkin
verran häiriöitä ohi kuljettaviin asuntoihin, vaikkakin asiaa on
onnistuneesti lievennetty tasoerojen ja terassiaukkojen avulla.
Kulkuterassit antavat julkisivuille syvyyttä ja luovat oivan mahdollisuuden rakennuksen julkisivujen moninaiselle käsittelylle.

Rakenteellinen kestävyys tukeutuu pitkillä räystäillä säältä suojattuun kantavaan hirsirunkoon. Rungon sisemmän hirsikehän
sisäpuolella sijaitsevat märkätilat ja talotekniikkahormi omana
erillisenä yksikkönään. Omilla perustuksillaan seistessään se on
näin eristetty kantavista puurakenteista, jolloin sen vikatilanteet
eivät vaikuta talon sydämeen - kantavaan hirsirunkoon. Kaikki
tekniikka on keskitetty keskellä läpi talon menevään hormiin,
jolloin niiden huolto on mahdollisimman yksinkertaista. Talon ilmanvaihto on mahdollista hoitaa myös painovoimaisena, jolloin
ilmanvaihdon poistohormit sijaitsisivat sisemmän hirsikehän neljässä nurkassa, ja jatkuisivat tuulettuvan vintin läpi katolle. Painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuutta edistävät korkea huonekorkeus ja erillinen porrastorni.
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Tässä kappaleessa kuvataan niitä asioita, joita Moderni hirsikaupunki Lappi -hankkeessa on tehty varsinaisen suunnittelu- ja
tutkimustyön lisäksi. Nämä toimenpiteet liittyvät lähinnä hankkeessa kertyneen tiedon esittelyyn ja tulevan hyödyntämisen
suunnitteluun ja edistämiseen. Toimenpiteiden, joille tässä on
omistettu omat kappaleensa, lisäksi hankkeen vastuullinen johtaja professori Janne Pihlajaniemi on esitellyt hanketta useille
kotimaisille ja ulkomaisille tahoille osana erilaisia vierailuita ja
arkkitehtuurin yksikössä tapahtuvan tutkimuksen esittelyä.
Mainitsemisen arvoinen on myös Heilbronnissa, Baden-Württembergin osavaltiossa Saksassa järjestetty massiivipuurakentamisen seminaari, jossa Pihlajaniemi esitteli suomalaista
nykyaikaista hirsirakentamista ja käynnissä ollutta hirsikaupunkihanketta. Seminaari pohjautui aiemmin keväällä samassa kaupungissa järjestettyyn näyttelyyn, joka toteutettiin yhteistyössä
Moderni hirsikaupunki -hankkeen sekä BusinessOulun kanssa.
Lisäksi Moderni hirsikaupunki sekä Moderni hirsikaupunki Lappi
-hankkeiden verkkosivusto modernihirsikaupunki.fi on toiminut
yhtenä tiedonlevittämisen kanavana hankkeiden kuluessa. Sivustolta on myös ladattavissa hankkeissa toteutetut julkaisut.
Hirsitaloteollisuus ry:n kanssa yhteistyössä järjestetty ideakilpailu ”Tuhannen vuoden talo” on ollut vahvasti esillä HTT:n tiedotuksessa. Kilpailun ratkeamisen jälkeen jokaisesta palkitusta ehdotuksesta on laadittu omat jutut, joissa on avattu myös tekijöiden
ajatuksia hirsirakentamisesta laajemmin. Kilpailu itsessään on
myös ollut omiaan herättämään kiinnostusta hirsirakentamista
kohtaan arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoiden keskuudessa.

MRL-neuvottelupäivät Saariselällä
Lapin ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikkö järjesti perinteiset
maankäyttö- ja rakennuslaki -neuvottelupäivät 28.-29.8.2019
Inarin Saariselällä. Neuvottelupäivien keskeisenä teemana oli
tänä vuonna ilmastonmuutos, sen hillintä ja vaikutus rakennettuun ympäristöön sekä matkailuun. Neuvottelupäivien osanottajina ovat tyypillisesti kuntien alueidenkäyttöön, kaavoitukseen
ja rakennusvalvontaan liittyvät luottamushenkilöt ja viranhaltijat,
joita on vuosittain noin 100-130 henkilöä 21 eri kunnasta. Kaksipäiväisten neuvottelupäivien luennoitsijoita oli paikalla muun
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muassa ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta,
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta, Luonnonvarakeskuksesta
ja Lapin yliopistosta.
Moderni hirsikaupunki Lappi -hankkeen projektitutkija Matti Lakkala kutsuttiin tilaisuuteen pitämään esitys ja alustamaan keskustelua nykyaikaiseen hirsirakentamiseen liittyen. Noin tunnin mittainen esitys koostui pääasiassa Moderni hirsikaupunki
-hankkeiden sellaisten tulosten esittelystä, joiden voitiin arvioida olevan kiinnostavia nimenomaan kohdeyleisö huomioiden.
Esityksessä käytiin läpi muun muassa se, että hirren suosio on
kasvussa sekä taustalla vaikuttavat syyt tähän; miksi hirsirakentamista kannattaisi edistää esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja rakennusten terveellisyyden näkökulmista; sekä niitä
asioita, joita neuvottelupäivien osallistujat voisivat omissa tehtävissään tehdä hirsirakentamisen edistämiseksi. Tuloksista esiteltiin niin suunnittelututkimusvaiheen konkreettisia suunnitelmia
kuin arviointivaiheen teoreettisempia selvityksiäkin. Esitys herätti
osallistujissa paljon mielenkiintoisia kysymyksiä ja hedelmällistä
keskustelua.

Marcus Wallenberg Prize Symposium Tukholmassa
Marcus Wallenberg -palkinto on ruotsalaisen Marcus Wallenberg -säätiön vuosittain myöntämä kahden miljoonan kruunun
arvoinen tunnustus, jonka tarkoitus on nostaa esiin uraauurtavia
tieteellisiä saavutuksia, jotka johtavat merkittävään tiedon lisäämiseen ja tekniseen kehitykseen metsäteollisuudelle tärkeillä
aloilla. Vuonna 2019 palkittiin itävaltalainen insinööri, professori
Gerhard Schickhofer tutkimustyöstään puurakenteiden parissa.
Etenkin hänen työnsä ristiinliimatun puulevyn, CLT:n kehittämiseksi on ollut yksi avaintekijä korkean puurakentamisen mahdollistamisessa.
Palkinto luovutettiin voittajalle lokakuussa Tukholman Grand Hotelissa pidetyssä gaalassa, johon osallistui useita satoja puu- ja
metsäteollisuuteen sidoksissa olevia kutsuvieraita pohjoismaista
sekä muualta maailmasta. Myös Ruotsin kuningaspari kunnioitti
tilaisuutta läsnäolollaan. Gaalan lisäksi ohjelmaan kuului seuraavana päivänä järjestetty symposium, jossa professori Schickho-

ferin pitämän esityksen lisäksi pidettiin useita kiinnostavia puheenvuoroja puurakentamiseen liittyen.
Symposiumiin liittyi myös nuorten tutkijoiden osio 6.-9.10.2019,
johon Moderni hirsikaupunki -hankkeen projektitutkija, arkkitehti Matti Lakkala osallistui esitelläkseen Moderni hirsikaupunki
-hankkeiden tuloksia, sekä nykyaikaisen hirsirakentamisen mahdollisuuksia. Osioon haettiin osallistujia suomalaisen Puunjalostusinsinöörit ry:n lähettämällä ilmoituksella, ja mukaan valituille
tutkijoille myönnettiin matka- ja majoituskulut kattava stipendi.
Tukholmassa nuoret tutkijat esittelivät puu- ja metsäteollisuuteen
liittyviä aiheitaan toisilleen lyhyen ”myyntipuheen” muodossa
yhdessä tilaisuudessa, sekä kaikille symposiumin osallistujille
erillisessä posterisessiossa. Ohjelmaan kuului myös aiemmin
syksyllä järjestetty, VTT:llä Espoossa pidetty ”afterwork” -tyylinen
tilaisuus, jossa nuorten tutkijoiden osion suomalaiset osallistujat
esittelivät omaa tutkimustaan VTT:n tiloissa noin sadan henkilön,
pääasiassa suomalaisista koostuvalle yleisölle. Suomalaisen,
nykyaikaisen teollisen hirsirakentamisen mahdollisuudet herättivät tilaisuuksissa paljon keskustelua, ja oli hedelmällistä tuoda
sekä suomalaisen että kansainvälisen yleisön tietoisuuteen CLTrakentamisen rinnalle myös toista massiivipuun käyttöön perustuvaa rakentamistekniikkaa, hirsirakentamista.

My Town! (Minun kaupunkini! -hanke)
Moderni hirsikaupunki -hankkeet ovat tiivistäneet yhteistyötä
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tutkimusyksikön ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin alueiden hirsitalovalmistajien, mutta myös
valtakunnallisesti toimivan Hirsitaloteollisuus ry:n välillä. Yhteistyö on poikinut jatkohankesuunnitelmia, joissa Moderni hirsikaupunki -hankkeiden tuloksilla on merkittävä rooli. Yksi HTT ry:n
kanssa ideoiduista jatkohankkeista, jolle ympäristöministeriö on
myöntänyt tukeaan ”Kasvua ja kehitystä puusta: Puurakentamisen käyttäjälähtöiset ratkaisut” -ohjelmastaan, on Minun kaupunkini! -hanke.

siin palvelurakennuksiin. Lapin rinnakkaishanke on yhteistyössä HTT: kanssa valmistellut hanketta siten, että Moderni hirsikaupunki -hankkeissa syntynyt ymmärrys saataisiin valjastettua
mahdollisimman hyvin palvelemaan sekä hirsitaloteollisuuden
yrityksiä, heidän asiakkaitaan sekä laajemmin yhteiskuntaa hiilineutraalin, terveellisen ja viihtyisän rakentamisen muodossa.
Hanke toteutetaan vuosina 2019-2020.

Nykyaikainen puuarkkitehtuuri, massiivipuurakenteet -täydennyskoulutus
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tutkimusyksikössä on vuonna
2019 valmisteltu arkkitehdeille ja rakennusarkkitehdeille, mutta myös muille asiantuntijoille kuten rakennesuunnittelijoille ja
rakentamista ohjaaville viranhaltijoille suunnattua täydennyskoulutuskurssia. Kurssin aiheena on massiivipuurakentaminen
nykyaikaisessa puuarkkitehtuurissa. Kyseinen teema on rakentamisessa hyvin ajankohtainen, sillä puurakentamista halutaan
lisätä voimakkaasti etenkin sen hyvien ekologisten ominaisuuksien, mutta myös erilaisten terveellisyyteen liittyvien syiden vuoksi. Puurakentamisen mahdollisesti voimakas kasvu aiheuttaa
luonnollisesti uusia osaamistarpeita myös suunnittelussa.
Kurssilla käsitellään tärkeimpiä massiivipuurakentamisen tekniikoita, mukaan lukien hirsirakentamista. Moderni hirsikaupunki
-Lappi hankkeessa on valmistelu koulutusta nimenomaan hirsirakentamista koskevan osuuden tiimoilta. Hirsikaupunkihankkeissa syntynyttä tietoa on koottu ja rajattu siten, että se soveltuisi
mahdollisimman hyvin täydennyskoulutuksessa hyödynnettäväksi. Näillä näkymin valmisteltu kurssikokonaisuus toteutetaan
ensimmäisen kerran vuoden 2020 syyslukukaudella, ja se ei
alkuperäisen suunnitelman mukaan palvele vain valmistuneita,
vaan laajennetaan myös OY:n arkkitehtuurin yksikön maisterivaiheen perusopiskelijoille vuosittain suoritettavaksi kurssiksi.

Hanke koostuu työpaketeista, joissa mm. hirsirakentamisen ohjeistusta parannetaan, ja konkreettisen aluerakentamiskohteen
valmistelun kautta tehdään hirsirakentamista tunnetummaksi ja
laajennetaan hirsirakenteiden käyttöä pienkerrostaloihin ja julki-
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Moderni hirsikaupunki Lappi -hanke muodosti rinnakkaishankkeen jo käynnissä olleelle samannimiselle, mutta Pohjois-Pohjanmaan alueelle sijoittuvalle hankkeelle. Ensisijainen tavoite,
hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattaminen arkkitehtisuunnitteluun ja arkkitehtuuritutkimukseen liittyvin keinoin oli
molemmissa hankkeissa yhtäläinen. Lappi-osion tärkeimmäksi
painopisteeksi asetettiin selvittää ja tukea Rovaniemen Metsäruusun alueen toteutumisen mahdollisuuksia hirsirakenteisena.

Metsäruususta
Metsäruusun alueen kaavoituksen aloittamisesta tehtiin päätös
vuoden 2017 alussa. Näin ollen hankkeessa tehty konkreettinen
työ suunnitelmaosuuden sekä tutkimusosuuden osalta osui juuri parhaaseen saumaan, jotta hankkeen työtä voitiin hyödyntää
kaavan valmistelussa. Suunnitelman työstössä hyödynnettiin
Moderni hirsikaupunki -hankkeessa siihen mennessä kerääntynyttä tietoa, mutta samalla sovellettiin sitä luontevasti erityisesti
Metsäruusun kontekstiin sopivaksi. Samoin tuotantotalouden yksikön toteuttaman tutkimuksen tutkimuskysymyksien muotoiluun
vaikutti Moderni hirsikaupunki -hankkeen esiselvitysvaiheessa
saadut tiedot. Sekä suunnitelman että tutkimuksen toteutuksessa huomioitiin myös Rovaniemen kaupungin näkemykset, jotta
tehty työ palvelisi mahdollisimman hyvin Metsäruusun kaavoitusprosessia ja edistäisi alueen toteutumista hirsirakenteisena.
Suunnitelmaosuuden yleinen taustoitus tehtiin varsin kattavasti, ja se antoikin suunnitelmien laatimiselle hyvät eväät. Alueen
tarkan yleissuunnitelman laatiminen jätettiin Rovaniemen kaupungin toivomuksesta kaavoituksen vastuulle, ja hankkeessa
toteutettiin korttelitasolle rajautuvat suunnitelmat viidestä eri
kokonaisuudesta, jotka sitten sijoitettiin viitteellisesti suunnittelualueelle. Tämä ratkaisu oli perusteltu kaavoitusprosessin kannalta, ja toisaalta näin hankkeen resursseja priorisoitiin siten, ettei
päällekkäistä työtä tehdä hankkeen ja kaavoituksen kesken.
Se, että kortteleita ja taloja ei lähdetty istuttamaan tarkasti paikkaansa, johtaa suunnitelmissa positiiviseen yleispätevyyteen:
niissä kehitettyjä tilallisia, kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia
periaatteita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muualla
kuin Metsäruusun alueella. Hirsiteollisuus on omakotitalovoit-
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toista, joten kaikki uudet mallit, jotka voisivat soveltua tiivisti
rakennetuille nykyaikaisille asuinalueille, otetaan mielenkiinnolla vastaan. Kuitenkin erityisen mielenkiintoisia rakennustypologioita hirsirakentamisen tämänhetkisen tilanteen valossa ovat
suuremmat rakennukset, joista suunnitelmia laadittiin, eli rivitalo,
townhouse, kerrostalo sekä julkisen rakentamisen osalta seniorikeskus. Hankkeessa toteutetut arkkitehtonisesti korkeatasoiset, puukaupunkiperinnettä luovalla tavalla uudistavat esimerkkisuunnitelmat merkitsevät hirsirakentamiselle kaivattuja uusia
aluevaltauksia, sillä suurimmat kasvukaupungit Suomessa ovat
jo tehneet linjauksia, että uusia omakotitaloaluita ei tulla enää
tulevaisuudessa kaavoittamaan.
Hirsirakentamisen markkinaosuuden kasvattamista voidaan tukea laadukkaita suunnitelmia laatimalla, sillä rakennusten arkkitehtonisen laadun voidaan katsoa olevan sidoksissa hirsirakentamisen alati kehittyvään imagoon niin kuluttajien, tilaajien kuin
rakentajienkin keskuudessa, ja tätä kautta vaikuttavan myös
kysynnän kasvuun. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan luonnollisesti rakentaminen on liiketoimintaa, jolle on alueella luotava
oikeanlaiset edellytykset, varsinkin jos halutaan alueen toteutuvan nimenomaan hirsirakenteisena. Tähän ongelmakenttään sijoittui tuotantotalouden tutkimus, jossa ansiokkaasti tunnistettiin
uuden asuinalueen syntyyn vaikuttavia sidosryhmiä ja kartoitettiin alueen toteuttajien näkökulmia. Paitsi konkreettisen tiedon
syntymisessä, tällä työllä on ollut vaikutusta myös tietoisuuden
levittämisessä ja asenneympäristön muokkaamisessa rakentajien keskuudessa.
Tutkimusosuudesta kertovan kappaleen lopuksi on tehty kiinnostavaa yhteenvetoa ja pohdintaa tutkimuksen merkityksestä, eikä
sitä ole tässä tarpeen toistaa. Kuitenkin mainitsemisen arvoista
on, että urakoitsijat, joilla ei ollut kokemusta hirrestä, olivat kriittisiä rakennusmateriaalin rajaamisen suhteen, koska sen nähtiin
sisältävän taloudellisia riskejä. Toimijat, joilla oli kokemusta hirsirakentamisesta, eivät nähneet hirsirakentamisessa ongelmaa.
Juuri kokemuksen puutteen havaittiin olevan yksi päällimmäisistä hirsirakentamista hidastavista tekijöistä. Kun kokemuksen
puute ehkäisee kokemuksen syntymistä, on kyseessä tyypillinen
”muna vai kana” -ongelma. Tutkimuksessa päätelläänkin, että
mikäli alue haluttaisiin toteuttaa kaupunkimaisena ja hirrestä, tulisi julkisen tahon edistää sitä myös omalla toiminnallaan, etenkin

korkeampien rakennuksien kanssa, esimerkiksi kantamalla osan
rakentamisen liiketoimintariskeistä. Vaikka tutkimus ei olekaan
sellaisenaan sovellettavissa muihin tulevaisuudessa rakennettaviin hirsialueisiin, tarjoaa se oivallisen sabluunan vastaavan
selvityksen toteutukselle muissakin kohteissa, joissa halutaan
huomioida kohteesta kiinnostuneita toimijoita jo varhaisessa vaiheessa.
Metsäruusun kaavatyön viimeisin virallinen vaihe on vuoden
2018 toukokuussa valmistunut kaavaluonnos, jonka valmistelussa Lapin rinnakkaishankkeen tuloksilla on ollut voimakas rooli.
Aika näyttää millaisena Metsäruusun alue tulee toteutumaan,
mutta sen toteutuminen hirsirakenteisena on varmasti huomattavasti todennäköisempää hankkeen luoman ymmärryksen ansiosta.

Lisätoimenpiteistä
Kuten johdannossa todettiin, hankkeen puitteissa tuli mahdolliseksi edistää hirsirakentamista myös muualla kuin Metsäruusun alueella. Lehtojärven perinnekylässä on huomionarvoista,
että tarve tonteille tuli potentiaalisilta tulevilta asukkailta, mutta
myös idea hirsirakentamisesta yhdeltä jo alueelle muuttaneelta
uudisasukkaalta. Lehtojärven kylä näki hirsirakentamisen vahvana imagotekijänä kylälleen, ja niinpä innostui ajatuksesta siinä
määrin että ryhtyi edistämään hanketta ja yleiskaavan päivitystä.
Lappi-hankkeessa tehty työ on palvellut kaavatyötä ja hyödyttänyt alueen markkinointia. Tärkeä merkitys on ollut myös suunnittelun taustaksi toteutettu alueesta kiinnostuneille asukkaille
suunnattu kysely sekä Lehtojärven kylätalolla järjestetty keskustelutilaisuus, jossa hankkeessa tehtyjä suunnitelmia esiteltiin
ja potentiaaliset tulevat asukkaat saivat kertoa näkemyksiään.
Yleiskaavan päivittämisen prosessi on käynnistetty keväällä
2019 ja aikataulun mukaan kaava hyväksytään vuoden 2020 aikana.
Eräs hirsirakentamisen kehittymisen kannalta mielenkiintoinen
seikka liittyi suunnitelmissa esiteltyyn korkeaan hirsielementtiin,
jonka hankkeen yhteistyöyritys lanseerasi tuotevalikoimiinsa
merkittävän tehtaaseensa tehdyn investoinnin myötä hankkeen
toiminta-aikana. Lehtojärvi-osiossa suunnitellut kolme tyyppitaloa perustuivat tämän jopa 1,2 metriä korkean hirren käytölle, ja

havainnollisti osuvasti sen mahdollisuuksia niin teknisesti kuin
esteettisestikin. Suunnitelmien merkittävyyttä korostaa se, että
yhteistyöyritys on ilmaissut kiinnostuksensa suunniteltujen talotyyppien jatkokehittelylle oman tuotevalikoimansa uudistamisessa. Korkean hirsielementin käyttö on rakentamistehokkuuden
kannalta kiinnostavaa ja perustelua, mutta luo myös uutta arkkitehtonista ilmaisua massiivipuurakentamiseen, perustuen kuitenkin perinteiseen hirsirakentamistekniikkaan. Etenkin kohteissa, joissa on kolme tai jopa neljä kerrosta, tai julkisissa kohteissa,
jotka ovat laajuudeltaan suuria, kyseinen tuote voi osoittautua
merkittäväksi parannukseksi teolliselle hirsirakentamiselle.
Hirsikerrostaloista saatiin viitesuunnitelmia Tuhannen vuoden
talo -ideakilpailussa, sillä kilpailun voittajatyö ja toinen lunastetuista töistä olivat hirsirakenteisia kerrostaloja. Voittajatyö osoitti
hienolla tavalla, miten hirsi voisi taipua käytettäväksi ei ainoastaan nykyaikaisessa, vaan tulevaisuuden kerrostalossa. Töissä
oli yleisesti ottaen huomioitu kiitettävällä tavalla ne kipukohdat,
eli lyhyt elinkaari ja huono laatu, joista nykyrakentamista usein
kritisoidaan. Tuhannen vuoden aikajännettä pohtiessaan tekijät
olivat kiinnittäneet huomiota niin muuntojoustavuuteen, siirrettäviin elementtiratkaisuihin kuin tekniseen ja esteettiseen kestävyyteenkin. Kilpailu nosti esille kiinnostavalla tavalla hirren
valtavaa potentiaalia juuri näissä tämän ajan tärkeimmissä kysymyksissä liittyen kiertotalouteen, ekologisuuteen, rakentamisen
hiilijalanjälkeen ja yleisesti ottaen kestävään rakentamiseen.

Lopuksi
Moderni hirsikaupunki -Lappi suuntautui nimensä mukaisesti
pääasiassa Lapin maakunnan alueelle. Poikkeuksen teki ideakilpailu, jossa ei tarvinnut erikseen osoittaa sijoituspaikkaa rakentamiselle. Kuitenkin niin Rovaniemelle esitetyt kohteet, kuin
kilpailuehdotuksetkin kaikki tuntuvat istuvan Lappiin ja lappilaiseen mielenmaisemaan varsin luontevasti. Hirren käytölle pohjoisen olosuhteissa on paljon argumentteja, kuten kestävyys
ja pitkäikäisyys; toki myös korkealuokkaisen materiaalin hyvä
saatavuus. Ehkä myös Lapin alueen luonnonläheisyys vaikuttaa
siihen, että hirsi ei tunnu lähtökohtaisesti niin vieraalta materiaalilta, kuin suuremmissa, pääosin kivisissä kaupunkikeskustoissa.
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Globaalissa mittakaavassa suurin osa Suomesta näyttäytyy,
jos ei nyt ihan Lappina, niin ainakin hyvin pohjoisena paikkana.
Hirsirakentamisella on suuri vientipotentiaali, ja paitsi tuotteen
konkreettista laatua, myös uskottavuutta viennin näkökulmasta
edistää se, että hirsirakentamista hyödynnetään laajasti sekä
Lapissa, että koko Suomessa. Arkkitehtonisesti hienoja, monella
tasolla toimivia kokonaisuuksia on hedelmällistä jalostaa korkealuokkaisiksi vientituotteiksi, ja kun riittävä määrä kokemusta on
syntynyt kotimaassa, ei kokemuksen puute enää pitäisi olla jarruna myöskään viennissä.
Moderni hirsikaupunki -hankkeiden yhtenä olennaisimpana tuloksena voidaan nähdä julkaisut: päähankkeessa julkaistut Arkkitehdin hirsiopas, esiselvitysraportti ja loppuraportti, sekä nyt
tämä Lapin rinnakkaishankkeen loppuraportti. Julkaisuissa on
esitelty kattavasti, edustavasti ja informatiivisesti kaikki olennaisin tieto, joita hankkeiden kuluessa on syntynyt. Julkaisuiden
kautta avoimesti hyödynnettävissä olevat Moderni hirsikaupunki -hankkeissa tehdyt suunnitelmat sekä tutkimukset tarjoavat
jatkokehitykselle hyvät edellytykset, jotka toivottavasti saadaan
lopulta valjastettua tämän ympäristöystävällisen ja ihmisläheisen
materiaalin yleistymisen vauhdittajaksi, konkreettisiksi korkealuokkaisiksi rakennuksiksi sekä suomalaisen teollisuuden tärkeäksi vientituotteeksi.
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Liite 1. Sparrausryhmän työpajan tunnistetut sidosryhmät
Vastaaja
1

Vastaaja
2

Vastaaja
3
Vastaaja
4

Vastaaja
5

Vastaaja
6

Vastaaja
7

Vastaaja
8
Vastaaja
9
Vastaaja
10
Vastaaja
11
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* Oulun yliopisto
* Lapin ammattikorkeakoulu (energiatekniikka)
* Rovaniemen hirsitalot Oy, Pellopuu Oy
* Asukasyhdistys, sparrausryhmät
* Ympäristösuunnittelijat/ ympäristöministeriö
* Kaupungin eri viranomaiset
* Rahoittajat
* Tietotekniikkaosaajat
* Rakentajayritykset
* Sidosyrityksiä
* Asiakas (rakennuttaja)
* Rahoittaja
* Suunnittelijat (pääsuunnittelija/aliurakointi, rak, lvi, säh)
* Viranhaltijat (lupa, kaava)
* Maanomistaja (jos ei oma)
* Rakentajat (hirsitalotoimittaja)
* Mahd. rakennusliike (timpuri, sähkömies, lvi-asentaja)
* Mahdollisesti projektinvetäjä (rakennuttajakonsultti)
* Valvoja
* Hirsitoimittaja tai hirsitalotoimittaja
* Rakentaja (yksityinen tai esim. firma)
* Kaavoittaja (arkkitehti)
* Suunnittelija (arkkitehti)
* Kunta/kaupunki
* Suunnittelija
* Asiakas
* Rakennuttaja
* Hirren tuottaja -> raaka-aineen valmistaja
* Kaavoitus
* Puutalon toimittajat
* Rakentaja
* Infran tekijät -> vesi, viemäri, tiet, sähköt, lämpö
* Pohjatyö firma
* Viranomaiset -> palo- ja pelastustoimi, rakennusvalvonta
* Rahoittaja jos ei ole omaa rahaa
* Rahoitus/ vakuudet
* Lupa/ muut tiedot
* Valvonta
* Sähkö-lvi-yms. liittymät/ luvat
* Rakentajat/ liike/ omatyö
* Materiaalit (perustus/ pintavesi; talopaketti: sisäsähkö, lvi; kalusteet, varusteet; pintakäsittelyt; pihatyöt;
"älytalo"tietotekniikka)
* Vuositarkastukset, huolto, seuranta
* Rakennusvalvonta (osaamista)
* Kohtuukokoiset rakennusliikkeet (kaupungilla on lista nimistä)
* Hirsiteollisuus (hirsi + CLT)
* Talotehtaat (onko paketteja jotka sopivat konseptiin?)
* Rahoittajat
* Kaupunki luvat, kaavoitus
* Talotehdas valmis malli, helppo ratkaisu --> avaimet käteen toimitus --> Kontio, Teijo-talot jne.
* maanrakennusliike
* Vesi- ja energiayhtiöt
* Kaupunki luvat, naapurikuulemiset; kaava, tontti/sijainti
* Suunnittelija - rakentaja, talotehdas
* Asukas - tuleva käyttäjä (tarpeet, toiveet)
* Jos rak.paikka valmiina - talotehdas + asukas, valmistalopaketti, rak. Työmaan valvoja
* Rakentajia löytyy meiltä ja muualta
* Suunnitteluun tulevat asukkaat
* Kaupunkilaiset, perheet, nuoret, ikäihmiset, vammaisjärjestöt (laajempaan alueen suunnitteluun)
* Kaava - tarvitaan, sen jälkeen
* Asukas - tarvitaan tilaamaan rakentajalta

Liite 2. Urakoitsijayritysten haastattelurunko

Vastaaja
12

Vastaaja
13
Vastaaja
14

Vastaaja
15
Vastaaja
16
Vastaaja
17

Vastaaja
18

Vastaaja
19

Vastaaja
20
Vastaaja
21

* Rakentajia - on useita
* Tonttisopimus - voi suunnitella
* Suunnittelijat
* Rakentaja - vaihtoehtoja on
* Rakennusviranomainen - laillistaa
* Alueen suunnittelun etenemistä tulisi testata tulevien asukkaiden, rakentajien, suunnittelijoiden ja isojen
toimijoiden osalta (esim. puukerrostalot). Eli kiinnostavuus ja sitoutuminen toteutukseen.
* Tarvitaan kiinnostuneita asukkaita/ostajia, jotka haluavat sitoutua alueeseen. Siihen tarvitaan kiinnostava ja
haluttu kaava sekä kustannuksiltaan sopivat tontit. Ainakin kolme pääkohderyhmää: 1) omakoti/paritalorakentajat,
2) rivitalot/ pienet ammattirakentajat, 3) kerrostalot/ iso(hko)t ammattirakennuttajat.
* Modernin CLT-osaamisen ja Lapin toimijoiden osaamisen hyödyntäminen
* Arkkitehtuuriosaamisen vahva hyödyntäminen
* Asukas - tilaaja/rakennuttaja/rakentaja
* Hirsikehikon veistäjä tuottaja, esim. Vaaran Aihkitalot
* Rakentaja - joko oma prukka (eli mahdollisuus hartiapankkirakentamiseen) t. asennusporukka
* Rakennusmateriaalien tuottajat (useita) - ovet, katto, sisustus ym.
* Sähkömies
* LVI-alan ammattilaiset
* Kaupunki josta tontin hankinta, rakennuslupa jne. viranhaltijat
* Muut asukkaat monipuolisesti, eri kokoisia tontteja ja yhteisiä ulkoilualueita (esim. parin hengen asunnoille,
lapsiperheille, nuorille perheille), yritysten yhteistyötä työskentelytiloihin liittyen - pitäisikö selvittää kiinnostuneita
pienyrityksiä palvelualalta/luovat alat, hieman matkailualan "palvelijoita"/palveluita, kylätalo yhteisöllisiin juttuihin
* Julkisella puolella ei saaa suosia mitään yksittäisiä yhtiöitä/organisaatioita
* Alueelle voidaan osoittaa puu/hirsitalo rakentamiseen kokeilua mikä pitää kilpailuttaa jotta kaikilla yrityksiää on
mahdollisuus
* Rovaniemellä/ Lapissa on useita hirsitalovalmistajia: Aihkitalot, Torniossa, Pellossa, Pudasjärvellä, Kontiotuote,
Ounaspuu (hirsitoimittaja); lopulta kuitenkin yksityinen rakentaja valitsee haluamansa talotoimittajan; yhtenä
vaihtoehtona voisi olla hirsipäiväkodin rakennuttaminen kaupunkikonsernin toimesta (koeluontaisesti)
* Rakennusvalvonta, arkkitehti, LVIAS- ja rek.suunnittelija, hirsitoimittaja, urakoitsija, maalari, muurari, jne., asiakas
* Kaavoitustoimisto, rakennusvalvonta, arkkitehti tstot, rekennesuunnittelu tstot, ympäristö ltk, tekninen ltk,
valtuusto, puutarhurit
* Talot: Muurametalot, Pellopuu, Laplitalot, Kastelli, Puustelli (kalusteet), Vieskatalot
* Sähkö, sähköpalveluyritykset, lvi, lvi-alan yritykset
* Valmispaketti
* Pölkky Oy
* Hirsitalot
* Metsäliitto
* Pilke
* Lapin ammattiopisto
* Perinneyhdistykset
* Totto ry - perinneilme: katto, räystäät, ikkunamuoto
* Potentiaaliset ostajat/ asukkaat l. edustajat
* Alueen omat rakentajat
* Perinnerakentamisen osaajat
* Alueen oppilaitokset ammattikoulu/amk/yliopisto
* Ympäristö-/ viherrakentamisen osaajat
* Korhoset /sähkö/lvi
* Kemijärvellä puutalorakentaja
* Rovaniemen Markkinakiinteistö
* Neve Rovaniemellä
* Hirsirakentamisen osaajat/ metsähallitus, ammattioppilaitokset, restauroijat esim. Jaakko Moilanen, Sinettä.
Perinnerakentajat/ kotiseutuyhdistys, jopa taiteilijat/ Kemijärven kisat. Puuasiantuntijat/ Lapin mänty/ Lappset
Group.

1. Moderni Hirsikaupunki – Lappi –hankkeen tausta
 Kaupunki hankkinut maa-alueen: 5 km keskustasta, suosittu ja kiinnostusta herättänyt tuleva
asuin- ja yritysalue Rovaniemellä, Kemijoen rannassa + lampi, virkistysalue lähellä (Pöyliövaara),
suunniteltu myös kauppakeskusta
 Yliopisto tutkii mahdollisuutta hirsi (/puu) –rakentamiselle
 Urakoitsijoiden tarpeet halutaan ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa
2. Yrityksen yleiskatsaus
 Millainen markkinatilanne? Onko Rovaniemi/ Lappi kiinnostava rakennuskohde?
 Millaisia asiakkaita yrityksellä on? Millaiset ovat rakennusprojektien rahoitusmallit?
 Millaisia taloja rakentaa – talotyypit, suuruusluokka?
 mikä on ns. valmiiden tuotteiden/mallien osuus vs räätälöitävien kohteiden osuus?
 Miten yritys tekee rakentamispäätökset?
 Millainen on yrityksen ansaintamalli? (Pitääkö olla tietty määrä asukkaita etukäteen tiedossa?
Kuinka paljon liiketoimintaan sisältyy riskiä?)
3. Hirsi rakennusaineena
 Paljonko yritys nykyään rakentaa hirrestä? Entä puusta (rankarakenteinen/ CLT)?
 Mistä hirren pieni osuus johtuu? Mitä esteitä/haasteita hirsirakentamiseen liittyy?
 Mikä näkymä hirsitaloista? Onko siinä mahdollisuuksia?
4. Metsäruusu [arkkitehtisuunnitelmat apuna]
 Onko alue houkutteleva?
 Miten alueesta saataisiin houkuttelevampi?
 Mitkä asiat laskisivat houkuttelevuutta?
 Mitä asioita voidaan määritellä jo kaavassa? Mitä asioita ei missään nimessä?
 Muuta kontribuutiota kaavoitukseen/suunnitteluun?
5. Toteutettavuus
 Ajatukset perinteisestä toimintamallista, onko tarvetta uudelle? Miten kaupallista (vrt
kokonaishintaurakka vs allianssi tyyppiset muutokset) mallia tulisi kehittää rakentajan
näkökulmasta paremmaksi/tehokkaammaksi?
 Mitä teidän yritys voisi antaa (mitä ja millaista osaamista) prosessin alkupäähän kaava/suunnitteluvaiheeseen? Haluisitteko osallistua esim. Metsäruusun suunnittelun ja miten?
 Miten kaavoitus/suunnittelu tulisi tehdä, jotta alueelle olisi mahdollisimman helppoa rakentaa
rakennusten tuotannon näkökulmasta? (DfM)
 Mitkä ratkaisut rakennuksissa, alueessa tai prosessissa tehostaisivat laatu/hinta suhdetta?
 mitkä ovat Metsäruusun kaltaisen aluekohteen tärkeimmät osapuolet? voiko niitä asettaa
tärkeysjärjestykseen? jos kyllä niin mikä se on ja miksi?
6. Tulevaisuus
 Näkeekö yritys mahdollisena rakentaa Metsäruusun alueelle?
 Kasvaako yrityksen kiinnostus pilottikohdetta kohtaan, jos mahdollisuutena on saada laajemmat
markkinat Lapissa ja ulkomailla, esim. Ruotsissa/Norjassa/Japanissa?
 Onko kiinnostusta osallistua hankkeeseen myöhemmin (workshop tms.)?

Liite 3. Hirsitalotoimittajien haastattelurunko

1. Moderni Hirsikaupunki – Lappi –hankkeen tausta
2. Yrityksen yleiskatsaus
 Millainen markkinatilanne? Miltä Rovaniemi/ Lappi vaikuttaa hirsitalojen osalta?
 Millaisia asiakkaita yrityksellä on? Millaiset ovat rakennusprojektien rahoitusmallit?
 Millaisia taloja rakentaa – talotyypit, suuruusluokka?
 Kuinka suuri osa taloista on asuintaloja, kuinka paljon mökkejä?
 mikä on ns. valmiiden tuotteiden/mallien osuus vs räätälöitävien kohteiden osuus?
 Millainen on yrityksen ansaintamalli?
3. Hirsi rakennusaineena
 Miten hirsitalojen markkinatilanne on kehittynyt?
 Mitkä ovat hirsirakentamisen suurimmat haasteet/esteet? Miksei kaikki asu hirsitaloissa?
 Mitkä ovat yrityksen näkökulmasta hirren suurimmat hyödyt?
 Mitkä ovat hirsitalojen tulevaisuuden trendit?

4. Metsäruusu [arkkitehtisuunnitelmat apuna]
 Onko alue houkutteleva?
 Miten alueesta saataisiin hirsitalotoimittajien kannalta houkuttelevampi?
 Mitkä asiat laskisivat houkuttelevuutta?
 Mitä asioita voidaan määritellä jo kaavassa? Mitä asioita ei missään nimessä?
 Muuta kontribuutiota kaavoitukseen/suunnitteluun?

5. Toteutettavuus
 Mitä teidän yritys voisi antaa (mitä ja millaista osaamista) prosessin alkupäähän kaava/suunnitteluvaiheeseen?
 Miten kaavoitus/suunnittelu tulisi tehdä, jotta alueelle olisi mahdollisimman helppoa rakentaa
rakennusten tuotannon näkökulmasta? (DfM)
 Mitkä ratkaisut rakennuksissa, alueessa tai prosessissa tehostaisivat laatu/hinta suhdetta?
 mitkä ovat Metsäruusun kaltaisen aluekohteen tärkeimmät osapuolet? voiko niitä asettaa
tärkeysjärjestykseen? jos kyllä niin mikä se on ja miksi?

6. Tulevaisuus
 Mitkä odotukset Metsäruususta?
 Miten yritys voisi edesauttaa alueen toteutumista?
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