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Tiivistelmä 
 

Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa järjestetään vuonna 2017 Tulevaisuuden 

energia -messut, joiden teemana ovat tulevaisuuden energiaratkaisut ja ilmastonmuutoksen 

pysäyttäminen. Saint-Gobain ISOVER järjesti tänä vuonna kaksivaiheisen kansainvälisen 

opiskelijakilpailun, jossa näyttelyalueen laitamille tuli suunnitella kestävän kehityksen mukaista ja 

Astanan äärimmäisin sääolosuhteisiin sopivaa energiatehokasta asuntoarkkitehtuuria. Kylmän, 

jopa yli -50 °C, tuulisen ja pitkän talven sekä kuuman kesän lisäksi työlle toivat haastetta 

paikallinen kulttuuri sekä suunnittelualueen sijainti näyttelyalueella. 

 

Diplomityöni on kansallisen vaiheen kilpailuehdotus, jossa olen suunnitellut kerrostaloalueen 

kestävän kehityksen teemoja huomioiden. Rakennukset on suunniteltu tilaelementeistä 

passiivirakentamisen periaatteilla. Rakennusmateriaaleissa ja -tavassa on mietitty paikallisuutta, 

taloudellisuutta ja rakennuksen ylläpidettävyyttä. Olen halunnut työssäni tutkia elinkaariasumista, 

joka kestää myös seuraavalle sukupolvelle. Huoneistojen makuuhuoneet on mahdollista myydä 

tai vuokrata naapurille. Asuntojen pohjissa on mietitty muuntojoustavuutta ja esteettömyyttä. 

Rakennuksissa on sisäpromenadi, jonka varrella sijaitsevat asuntojen sisäänkäynnit kuisteineen, ja 

johon osa huoneistojen ikkunoista avautuu ranskalaisina parvekkeina. Sisäpromenadin laidalla on 

pieniä, 6-30 m² huoneita, joissa on asumista sekä aluetta rikastuttavaa ja täydentävää toimintaa. 

Nämä muodostavat toiminnallisen julkisivun, joka voi käsittää esimerkiksi työtiloja, leikkihuoneen, 

kiipeilyseinän, talosaunan, kahvilan ja polkupyörien vuokrauspisteen.  

 

Diplomityön tavoitteena on ollut suunnitella energiatehokkaita, toimivia ja viihtyisiä koteja piha-

alueineen eri ikäryhmät ja elämäntilanteet huomioiden. Olen pyrkinyt luomaan kerrostaloalueen, 

joka tarjoaa tiloja sosiaalisiin kanssakäymisiin ja kannustaa yhteisöllisyyteen sekä vastuulliseen 

välittämiseen asuinympäristöstään. 
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1 Johdanto  
Diplomityöni on suunnitelmapainotteinen kilpailuehdotus kaksivaiheiseen kansainväliseen 

opiskelijakilpailuun ”ISOVER Multi-Comfort House Students Contest Edition 2015 Residential 

function in cold climate – Astana, Kazakhstan”. Kilpailun järjesti Saint-Gobain eristeliiketoiminta ja 

kansalliset organisaatiot eri maissa (mukaan lukien Saint-Gobain ISOVER, CertainTeed ja 

IZOCAM). Tavoitteena oli suunnitella Tulevaisuuden energia 2017 -näyttelyalueen laitamille 

kestävän kehityksen mukainen, energiatehokas asuinkortteli Astanan äärimmäisen kylmiin, mutta 

myös kuumiin, olosuhteisiin. 

 

Valitsin aiheen diplomityökseni, koska koen asuntosuunnittelun kiinnostavana ja kohdemaa on 

haasteineen kiehtova. Tavoitteeni oli suunnitella passiivirakenteisten kerrostalojen kortteli, jossa 

kestävä kehitys toteutuisi paitsi rakentamistavan ja -materiaalien valinnoissa, myös asuntojen 

ylläpidettävyydessä ja sukupolvet kestävässä elinkaariasumisessa. Olen pyrkinyt luomaan 

energiatehokkaita, viihtyisiä ja toimivia koteja piha-alueineen tarjoten samalla korttelissa Astanan 

olosuhteisiin ja kulttuuriin istuvaa julkista ja puolijulkista toimintaa.  

 

Aloitin työskentelyn lokakuussa 2014 ja jätin kilpailuehdotuksen maaliskuun 2015 lopussa. Työtä ei 

ole jatkotyöstetty diplomityöhön taittoa ja selostusta lukuun ottamatta. Selostuksessani kuvaan 

ensin lyhyesti tehtävänannon ja omat tarkennukseni siihen. Käyn läpi tavoitteeni ja työn haasteet. 

Kerron hieman työn taustasta. Alueanalyysin jälkeen kerron tarkemmin rakennuksista ja piha-

alueista sekä käyn suunnitelmaani läpi kestävän kehityksen periaatteiden kautta. 
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2 Työn aihe, kilpailun tehtävänanto ja tilaohjelma 
 

Kilpailuun osallistujien tehtävänä oli luoda visio energiatehokkaasta ja kestävän kehityksen 

mukaisesta asuinalueesta, joka sijaitsee Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa Tulevaisuuden 

energia 2017 -näyttelyalueen laitamilla.  

 

Kilpailun tehtävänannossa määriteltiin: 

- Yhteensä 10–12 asuinrakennusta, korkeus on 6–8 kerrosta, 

- Maanpäällinen bruttopinta-ala n. 31 000 m², 

- Parkkialueen maan pinnalla, yhden autopaikan per asunto. Pysäköinnin voi sijoittaa myös osittain 

upotettuna maan pinnan alapuolelle, noin 1,5 metriä, 

- Asuntoja 320–350 kpl, 

- Makuuhuoneet mitoitettuna kahdelle henkilölle, 

- Asuintilat yleisesti siten, että tilaa on 18 m² per henkilö pois lukien keittiö ja aputilat, 

- Huoneiden lukumäärät asuntoa kohden vapaasti päätettävissä, suositus keskittyä, kahden ja 

kolmen huoneen asuntoihin, 

- Kerroskorkeus 3,3 metriä, 

- Leikkialue lapsille, 

- Polkupyöräparkki, polkupyörien vuokrauspiste, 

- Runsaasti vieraspysäköintiä, 

- Jätteiden kierrätyspisteet alueella rakennettavaan järjestelmään kytkien 

 

Asuinalueen pihat tuli käsitellä joko perinteisenä maantasopihana, osana rakennuksia, 

sisäpihoina tai näiden yhdistelminä. Suunnittelualueeseen tuli sisällyttää rakennettua ja 

luonnontilaista piha-aluetta. Rakennusten arkkitehtuurin tuli sopeutua ympäröivään alueeseen ja 

paikallisuus tuli huomioida. Kilpailuehdotukseen sai myös oman vision mukaan sisällyttää muita 

palveluita, jotka palvelisivat hyvin Astanan olosuhteissa. 
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Rakennuksissa tuli käyttää Isoverin ja Saint-Gobainin tuotteita ja näiden oikeaoppinen käyttö ja 

esitystapa olivat osa kilpailun arvostelukriteereitä.  Kaikkien rakennusten tuli täyttää 

passiivirakentamisen ja isoverin Multi-Comfort House -kriteerit. Yhden rakennuksen kohdalta tuli 

tehdä laskelmat lämmitysenergian kokonaismäärästä.  

 

Laskelmien lisäksi kilpailussa vaadittavat asiakirjat olivat asemapiirros, pohja- ja leikkauskuvat sekä 

rakenneleikkaukset (1:10 tai 1:20). Rakennusosapiirustukset tuli esittää katon, ikkunoiden, ulko- ja 

väliseinän, sekä ala- ja välipohjien osalta. Lisäksi kilpailijan tuli oman harkintansa mukaan esittää 

muuta aineistoja kuten perspektiivikuvia ja kaavioita.  

 

Yleinen tehtävä oli vastata kysymykseen: ”Millaista on kestävän kehityksen mukainen 

rakentaminen Astanan äärimmäisissä olosuhteissa?” 

 

2.1 Työn tavoitteet ja aiheen tarkennus 
 

Olen jättänyt osan kilpailuaineistoa pois diplomityöstäni. Esimerkiksi energialaskelmat jätin pois, 

koska en niissä ohjelman ennakkoasetusten vuoksi kyennyt esittämään tarkkoja lukuja 

rakennukseni monimuotoisuuden ja erilaisten rakenteiden vuoksi. Rakennusosapiirustusten 

teksteistä olen poistanut tarkat tuotenimet ja korvannut ne yleisillä termeillä, kuten 

”lämmöneriste”. 

 

Työssäni olen tutkinut asumista, joka palvelee ihmistä koko elinkaaren ja rakennusta, joka kestää 

myös seuraavalle sukupolvelle. Tavoitteeni ovat muuntojoustavuus, esteettömyys, ylläpidettävyys, 

energiatehokkuus ja yhteisöllisyys. Suunnitelmassani olen kiinnittänyt huomiota myös asumiseen 

liittyviin ja sitä tukeviin toimintoihin ja palveluihin, kuten korttelipihan virikkeellisyyteen. 

 

Tehtävänannon ulkopuolelta olen tutkinut, miten aluetta messujen jälkeen kehitetään. 
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2.2 Työn haasteet 
 

Astanan mahtipontinen arkkitehtuuri ja laakeat aroniityt toivat ensimmäiseksi mieleeni Dubain 

Suomen Lapissa. Työn suurimmat haasteet muodostuivat ilmasto-olosuhteista ja ympäröivien 

rakennusten arkkitehtuurista. Kaupunki on talvella kylmä ja tuulinen ja kesällä kuuma, ilmastoltaan 

Suomen sääolosuhteita huomattavasti armottomampi. Kazakstanilainen kulttuuri, uskonnot, 

sosiaaliset tavat ja muut asumiseen vaikuttavat seikat poikkeavat suomalaisesta ja vaativat 

laajaa perehtymistä.  

 

Tontin sijainti rakenteilla olevalla messualueella on haastava. Rakennuksen tuli sopeutua 

näyttelyalueelle tuleviin, hieman futuristisiin rakennuksiin, ollen kuitenkin asukkailleen kodikas. 

Koska rakennukset ovat osa Tulevaisuuden energia 2017 -messuja, koin rakennuksella olevan 

osansa näyttelyssä ja näin ollen myös tehtävä tarjota messuvieraille jotain elämyksellistä. 

 

Kestävä kehitys on käsitteenä laaja, ja pelkästään sen pääosa-alueiden huomioiminen 

kerrostaloaluetta suunniteltaessa oli haastavaa ja antoisaa. 
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3 Työn taustaa 
  

3.1 Astana 
 

Astana sijaitsee keskellä Kazakstania Ishim-joen varrella. Astanasta tuli maan pääkaupunki 

vuonna 1997 ja kaupungin väkiluku on viime vuosikymmeninä voimakkaasti kasvanut. Kaupungin 

arkkitehtuurissa sekoittuvat idän eksotiikka, nimekkäiden arkkitehtien suunnittelemat 

mahtipontiset rakennukset ja neuvostoaikaiset kerrostalolähiöt. Astanassa on rakennusteollisuutta 

ja kaupungissa on hyvät rautatieyhteydet Aasiaan ja Eurooppaan.  

 

3.2 Expo 2017 Future Energy 
 

Astana Expo 2017 teemana on tulevaisuuden energia, energiatehokkuus ja -turvallisuus sekä 

ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. 173 hehtaarin näyttelyalue sijaitsee uuden 

kaupunkikeskuksen ja lentokentän välissä, neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. 

Lähettyvillä sijaitsevat sekä Nazarbajev-yliopisto että Vuosituhannen puistokäytävä, jonka varrella 

sijaitsevat kaupungille poliittisesti ja kulttuurillisesti tärkeät kohteet. 

 

Expo 2017 -näyttelyn jälkeen osaa näyttelyrakennuksista hyödynnetään tieteellisinä 

tutkimuslaboratorioina, tiedekeskuksina ja tutkimusinstituutteina. Näyttelyrakennuksia voidaan 

myöhemmin käyttää myös valtion asunto-ohjelman toteuttamisessa, mikä antaa mahdollisuuden 

ratkaista pääkaupungin kehittämiseen liittyviä sosiaalisia ongelmia. (Stasova 2012)  
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3.3 Kilpailualue 
 

Kilpailualue sijaitsee Tulevaisuuden Energia 2017 -näyttelyalueen laitamilla, messukeskuksesta 

katsottuna lounaaseen. Alueen koko 3,1 hehtaaria. Suunnittelualue on tasamaastoa: hieman 

savista ja kivistä hiekkakenttää, ei puita tai olemassa olevia rakennuksia. Yleisesti ottaen 

routimissyvyys Astanassa on kahdessa ja puolessa metrissä. 

 

3.4 Ilmasto 
 

Astana on Mongolian Ulan Batorin jälkeen maailman toiseksi kylmin pääkaupunki. Talvella 

lämpötila laskee jopa -50 °C:een ja pureva tuuli lisää kylmyyttä. Talvet ovat kuivia. Lunta sataa 

lokakuusta huhtikuuhun, mutta lumen syvyys on yleensä ollut maksimissaan vain 25 senttimetriä 

(WeatherOnline 2015). Tehtävässä annettu suunnittelulämpötila talven kylmimmältä, viiden 

päivän periodilta, on -36 °C. Keskilämpötila lämmityskaudelta on -8,4 °C. Lämmityskausi on 216–

229 päivää. 

 

Kesät ovat kuumia, sateet satunnaisia kuuroja. Lämmin kausi, jolloin päivälämpötila nousee yli 19 

plusasteen, alkaa toukokuun alussa ja päättyy syyskuun puolivälissä. Kuuminta on elokuussa, jopa 

yli +40 °C. 
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4 Alueanalyysi 
 

4.1 Ympäröivät toiminnot 
 

Suunnittelualueeseen välittömästi liittyvät alueet: 

 

Etelässä Buffer Park 

- Erottaa moottoritiet alueesta ja on tärkeä osa kaupungin kestävän kehityksen mukaista 

strategiaa, 

- Myrskyvesien hallinta, 

- Laaja alue aurinkopaneeleille 

Pohjoisessa Covered Street 

- Vähittäismyynti, toimisto, terveys, elokuva, klubi, taide, parkki, 

- Linkittää BRT aseman(Bus Rapid Transit) lännessä ja EXPO alueen idässä, 

- Suunnittelu menossa, rakennukset max korkeus 30 m, 

Lännessä asuinalue 

- Rakennukset 6-8 kerrosta, 

- Voidaan ehdottaa samaa periaatetta kuin pääkilpailualueelle, 

Idässä 3-kerroksinen lukio 1200 opiskelijalle 

- Sijainti on vielä päättämättä, 

- Alue voidaan muuttaa asuinalueeksi, jossa 6-8 kerroksisia rakennuksia 

 

4.2 Palvelut 
 

Kattavat palvelut sijaitsevat suunnittelualueen pohjoispuolella. Kerrostalokortteliin olen sijoittanut 

täydentäviä palveluita, jotka sopivat yhteen asumistoiminnan kanssa ja tukevat kestävää 

kehitystä. Perinteisten kivijalkaliikkeiden sijasta osa palveluista on nostettu ylempiin kerroksiin. 
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Tarjottavat julkiset palvelut voivat olla esimerkiksi kahvila, leipomo, polkupyöränvuokrauspiste, 

lehtikioski tai kukkakauppa. Rakennus voi lisäksi tarjota ulkopuolisille käyttäjille pieniä työ- tai 

harrastetiloja. 

 

4.3 Kulkuyhteydet 
 

Pyörä- ja autoliikenne on ohjattu kulkemaan korttelin ympärillä. Korttelia halkovat kävelyreitit, 

joissa on huomioitu yhteydet messukeskuksen (tulevaisuudessa mahdollisesti tutkimuskeskus ja 

tiedemuseo erilaisine työtiloineen) ja koulun sekä idän asutusalueen ja BRT-aseman välillä. 

 

4.4 Tuuli ja ilmansuunnat 
 

Talvella kovimmat tuulet puhaltavat etelästä ja luoteesta. Tuulisia päiviä on vuodessa 280–300. 

Rakennukset suojaavat pihaa kovilta tuulilta ja luovat varjoa kuumina päivinä. Puiden istutuksessa 

on mietitty tuulensuojia ja lumen kinostumisia.  
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5 Rakennukset 
 

Olen sijoittanut kerrostalot osin toisiinsa kytkettyinä pääasiassa suunnittelualueen laitamille, jotta 

suuret yhteispiha-alueet mahdollistuvat. Rakennukset on sijoitettu niin, että huoneistojen suuret 

ikkunat ovat kohti kaakkoa, etelää tai länttä. Näin luonnonvalo ja aurinkoenergia pystytään 

hyödyntämään tehokkaasti. Auringon aiheuttamalta liikalämmöltä suojaavat rakennusten pitkät 

räystäät, rakennusten polveilevat ulokeparvekkeet, ikkunoiden suuret karmisyvyydet ja erilaiset 

tehokkaat kaihdin- ja paneeliverhoratkaisut. Katujen puoleisilla julkisivuilla auringolta suojaavat 

verhomainen ornamenttijulkisivu ja sisäpromenadin auringonvalon mukaan tummuvat ikkunalasit. 

 

Rakennukset koostuvat asuinhuoneistoista, näiden talvipuutarhoista, parvekkeista, pihoista ja 

kattoterasseista sekä asumista palvelevista tiloista. Olen päätynyt suunnitelmassani 

sivukäytäväratkaisuun, sillä halusin pitää huoneistojen runkosyvyyden n. kahdeksassa metrissä ja 

mahdollistaa asuntojen tuulettamisen ristivedolla.  Tämä sivukäytävä, sisäpromenadi, toimii 

sisäkatuna ja huoneistojen etukuistina, joka tarjoaa varsinkin kylminä ja tuulisina päivinä tilaa 

liikkua ihmisiä kohdaten. Sisäpromenadin varrella ns. toiminnallisessa julkisivussa on pieniä liukuovin 

varustettuja huoneita, joihin on sijoitettu talon yhteistiloja ja erilaisia julkisia ja puolijulkisia 

toimintoja. 

 

Toiminnallisen julkisivun ornamenttiverho aaltoilee kevyesti kohti vesikattoa. Osa julkisivussa 

olevista kuutioista työntyy verhoseinän lävitse ja talossa tapahtuva toiminta näyttäytyy 

selkeämmin kaupungin katukuvaan.  

 

5.1 Asuinhuoneistot 
 

Huoneistokoot ovat yksiö 49 m², kaksio 64 m² ja kolmio 79 m². Kaksi huoneistoa voidaan yhdistää 

toisiinsa esimerkiksi kahden sukupolven asunnoksi, jolloin huoneistoala on 128 m². Asuntojen 
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irtaimistovarastot sijaitsevat ullakkokerroksessa. Väestönsuojatilat sijaitsevat pysäköintikerroksessa. 

Kaikissa asunnoissa on asuntokohtainen ulkotila: piha, kattoterassi tai parveke. Asuntoon kuuluu 

myös lämpöeristetty, mutta lämmittämätön talvipuutarha. 

 

5.2 Sisäpromenadi 
 

Sisäpromenadi on asukkaiden etupihaa tarjoten asunnoille omat pienet kuistit, joihin mahtuu 

puutarhakalusteet ja jossa voi kohdata ihmisiä sekä jutella naapureiden kanssa. Tila on vaihtoehto 

ulkotiloille talven kylminä tai kesän paahtavan kuumina päivinä. Sisäpromenadi on leveähkö tila, 

jonka varrella on ilmaa puhdistavia kasvihuoneita sekä erilaisia, 6-30 m² asumista palvelevia 

toimintakuutioita. Osan makuuhuoneista ikkunat avautuvat sisäpromenadin puolelle 

ranskalaisina parvekkeina. 

 

5.3 Toiminnallinen julkisivu 
 

Ns. toiminnallisessa julkisivussa yksityinen ja julkinen tila liukuvat toistensa lomaan. Asunnot saavat 

lisätilaa toiminnallisesta julkisivusta: etätyöpiste, lasten leikkipaikka, sauna, vierashuone, 

pyykkitupa ja muita talon yhteistiloja. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä toimintoja 

rakennuksiin sijoitetaan. Julkiset palvelut, kuten kahvila, kioski, polkupyörän vuokrauspiste tai 

lapsiparkki täydentävät asumistoimintoja ja lisäävät asumisen elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. 

  

5.4 Pysäköinti 
 

Asukaspysäköinti sijaitsee rakennusten alla, osittain upotettuna maanpinnan alapuolelle. 

Perustelen ratkaisuni esteettömyydellä, turvallisuudella ja viihtyisyydellä. Paikalliset sääolot (lumi, 

kova tuuli ja helle) huomioiden esteetön ja vaivaton kulku pysäköintipaikoille on yksi 

elinkaariasumisen edellytyksistä. Autojen sijoittaminen pois korttelipihasta lisää pihan turvallisuutta, 
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parantaa näkymiä ja antaa tilaa viihtyisimmille piharatkaisuille. Ensimmäisen kerroksen pihat on 

pysäköintitason osittaisen upotuksen ansiosta nostettu metrin, puolitoista katutasosta. 

 

Vieras- ja asiakaspysäköinti on sijoitettu korttelia ympäröivien katujen varsille. Pysäköintiruudut 

ovat osa bulevardien rakennetta ja muodostavat suojaavan muurin autoilijoiden ja pyöräilijöiden 

välille. 

 

Pyörille on varattu pysäköintitelineitä ja -katoksia eri puolilta korttelia sisäänkäyntien 

läheisyydessä. Polkupyöränvuokrauspiste sijaitsee maantason ns. toimintakuutiossa, johon on 

kulku niin sisä- kuin ulkokautta. Tarvittaessa tilan voi muuttaa tavalliseksi pyörävarastoksi, kioskiksi, 

kahvilaksi – miksi vain asukkaat ja taloyhtiö päättävät. 

 

6 Pihasuunnitelma 
 

Kortteli jakautuu kahteen yhteispihaan. Ylemmän pihan luonne on julkisempi, sillä sen kautta on 

enemmän läpikulkua. Tämän pihan varrella on alempaa pihaa enemmän toriaukeita, joita 

varjostavat ja suojaavat vehreät pergolat. Olen miettinyt pihan istutuksen lomassa kulkevaksi 

pieniä kivipuroja, jotka keräävät alueen ylimääräiset sulamis- ja sadevedet ja kuljettavat ne kohti 

hulevesiallasta. 

 

Pihasuunnitelmassa osoitan eri värein eri toiminnot: leikkipihan ja oleskelun, kodinhuollon (tomutus, 

pyykinkuivaus ja jätteiden putkikeräysjärjestelmän pisteet), pyöräparkit, oleskelualueen (grillaus ja 

vesipiste), ulkokuntosalin, pelikentät ja nuorten oleskelut. Olen jakanut pihan kasvillisuuden aro- ja 

hyötykasveihin, perennoihin ja nurmialueisiin. Suurimmat puut toimivat tuulensuojina ja varjostavat 

rakennusta. Pihalla on myös seikkailumetsä, jonka keskellä on nuotiopaikka pieniä retkiä varten. 

 



 

 

18  

7 Kestävä kehitys 
 

Kerrostaloaluetta suunniteltaessa tuli huomioida ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä 

kehitys. Lisäksi olen tarkastellut suunnitelmaani kulttuurillisen kestävän kehityksen kannalta. 

 

7.1 Ekologinen kestävyys 
 

Luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnon resursseihin ja 

sietokykyyn ovat perusehtoja ekologisesti kestävässä kehityksessä. ”Rakennus ja kiinteistöalalla 

tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä rakentamiseen ja rakennuskannan 

energiataloudellisuuteen, vesitalouteen ja jätehuoltoon, sisäilman terveellisyyteen sekä 

rakennuksen ja sen osien kestävyyteen ja käyttöikään. Rakennukselle asetetut toiminnalliset 

vaatimukset pyritään täyttämään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla resurssien 

käytöllä.” (Lappalainen 2010: 167) 

 

Kazakstanin tämän hetkinen talous perustuu raakaöljyyn, maakaasuun ja kaivannaisteollisuuteen. 

Maataloussektori on myös huomattava ja tuottaa paitsi viljaa myös karjataloustuotteita. Astanan 

maaperä on tuuli- ja maatalouseroosion kuluttamaa, melko puutonta ja arokasvillisuus alkaa 

kaupungin laitamilta siinä, missä rakentaminen loppuu. Korttelin piha-alueilla olen pyrkinyt paitsi 

monipuoliseen ja toimivaan ympäristöön myös vaalimaan ja elvyttämään kazakstanilaista 

luontoa. Puita ja metsikköä, joita on aikoinaan hakattu maatalouden ja asutuksen tieltä, on 

istutettu runsaasti kortteliin mm. auringon- ja tuulensuojiksi. Kuivuutta ja kuumuutta hyvin sietävää 

arokasvillisuutta on rakennusten katoilla ja korttelipihassa hyötykasvien, kukkien ja niittyjen 

lomassa. 
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7.1.1 Materiaalit 
 

Rakennusmateriaalit (Isoverin ja Saint-Gobainin tuotteiden lisäksi) olen valinnut uusiutuvista 

luonnonvaroista. Ristiinlaminoitu puu muodostaa rakennuksen rungon ja julkisivut ovat 

luonnonöljymaalattua lautaa sekä keraamista villatiiltä. 

 

Päädyin valitsemaan ristiinlaminoidun puun sen ominaisuuksien vuoksi. Puu on uusiutuva 

materiaali ja puutuotteilla on pieni hiilijalanjälki. Kasvaessaan puut toimivat hiilinieluina ja 

hiilidioksidi sitoutuneena puuhun sitoutuu rakennuksen massaan koko sen eliniäksi. Kazakstanilla 

on myös omia metsävaroja, mutta tarvittaessa puu voidaan kuljettaa vähäpäästöisesti Siperiasta 

rautateitse Astanaan, jossa rakennusteollisuus jalostaa sen. Ristiinlaminoitu puu tuottaa vain 

vähän hukkapaloja ja aukotuksesta syntyvät palat ovat hyödynnettävissä muissa rakenteissa. 

 

Puulla on hyvä palonkesto. Astanan ilmastossa puun kyky varastoida lämpöä ja kosteutta on 

eduksi. Puun latenttia eli piilevää, vesihöyryyn sitoutunutta lämpöä pystytään hyödyntämään 

energiatehokkuuden parantamisessa ja kosteusbufferoinnissa (Cronhjort 2014).  Puulla on 

alhainen lämmönjohtavuus ja hyvät akustiset ominaisuudet. Puupinnoilla on tutkittu olevan 

myönteinen vaikutus hyvinvointiin. Lisäksi ristiinlaminoitu puu on sitkeä ja jämäkkä materiaali, joka 

sopii myös maanjäristysalueille. Astanasta noin 550 km kaakkoon on ollut lukuisia järistyksiä 

(Earthquake Track 2015). 

 

Toinen rakennusten päämateriaali on ornamenttijulkisivun keraaminen villatiili. Tiilissä on 

hyödynnetty kahta paikallista materiaalia: lampaiden villaa ja savea. Tutkijat Carmen Galán and 

Carlos Rivera (2010; 24) ovat todenneet villasekoitteisten tiilien olevan ympäristöystävällinen 

mahdollisuus käyttää paikallisia materiaaleja. Heidän tutkimusten mukaan tavalliseen tiileen 

verrattuna villatiilen pakkasenkestävyys on suurempi. Keraamiset villatiilet mahdollistavat 

ornamenttijulkisivuun liukuvärjäyksen. 
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7.1.2 Tulevaisuuden energiaa ja kierrätystä 
 

Astanassa ei ole vielä vakiintunutta jätteiden kierrätystä, eikä energian- ja vedenkulutukseen ole 

toistaiseksi totuttu kiinnittämään huomiota. Suunnittelemieni rakennusten energiatalous perustuu 

aurinkoenergiaan (paneelit rakennusten katoilla ja parvekkeilla) ja maalämpöön. Tuulta 

hyödynnän sisäpromenadin painovoimaisessa ilmanvaihdossa ja asuntojen tuuletuksessa 

ristivedolla. Käsienpesu- ja suihkuvesi kierrätetään wc:n huuhteluvedeksi. Asunnoissa on 

huoneistokohtaiset vesimittarit, mikä auttaa kiinnittämään huomiota kulutustottumuksiin. 

Jätteiden kierrätyspisteet sijaitsevat sisäpihan puolella kaikkien pääsisäänkäyntien lähettyvillä. 

Lisäksi toiminnallisella julkisivulla voi olla erilaisia kierrätyshuoneita, joissa lelut ja kirjat vaihtavat 

omistajaa. Piha-alueen sade- ja sulamisvedet ohjataan hulevesialtaaseen ja käytetään 

kukkaistutusten ja hyötykasvien kasteluun. 

 

7.1.3 Viihtyisä sisäilma 
 

Sisäilman terveellisyyteen vaikuttavat paitsi materiaalivalinnat myös hyvä ilmanvaihto. 

Ilmanvaihto on koneellinen ja varustettu lämmöntalteenotolla. Ratkaisu on perusteltu ja toimiva 

paikalliset ulkoilman lämpötilavaihtelut huomioiden. Sisäpromenadilla ja toiminnallisessa 

julkisivussa olen kuitenkin käyttänyt pelkästään painovoimaista ilmanvaihtoa. Sisäpromenadin 

varrella on avoimia viherhuoneita, joissa kasvaa ilmaa puhdistavia kasveja, jotka sekä lisäävät 

sisäilman terveellisyyttä ja kosteutta, että tuovat vihreää viihtyisyyttä pakkaspäivinäkin. 
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7.2 Sosiaalinen kestävyys 
 

Kerrostaloalueellani olen pyrkinyt esteettömyydellä ja muuntojoustavuudella antamaan ihmisille 

tasa-arvoiset lähtökohdat asua, harrastaa, leikkiä, liikkua ja tehdä työtä. Pohjapiirustukset 

joustavat asukkaiden tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa mm. eri uskonto- ja ikäryhmien 

asumisen samassa talossa. Esimerkiksi islaminuskoisessa perheessä on tärkeää, että nainen voi 

tarvittaessa välttyä miehen katseelta (Rissanen 2015). Rakennuksissa on paljon yhteistiloja, jotka 

täydentävät oman asumisen tarpeita ja luovat sekä tukevat sosiaalista kanssakäymistä myös 

kylmimpinä päivinä. Monipuolinen korttelipiha edistää yhteisöllisyyttä, vastuuseen kasvamista ja 

mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, osallistumiseen ja päätöksen tekoon. Piha kutsuu 

leikkimään, juhlimaan ja ulkoilemaan yhdessä. 

 

Korttelissa ja sen piha-alueessa yhdistyvät julkinen, puolijulkinen ja yksityinen tila kudelmaksi, jossa 

asukas saa haluamansa yksityisyyden ja jossa vierailija kokee olevansa tervetullut. 

Kazakstanilainen kulttuuri on yhteisöllistä, mikä on huomioitu asunnoissa avarina ruokailu- ja 

oleskelutiloina, jotka tarvittaessa ja sään salliessa levittäytyvät talvipuutarhan kautta parvekkeille 

ja terasseille. Sisäpromenadin puolella on luontevia kohtaamispaikkoja ja toiminnallinen julkisivu 

tarjoaa tiloja kokoontumisille. 

 

7.2.1 Elinkaariasuminen 
 

Jos elinkaariasuminen huomioidaan jo suunnittelussa, on rakennuksen mahdollista säilyä 

seuraaville sukupolville. Muuntojoustavuus, helppo huollettavuus ja korjattavuus eli ylläpidettävyys 

ovat mielestäni elinkaariasumisen edellytyksiä. Tähän olen pyrkinyt vastaamaan 

materiaalivalinnoilla ja rakenteilla sekä laadukkaalla tehdasoloissa tapahtuvalla rakentamisella. 

LVIS-tekniikka on keskitetty juuri tästä syystä porrashuoneiden yhteyteen. 
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Elämäntilanteet muuttuvat, ihmisen toimintakyky voi heiketä tai ihminen kaipaa vain muutosta 

asumiseensa. Asunnoissani olen huomioinut asukkaan liikkumisen ja toimimisen helppouden sekä 

mahdollisuuden muovata omaa asuntoa. Lisäksi toiminnallinen julkisivu tarjoaa täydentäviä tiloja 

niin nuorille, lapsiperheille, ikääntyville kuin vierailijoille. Elinkaariasuminen mahdollistaa eri 

ikäryhmien asumisen samassa rakennuksessa, luo elämäntuntua ja on osa kestävää kehitystä. 

 

7.2.2 Muuntojoustavuus 
 

Asuntojen pohjaratkaisun perusidea on, että makuuhuoneet voidaan vuokrata tai myydä 

naapurille (clt-rakenteisiin on jyrsitty ovivaraus). Yksiö 49 m²on tarpeeksi suuri, jotta siinä voi tehdä 

muutostöitä; ruokailutilan voi muuttaa makuuhuoneeksi (10 m²) tai olohuoneen takaseinälle voi 

rakentaa makuualkovin. Keittiöön voi järjestää kulun eteisestä tai ruokailutilan kautta. 

 

7.2.3 Esteettömyys 
 

Asuntojen perusratkaisu on melko väljä. Kylpytilan, eteisen, keittiön ja makuuhuoneiden 

mitoituksessa on huomioitu esteettömyys. Makuuhuoneiden ikkunat lähtevät lattian rajasta, mikä 

mahdollistaa näkymät pihalle myös vuoteesta käsin. Kiintokalusteiden suunnittelussa pystytään jo 

lähtökohtaisesti rakentamaan mahdollisimman esteettömät, kaikille sopivat ratkaisut.  

 

Kaikissa asunnoissa on pesuhuoneen ja makuuhuoneen välisissä seinissä clt-levyyn jyrsitty varaus, 

joka on mahdollistaa oven asennuksen. Asuntojen pohjissa voi tehdä muutoksia, jotka lisäävät 

esteettömyyttä. Tarvittaessa esimerkiksi keittiön voi siirtää ruokailutilan puolelle (putket tällöin 

pintavetona), mikä mahdollistaa suuremman eteisen josta voi olla hyötyä pyörätuolin 

säilytyksessä. 

 

Pihalle ja pysäköintipaikalle pääsee hissillä. Piha-alueella on pientä korkojen vaihtelua, mutta 

kulkureittien kaltevuudet ovat pieniä. Luiskat on aina varustettu käsijohtein, suojareunoin ja 



 

 

23  

sulanapitojärjestelmällä. Myös iso osa kulkureiteistä pysyy talvisin sulana, mikä mahdollistaa 

alueella liikkumisen pyörällisillä apuvälineillä ja lastenvaunuilla lumisinakin päivinä. 

 

 

7.3 Taloudellinen kestävyys 
 

Rakentamisessa taloudellinen kestävä kehitys huomioi ympäristön kantokyvyn ja tulevat 

sukupolvet. Taloudellinen kestävyys perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja huomioi rakennuksen 

koko elinkaarikustannukset. 

 

Puu, savi ja villa päärakennusmateriaaleina, elementtirakentaminen ja taloudelliset säästöt 

rakentamisessa ja energiapihiys tuovat taloudellista kestävyyttä. Luonnonvalo on käytetty 

hyödyksi ja valaistuksessa käytetään LED-valoja. Ikkunat ovat 3- tai 4-lasisia. Talvipuutarhat on 

suunniteltu energiaa säästävästi; lämpöeristetyt, mutta lämmittämättömät aurinkohuoneet 

vähentävät ympäröivien tilojen energian kulutusta. Elinkaariasuminen, esteettömyys ja 

rakennuksen muunneltavuus lisäävät käyttöikää ja vähentävät tulevaa rakentamista ja sen 

mukanaan tuomaa kulutusta. 

 

7.3.1 Elementtirakentaminen 
 

Kerrostalot on suunniteltu rakennettavan tilaelementeistä. Messualueen nopea pystyttäminen ja 

vaativat sääolosuhteet suosivat siirtymistä tehdastiloissa tapahtuvaan esivalmistukseen. Tällöin 

itse rakentaminen on nopeampaa ja saavutetaan korkeampi rakennustekninen laatu. 

Rakenteiden toistettavuus synnyttää myös kustannussäästöjä. Elementtirakentaminen 

mahdollistaa kuitenkin rakennusten parvekejulkisivujen polveilevan, yksilöllisen massoittelun, ja 

näin vältytään monotoniselta asuinympäristöltä. 
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7.3.2 Tilaelementit 
 

Huoneisto koostuu erilaisista tila-elementeistä, joiden mitoituksessa on huomioitu kuljetus. 

Märkätilaelementti kattaa wc- ja pesutilan, eteisen ja keittiön. Elementti on vasten 

sisäpromenadia, jonka puolella kulkevat LVIS-pystyhormit. Ratkaisulla vältetään 

välipohjalävistykset huoneistoissa, mikä parantaa huoneistojen välistä äänieristystä. LVIS-tekniikan 

asennus asuntojen ulkopuolelle helpottaa kytkentöjä ja huolto- sekä tarkastustoimia. Putkivedot 

pysyvät lyhyinä. 

 

Ruokailutila ja olohuone on jaettu kahteen tilaelementtiin. Talvipuutarha ja lasitettu parveke 

muodostavat yhden elementin, mutta elementin talvipuutarhan puoleinen osa on 

lämmöneristetty, parvekkeen ei. Mikäli asunnossa on parvekkeen laajennusosa, se on oma 

elementtinsä. 

 

7.3.3 Talvipuutarhat, parvekkeet ja terassipihat 
 

Olen pyrkinyt asuntojen pohjaratkaisuissa välttämään turhaa lämmitettävää tilaa, mutta 

halunnut tarjota asukkaille mahdollisuuden laajentaa yksityistä asuinpinta-alaa. Vanha tapa, 

jossa vuodenaikojen mukaan talvella asuttiin ahtaasti ja kesällä otettiin käyttöön koko rakennus, 

on mielestäni kiinnostava. Lasisen aurinko/viherhuoneen rakentaminen vastaa kustannuksiltaan 

miltei lämpimän tilan rakentamista, mutta lämmityksestä ei synny kuluja, jos lämpötilan annetaan 

laskea lähelle nollaa (Lappalainen 2010: 116).  

 

Asunnoissa on lämpöeristetty mutta lämmittämätön viherhuone, talvipuutarha. Tilan on tarkoitus 

toimia kalustettuna kasvihuoneena varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Talvisin puutarhassa 

menestyvät pakkasta kestävät tai talvehtivat kasvit.  Tilat toimivat talvisin puskurivyöhykkeinä 

sisätilojen ja parvekkeiden välillä. Viherhuone (Lappalaisen 2010: 116) pienentää siihen 

rajoittuvien huoneiden energiankulutusta ja tähän perustuen olen suunnitellut talvipuutarhat 
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sisäänvedettynä makuuhuoneen, ruokailutilan ja olohuoneen väliin. Koska kyseessä on 

passiivitalo, lämpövuodot sisältä huoneistosta talvipuutarhaan ovat melko vähäisiä, joskin lasisten 

liuku-ovirakenteiden kohdalla suurimmillaan. Aurinko lämmittää talvipuutarhoja jo keväisin. 

Syksyisin talvipuutarha toimii lisähuoneena. 

 

Lämpötilan hieman noustessa kevätkesästä ja vastaavasti alkusyksystä laskiessa talvipuutarhan ja 

lasitetun parvekkeen voi yhdistää ja lisätila kasvaa. Kesällä, kun lämpötila kohoaa yli hellerajan, 

parvekelasit voi vetää syrjään, mutta tuulilukittavat aurinkosuojapaneelit (päästävät valon ja 

maiseman lävitse) voi jättää paikoilleen. Kesäisin talvipuutarha ja parveke muodostavat 

kesähuoneen, joiden lisäksi osassa huoneistoja on avointa parveketilaa ja kattoterassia. 

 

7.4 Kulttuurillinen kestävyys 
 

Ornamenttijulkisivussa lähtökohtana on ollut kazakstanilainen ornamentiikka ja kazakkien 

paimentolaistausta (ajatus villatiiliin). Asuntojen muuntojoustavuus pyrkii huomioimaan eri 

kulttuurien tarpeet sekä synnyttämään kulttuurillisesti rikasta asukaskantaa. Ruokailutila, tilava 

olohuone, talvipuutarha ja kesäisin liukuovin ulospäin kasvava parveke/terassitila antavat 

kazakstanilaisille tavoille ja arvoille, kuten perheen ja ystävien kesken kokoontuminen pitkälle 

illalliselle, hyvät puitteet. Pihan istutuksissa ja luonnontiloissa pyrin vaalimaan Kazakstanin 

perinteisiä kasveja ja maisemia. 
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Lopuksi 
 

Talvella äärimmäisen kylmät ja kesäisin kuumat olosuhteet sekä suunnittelualueen sijainti 

messualueella antoivat haastavat lähtökohdat kerrostaloalueen suunnittelulle. Kestävän 

kehityksen tematiikan valossa mietityn alueen on pyrkimys olla paitsi energiatehokas ja 

ekologinen, myös pitkäaikainen ja turvallinen koti erilaisille ihmisille. Asuntojen pohjien 

muuntojoustavuus ja esteettömyys suunnittelun lähtökohtana mahdollistavat tasa-arvoisen 

asumisen. Eri elämäntilanteet synnyttävät erilaiset tilantarpeet, johon naapurille myytävissä tai 

vuokrattavissa olevat makuuhuoneet hyvin vastaavat. Toisiinsa yhdistettävät asunnot tukevat 

mahdollisuuden kahden sukupolven asumiseen. Toiminnallinen julkisivu antaa lisää tilaa 

asumiseen esimerkiksi työpisteen tai vierashuoneen muodossa ja toisaalta luo asukkaille 

kohtaamispisteitä, yhteisöllisyyttä. Kerrostaloon kytketyt julkiset palvelut lisäävät asumisen 

elämyksellisyyttä. 

 

Kilpailuaikataulu ryhditti diplomityön etenemistä. Diplomityön kautta olen paitsi miettinyt jo 

oppimaani ja oppinut uutta, myös ymmärtänyt kuinka paljon arkkitehdin työssä on vielä 

perehtymistä. Jokainen suunnittelukohde on aina omanlaisensa, uusi tutkimusmatka. 
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