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TIIVISTELMÄ

Diplomityön aiheenani on asuinkor elin täydennysra-
kennussuunnitelma 1970-luvun alussa rakenne uun 
asuinkor eliin väljäs  rakennetulla kerrostaloalueella 
Espoon Karakalliossa. Työ sisältää selostusosan ja ra-
kennussuunnitelman, joista työ paino uu rakennus-
suunnitelmaan. Selostusosan tarkoituksena on taus-
toi aa lähtökoh a ja ajatuksia suunnitelmalle tuoden 
esille erilaisia asumisen muotoja sekä tutustua muut-
tuneen maailman vaikutukseen asumisessa.

Työ on lähtenyt liikkeelle mielenkiinnosta omaa asui-
nympäristöäni kohtaan. Olen tullut  etoiseksi,  e ä 
tässä työssä kohteena olevan Asunto-osakeyh ö 
Tornihaukan en 6:lla on vielä jäljellä rakentamaton-
ta rakennusoikeu a, ja taloyh ön tarkoituksena on 
hyödyntää tämä myymällä osa ton sta ja siten osin 
rahoi aa maakaupalla yh ötä lähivuosina koskevaa 
linjasaneerausta. Taloyh ö ei ole alueella asian kanssa 
yksin – koko alue a odo aa seuraavan viiden vuoden 
päässä mi avat linjasaneeraushankkeet.

Suunni eluun paino uva työ löysi itselleen suunnan 
etsiessäni uusia näkökulmia asumiselle kaupungissa. 
Yhteisöllinen rakentaminen ja asuminen ovat kiinnos-
taneet minua jo pidemmän aikaa, ja lukiessani aihees-
ta, oli paikan ja kiinnostukseni yhdistäminen selvää. 
Mie  essäni  yhteisöllisyy ä se ajoi minut lukemaan 
myös ihmisten toiveista asumisessa, siitä miksi asun-
torakentaminen on Suomessa sellaista kuin on – ja 
mitä sekä millaisia muutoksia siihen halutaan. Lopulta 
päädyin mie  mään vastauksia suunnitelmani kau a 

edellä oleviin kysymyksiin. Syntyi asuinrakennus, jon-
ka tarkoituksena on tarjota sellaisia asuntoja, jotka 
kohtaisivat mahdollisimman monen ihmisen tarpeet, 
ja joka loisi sellaiset pui eet, e ä ne tukisivat ihmisiä 
kohtaamaan toisiaan.
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ABSTRACT

The subject of my master of thesis is supplemental 
construc on of loosely populated residen al  blocks 
built in early seven es at Karakallio Espoo. The thesis 
consists of two parts, introduc on and construc on 
planning. The emphasis is on building plan. The aim of 
the introduc on is to explain the backgrounds of the 
area and bring up di erent ways and forms of living 
and also understand how the changing world has e e-
ct on living over all.  

My own emphasis to my living neighbourhood has 
been the motor of the thesis. I have become aware 
that the condominium Tornihaukan e 6 has unbuilt 
land with right to build. The aim of the condominium 
is to sell some part of this land to fund par ally upco-
ming renewal. Tornihaukan e 6 is not alone with this 
reconstruc on, there is many other housing associa -
on facing the same challenged in near future.

While I was researching the di erent  solu ons  and 
aspects of living the thesis also shaped accordingly. 
The community construc on and living have been fas-
cina ng me a long  me, so combining this two issues 
where natural way forward with the work. Inspired 
by community thinking I end up studying and reading 
Finnish hopes and wishes about living in Finland and 
by that to understand why people are living here as 
they are.  More over to collect the future planning and 
changes what would be desired to residen al  envi-
ronment by community based on my studies.  All this 
was driver to design a dwelling house which provides 

apartments to sa sfy needs of di erent kind of people 
and to encourage them to meet each other’s.
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JOHDANTO

Diplomityöni aiheena on uudisrakennuksen suunni e-
lu vuosien 1969–70 aikana rakenne uun asuinkor e-
liin täydennysrakentamisena. Aihe on lähtenyt omasta 
kiinnostuksestani asuntosuunni elua kohtaan. Paikaksi 
on valikoitunut Karakallion alue, kun tulin  etoiseksi ra-
kentama omasta rakennusoikeudesta alueella sijaitse-
van Asunto-osakeyh ö Tornihaukan en 6:n kor elissa. 
Maakaupalla on tarkoitus rahoi aa yh öön tulevaisuu-
dessa tehtävää linjasaneerausta. Myytäväksi ajatellulla 
alueella sijaitsee tällä hetkellä taloyh ön  pysäköin -
alue. Tarkastelen tässä työssä myös täydennysraken-
tamisen sijoi amista muualle ton lla. Vaikka ton   on 
suuri, aiheu aa sen lohkominen kaikissa tapauksissa 
omat haasteensa uudelle syntyvälle ja olemassa oleval-
le taloyh ölle. 

Olen lähtenyt viemään suunni elutehtävää eteenpäin 
ensin pureutumalla siihen, mitä ihmiset haluavat asun-
torakentamiselta ja mitkä ovat sen ongelmat – miksi 
tämän päivän asuntorakentaminen ei vastaa kysyntää? 
Tässä kohtaa olen paneutunut paljon kirjallisuuteen. 
Kirjallisuustaustoituksen jälkeen olen päätynyt mie  -
mään mitä yhteisöllisyys rakentamisessa ja asuntojen 
muunneltavuus voisivat tuoda yhdessä. Kirjallisuus-
taustoituksen ei siis ole ollut tarkoitus antaa suoria joh-
topäätöksiä suunni eluratkaisuihin vaan toimia ajatus-
ten herä elijänä. Sen lisäksi olen kartoi anut alueen 
historiaa, sen palveluita, sijain a ja saavute avuu a, 
koska koen, e ä ne vaiku avat siihen, miten konsep  
voi toimia. Edellisten pohjalta olen laa nut  kor eliin 
konsep tasoiset täydennyssuunnitelmat.

10



1.   NÄKÖKULMIA

1.1.   ASUMISEN PROBLEMATIIKKA

Maailma on hyvin globalisoitunut. Perhemuodot ovat 
moninaistuneet. Iäkkäiden määrä kasvaa. Pienten 
asuntokun en ja yksinasujien määrä yleistyy. Asumi-
sen muutoksen taustalle on tullut väestöllinen erilais-
tuminen kul uurin, elämänvaiheen ja perhemallin 
mukaan.7 Asukas toivoo siis löytävänsä omannäköisen 
asunnon alueelta, joka tukee hänen elämäntapaan-
sa ja sopii yhteen hänen arkensa kanssa.10 Asumisen 
muutoksen monimuotoisuus ei kuitenkaan ole näky-
nyt asuntotarjonnassa.7 Syitä tälle on monia ja niitä 
käsitellään jäljempänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, e ä vanha on pelkästään huonoa vaan se kaipaa 
rinnalleen lisää vaihtoehtoja ja mahdollisuu a muut-
tua.

Tutkimuksissa ihmisten asumistoiveissa ovat toistu-
neet tähän mennessä pitkäl  samat asiat: rauhalli-
suus, hyvät yhteydet ja palvelut, joista rauhallisuus on 
vielä liite y pientalomaisuuteen, väljään asumiseen 
ja luonnonläheisyyteen.12 Näitä toiveita kutsutaan 
asumispreferensseiksi, ihmisten tarpeiksi ja toiveik-
si siitä, mikä on hyvää asumista. Asumispreferenssit 
ovat kuitenkin alkaneet eriytyä esimerkiksi yksilöllis-
ten elämäntyylien mukaan ja tähän on pitkäl  vaikut-

tanut jo edellä maini u kul uurinen erilaistuminen, 
elämänvaihe ja perhemalli. Asumispreferenssitutki-
muksiin on kuitenkin suhtaudu ava varauksella, kos-
ka asumistoiveet ja -unelmat eivät aina ole sama asia 
kuin varsinaiset toteutuneet valinnat. Myös erilaistu-
miseen lii yviin asumispreferenssitutkimuksiinkin on 
suhtaudu ava varauksella, koska aineistoa asumis-
preferensseistä pitkällä aikavälillä ei ole. On siis hyvin 
mahdollista, e ä asukkaiden asumista koskevat toi-
veet ovat olleet moninaisia jo ennen nykyisiä laajem-
pia tutkimuksia.10

Preferensseistä huolima a asumisen valintoja ei voi-
da seli ää yksiseli eises . Taustalla vaiku aa monet 
tekijät, esimerkiksi kul uurisidonnaiset tekijät, sosi-
aaliset tekijät, henkilökohtaiset tekijät ja psykologiset 
tekijät.4 Valintoihin vaiku aa myös se, mitä asunto-
markkinat tarjoavat kulu ajille, ja se, mihin kulu a-
jalla on varaa – unelmat ovat nykyään useimmille yhä 
enenevässä määrin taloudellises  saavu ama omia. 
Näihin kahteen tekijään pitäisi pyrkiä vaiku amaan, 
mu a sekään ei tarkoita sitä, e ä preferenssit ja to-
dellisuus tulevat kohtaamaan toisiaan koskaan täydel-
lises .10 Voidaan sil  kysyä, miksi asuntomarkkinat sit-
ten tarjoavat juuri sitä mitä ne tarjoavat ja mikä tekee 
siitä kallista?

Asumisen tekee kalliiksi moni seikka, ja en usko, e ä 
asumisen kalleus muu uu yhtä tekijää muu amal-

4   Hasu 2010, 66
7   Jun o 2010, 10
10   Ky ä 2010, 91–93
12 Mäenpää 2008, 37
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la. Asuntotarjonnan suhteen asia on sama – sen yk-
sipuolisuuteen vaiku aa moni seikka eikä se muutu 
monipuolisemmaksi vain yhtä tekijää muu amalla. 
Myöskään nämä kaksi asiaa eivät ole irrallaan toisis-
taan vaan ne vaiku avat toisiinsa. Siksi rakentamis-
kul uuri tarvitsi perusteellisen rakenneuudistuksen. 
Otan esimerkkinä kun en ja kaupunkien harjoi aman 
maapoli ikan, koska rakentaminen lähtee useimmiten 
liikkeelle paikasta, ton sta. Ton  poli ikalla on suuri 
vaikutus etenkin pääkaupunkiseudulla ja suuremmis-
sa kaupungeissa.

Pääkaupunkiseudulla ei ole harraste u (eikä harras-
teta) niin paljon maiden pakkolunastusta kuin muissa 
Suomen kunnissa, jolloin maan hinta pysyisi kohtuul-
lisena. Pääkaupunkiseudulla maanomistajalle mak-
setaan useimmiten niin sano u käypähinta, koska 
pakkolunastus on polii  ses  riskial s ja se aiheu aa 
nega ivista julkisuu a.18 Korrup ota vähentäisi avoi-
muus ja nega ivisyy ä vähentäisi käytännön vallitse-
vuus. Jos maapoli ikkaa lähdetään muu amaan yk-
sinään, on suuri vaara, e ä muutos ei kohdistu sinne 
minne sen pitäisi eli kulu ajalle. Asuntojen hinnat py-
syvät samana ja rahat valuvat rakennu ajien pussiin 

– ”Tähänhän täällä on jo totu u, e ä täällä asuminen 
on kallista”. Eli muutos vaa i rinnalleen joukon muita-
kin muutoksia ja seuraavaksi on hyvä avata sitä, missä 
ne muut muutokset olisivat.

Kaavoitus on yksi näistä mahdollisuuksista muutok-
seen. Se ohjaa rakentamista. Se määrää sitä mitä saa 
rakentaa ja mihin. Suuntaviivat ja rakennuksen paik-
ka voi olla pitkäl  lyöty lukkoon siinä vaiheessa, kun 
rakennussuunni elija  aloi aa rakennuksen suunnit-
telun. Asemakaavoitusta on pohdi u toteute avaksi 
kaksivaiheisena prosessina, rakennussuunni elu-  ja 
asemakaavavaiheen päällekkäin viemisellä, mu a vie-
lä se ei ole näkynyt käytännössä.10 Monissa kaupun-
geissa myös kaavoitetaan paljon vähemmän kuin mitä 
olisi tarve. Toisin sanoen asuntomarkkinoilla vallitsee 
epäsuhta – kysyntä on ollut suurempaa kuin tarjonta. 
Tämä on myös johtanut siihen, e ä rakennu ajien ei 
ole tarvinnut johdonmukaises   kehi ää  tarjontaa.10 
Jollain tasolla tähän on pääkaupunkiseudulla kuiten-
kin puutu u, koska kesäkuussa 2016 pääkaupunki, 
sen seutukunnat ja val o allekirjoi  vat sopimuksen, 
jossa seudun kunnat sitoutuivat nostamaan vuosit-
taista asuntotuotantoa viidenneksellä edelliseen sopi-
mukseen verra una.13

Toki asiaan ei vaikuta pelkästään kaavoitus vaan myös 
se, e ä maanomistajan ja rakennu ajan kannalta on 
parempi, e ä markkinoilla on pieni alitarjonta – se 

9    Krokfors 2010, 227
10   Ky ä 2010, 93
13   Sinnemäki 2016, 79
18   Henriksson & Mäkinen 2012, 7
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pitää kysynnän ja hinnan korkeana. Toisaalta raken-
nu aja ei halua rakentaa ylitarjontaa, vaikka sillä olisi 
mahdollisuus rakentaa enemmän kuin se voisi, koska 
on riski, e  ä asunnot jäävät hänelle käsiin ja hän ei saa 
tuo eestaan haluamaansa hintaa. Rakentaminen on 
kuitenkin etupäässä bisnestä rakennu ajalle. Bisnek-
sestä johtuen rakennu ajan intressi on myös tuo aa 
asuntoja mahdollisimman tehokkaas  ja edullises . 
Siihen päästään, kun asuntoja tuotetaan samalla ta-
valla eli yleisen rakennustavan mukaan. Jos yleisestä 
rakennustavasta poiketaan, katsotaan se erikoisraken-
tamiseksi ja kalliiksi9. 

Teollinen rakennuskul  uuri alkoi 1960- ja 1970-luvulla. Elet-
 in voimakasta noususuhdanteen aikaa, elinkeinorakenne 
muu  ui ja syntyi nopea sisäinen muu  oliike, joka joh  suu-
reen asuntojen rakentamistarpeeseen kasvukeskuksissa.10 
Syntyivät elemen  lähiöt. Vaikka rakentaminen on muu u-
nut noista ajoista – rakennu aja ei enää hallitse koko pro-
sessia elemen  en tuo amisesta valmiiksi tuo eeksi, vaan 
rakentaminen on eroteltu eri urakoihin ja ulkopuoliselle 
elemen  tehtaalle 3 –, niin asuinrakentamisessa on jatke u 
tuotantoystävällisiä rakentamistapoja, jotka perustuvat käy-
tännöksi muu uneisiin minimimääreihin.9 Tämä on myös 
yksi kokonaisuus, joka vaiku aa asuntotarjonnan yksipuo-
lisuuteen.

Kaavoi amisella määrätään myös ton  tehokkuudesta  ja 
siitä, kuinka monta kerrosta saa rakentaa. Suomessa kor-
keaa rakentamista ei ole hirveäs  suosi u keskusta-alueilla, 
missä maa on kalleinta, koska on halu u pitää huoli koko-
naiskaupunkikuvasta eli siitä miltä kaupunkikuvan silhue   
näy ää horison ssa. Ton  tehokkuuden kasva amisella ja 
korkealla rakentamisella olisi kuitenkin se etu, e  ä sillä taval-
la saataisiin asuntojen hintoja alemmas siellä, missä se on 
kalleinta.

Rakennuslaki on myös yksi joustavuu a estävä osa-alue. Se 
pitää sisällään joukon normeja ja säädöksiä, joiden tarkoitus 
on hyvä, mu a ne kuitenkin ohjaavat paljon asumisratkai-
suja. Tällaisia normeja ja säädöksiä ovat esimerkiksi palo-
määräykset, estee ömyysmääräykset, asuntosuunni elun 
minimimääreet ja energiamääräykset. Ilmanvaihtonormit 
tekevät joustavuuden toteutumisen vaikeaksi huone lojen 
ero amisen ja jakamisen osalta, koska se edelly ää ilman-
vaihtokanaviston muu amista sekä pääte-elinten lisäämis-
tä tai poistamista. Ilmanvaihto vaa i  myös  ukentuvien 
normien myötä jatkuvas  lisä laa, mikä madaltaa huone-
korkeu a ja asumiseen tarkoite ua  lavuu a. Alkuperäi-
nen tavoite kehi yvästä ja laadukkaasta rakentamisesta on 
siis pilkkoutunut sääntöviidakkoon.9

3  Enkovaara 2011, 72–79
9  Krokfors 2010, 228–233, 235, 236
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1.2.   ASUMISEN RATKAISUT – ONKO NIITÄ?

Ihmiset muu avat – nykymaailmassa vielä enemmän 
kuin ennen.  Syitä tähän ovat yleensä elämän lantei-
den muutokset kuten opiskelun aloi aminen tai työ 
toisella paikkakunnalla, lasten saaminen tai heidän 
kotoa poismuu onsa,  yhteenmuu aminen  jonkun 
kanssa tai esimerkiksi heikentyneen terveyden lan 
takia aiheutunut asumismuodon vaihdos. Muutos on 
kuitenkin ihmiselle aina stressitekijä, vaikka muutos 
sinällään ei ole aina huono asia. Hän siis useimmiten 
asuisi ja eläisi juuri sillä alueella, jossa on hänen sosiaa-
linen (naapuri, läheiset) ja toiminnallinen ympäristön-
sä (työ, palvelut, harrastukset), koska se luo ihmiselle 
turvallisuuden tunne a ja vähentää stressiä.6 Ei siis 
ole yhdentekevää, missä määrin omat asumisen toi-
veet toteutuvat eli se mitä elämän lanne vaa i, kos-
ka mitä paremmin asukas kokee omien ympäristönsä 
laatutekijöiden eli sosiaalisen verkoston, palveluiden, 
harrastuksien ja työn toteutuvan, sitä paremmaksi 
hän kokee oman hyvinvoin nsa, elämänlaatunsa ja 
terveytensä10. Mu a niin kuin edellä jo tode  in, asu-
misideaalit eivät ole pysyviä ja muu uma omia. Kos-
ka ihminen pyrkii tu uuteen, hän ei ensimmäisenä 
muuta pois elämän lanteen muutoksen vuoksi vaan 
pyrkii muokkaamaan omaa ympäristöään vastaamaan 
sitä, ja vasta si en, jos hän ei sitä pysty tekemään, 

hän muu aa. Ne muutokset, mitä ihmiset pyrkivät 
tekemään ympäristöönsä, eivät kohdistu pelkästään 
omaan ko pesään vaan myös lähiympäristöön. Koska 
painopisteenä tässä suunnitelmassa on asuntosuun-
ni elu, niin jätän lähiympäristöön vaiku amisen kä-
si elyn vähemmälle. Sivuan aihe a kuitenkin jossain 
mielessä yhteisöllisyydestä puhu aessa.

Kun puhutaan kerrostaloasumisesta ja pienomako ta-
loista, niin asukkaan vaikutusmahdollisuudet omaan 
asumiseensa ovat rajallisia. Syitä siihen on tuotu ilmi 
jo edellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, e ei vaiku-
tusmahdollisuuksien lisäämistä rakentamisvaiheessa 
ole kokeiltu, mu a useimmiten ne ovat jääneet vain 
kokeiluiksi. Jo a vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä 
voisi saada aikaan, olisi tehtävä esimerkiksi sarjallista 
koerakentamista, joissa näitä keinoja on käyte y, ja 
sitä kau a saada asuntojen tuo ajien tavat muu u-
maan. Asukkaat myös tarvitsevat käytännön esimerk-
kejä, jo  a perusasuntotuotantoon to  unut asukas voi 
nähdä uusien ratkaisujen soveltuvuuden omiin tarpei-
siinsa.9

Mitä si  en ovat olleet nämä asukkaiden vaikutusmah-
dollisuudet tähän saakka? Suppeimmillaan materi-
aalien valintamahdollisuuksia, laajimmillaan asunto-
pohjan valitsemista useista vaihtoehdoista samaan 
kohteeseen tai tarjoamalla - useimmiten - kaksiker-
roksista raaka laa, jossa on rakenne u pesu lat val-

Kuva 1. Esimerkki asuntokoon valinnaisuudesta. Rakennusrungon 
sisällä on erilaisia asuntopohjavaihtoehtoja, jotka voivat vaihdella 
kerroksi ain niin, e ä niitä voi olla kerroksesta riippuen 4-6.  Tä-
män tyyppisisä asuntoja valmistui Espoon Saunalahteen (As. Oy 
Merikummeli) 2005. Kuva: ArkOpen.

6  Horelli 1982, 193
9  Krokfors 2010, 237
10  Ky ä 2010, 92
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Kuva 2. Pystyhormit porrashuoneessa. Kuvassa näkyy edellisen 
sivun rakennuksen tekninen periaate. Ruudutuksella  on merki y 
wc-viemäreiden  mahdollinen  sijain  ja viivoituksella kei  öiden 
maksimietäisyys nousuista. Kuva: ArkOpen.

miiksi johtuen rakentamismääräyksistä. Useamman 
vaihtoehtoisen pohjan  lanteissa  ennakkovaraus -
lanne eli markkinat määri ävät minkälaisia asuntoja 
lopulta rakennukseen tulee. Näin rakennu ajat eivät 
enää pelkästään päätä siitä, mitä asuja haluaa, vaan 
asuja vaiku aa siihen, miten hän haluaa asua. Tämä 
tuo moninaisuu  a asumismuotoihin ja muuntojousta-
vuu a asuntoihin.

Harvemmin asuntojakauma kuitenkaan muu uu val-
mistumisen jälkeen, mu a toisinaan siihen on hyvä 
olla mahdollisuus. Ajatukset ja toiveet asumisesta 
muu uvat ajan kuluessa ja toisinaan syntyy asuntoja 
tai rakennuksia, joita on vaikea saada myytyä tai vuok-
ra ua, koska asunnot ovat liian suuria tai liian pieniä 
tai muuten vain vääränlaisia. Toisinaan voi tulla kysy-
mykseen myös koko rakennuksen käy ötarkoituksen 
muu aminen, esimerkiksi työ loiksi. Vaikka koko ra-
kennuksen asuntojakauman muu aminen on harvi-
naista, se pitää sisällään myös mahdollisuuden muun-
tojoustavuuteen asunnon sisällä. Muuntojoustavuus 
rakennuksessa edelly ää kantavien rakenteiden sopi-
vaa sijoi amista.  Pilari-laa a-runkoinen  talo  tarjoaa 
hyvän vaihtoehdon asian ratkaisemiseksi, mu a tällä 
runkoratkaisulla rakennetaan kerrostaloja Suomessa 
harvinaisen vähän.8 Muuntojoustavuuteen vaiku aa 
myös se, missä talotekniikka sijaitsee.

8  Kahri & Viita 2011, 37
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Hyviä paikkoja talotekniikan pystyhormeille ovat por-
rashuone ja rakennuksen kiinteiden seinien läheisyys. 
Tällöin ne ovat vähiten  ellä muunneltavuuden kan-
nalta. Perinteisen hormiaja elun lisäksi tekniikka voi-
daan keski ää installaa ovyöhykkeiksi tai integroida 
osaksi rakenteita elemen  nä. Nämä kaksi jälkimmäis-
tä mahdollistavat hyvän saneera avuuden  tulevai-
suudessa. Jos mie tään vaakavetojen osuu a, joiden 
määrä on kasvussa täyskoneellisen ilmanvaihtorat-
kaisun yleistymisen takia, niin niiden vähentämiseen 
au aa, jos kiinteisiin seiniin päästään integroimaan 
poistoilma- ja viemärielemen ejä ja julkisivuun inte-
groitavia tuloilmaelemen ejä.27 Syynä täyskoneellisen 
ilmanvaihdon yleistymiseen ovat kiristyneet ener-
giatehokkuusvaa mukset. Lisää  laa asumiseen saa-
daan myös käy ämällä paremmin hyväksi välipohjissa 
massiivielemen ejä ja/tai tekniikkalaa oja.  Yhtenä 
mahdollisena ratkaisuna voidaan käy ää myös asen-
nusla  oita. Suuri alaka ojen määrä heikentää muun-
neltavuu a, mu a myös asumisen laatua.

Muuntojoustavuu a on myös mahdollisuus  lan  ja-
kamiseen tai lisä lan rakentamiseen. Harvemmin ole-
massa olevia kerrostalohuoneistoja on mahdollista 
laajentaa esimerkiksi parvekkeelle, koska rakennusoi-
keudet käytetään tehokkaas  hyväksi, mu a asunto 

Kuva 3. Polyvalen    la. Polyvalen lla  lalla tarkoitetaan sellaista  laa, jossa  lojen  luonne ei määri ele  lojen käy ötarkoitusta. Se 
voidaan myös ymmärtää jae avaksi suur laksi. Tilan käy ötarkoituksen määri ää asukas. Tilaa voi myös jakaa pienempiin osiin ilman 
oleellisia rakenteellisia muutoksia. Asukas kuitenkin pää ää  lan käy ötarkoituksesta. Polyvalen n  lan suunni elussa pitää o aa huo-
mioon ennakolta  lan jakaminen, jo a ikkunoiden sijoi uminen ei nouse  laa merki äväs  estäväksi asiaksi. Myös  loihin kulkeminen 
tulee o aa huomioon.9 Kuvassa Heikki Muntolan KSV:n Helsinki Townhouse kilpailun voi anneen ehdotuksen Tabula Rasa pohjaote, joka 
on hyvä esimerkki tästä. Asunnon peruslähtökohtana on jako kolmeen vyöhykkeeseen: apu loihin, ydinseinään ja pää loihin. Jao elusta 
huolima a  lojen käy ötarkoitus ja jakaminen voidaan tehdä asukkaiden tarpeista.  Kuva: Heikki Muntola 2010.

9    Krokfors 2010, 217 
27  Sivèn & Takala 2016
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Kuva 4. Supistuva ja laajentuva  la. Tilan supistuminen tarkoi aa, e ä asunnosta on mahdollista ero aa osia omiksi kokonaisuuksikseen. 
Se mahdollistaa myös  lan käy ötarkoituksen muu  amisen muuhunkin käy  öön kuin vain siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty. Laajen-
tuvassa  lassa taas on mahdollisuus kasva aa asuntoa rakentamalla lisä laa sen myöhemmässä vaiheessa. Lisä laa voi o aa esimerkiksi 
puolilämpimästä  lasta.8 Kuvassa Karin Krokforsin suunni elema Helsinkiin 2012 ryhmärakennu amishankkeena19 valmistunut As. Oy 
Vanhankaupungin Kellokas, jossa on käyte y näitä ominaisuuksia. Rakennus koostuu eri  layksiköistä, joita voi yhdistellä suuremmiksi 
yksiköiksi tai ero aa pienemmiksi. Toimintajatuksen mahdollistaa rakennuksen porrasratkaisu, joka voi toimia joko asunnon sisäisenä 
portaana tai porrashuoneena. Tilayksiköt ovat eri osakekirjoilla, jo a periaate voi toimia. Kuva: Karin Krokfors 2016.
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voi olla suunniteltu niin, e ä se joustaa asunnon sisäl-
lä. Esimerkiksi kaksikerroksisissa asunnoissa on mah-
dollista tehdä korkeasta  lasta huone toiseen kerrok-
seen tai asunnosta on mahdollista vuokrata asuntoon 
kuuluva, omalla sisäänkäynnillä oleva  la ulkopuolisel-
le ja o aa se itselle, kun sitä tarvitsee.

Asunto voi myös olla käytön suhteen joustava. Tilat 
voivat olla kooltaan ja mi asuhteiltaan sellaisia, e ä 
ne mukautuvat erilaisiin  lanteisiin ilman rakenteel-
lisia muutoksia. Tähän au aa  huone lojen  rii ävä 
koko sekä niiden järkevä ja tarkkaan harki u kytke-
minen toisiinsa, pää loja avustaviin pien loihin sekä 
ympäröiviin ulko loihin.9 Tämän tyylistä joustavien 
asuin lojen  suunni elua on ollut ennen moderneja 
asumistapojakin. Silloin yksi äiset  lat pysyivät sen 
kokoisina, minkä kokoisiksi ne oli alun perin rakennet-
tu, ja huone lat  muodos vat  huonesarjoja.14 Näillä 
kaikilla edellä olevilla keinoilla lisätään asunnon elä-
mistä ja muuntumista asujien elämän lanteiden mu-
kaan.

Vaikutusmahdollisuuksia voi lisätä myös asukasläh-
töisestä rakennu amisesta käsin, jolloin aloite raken-
tamisesta lähtee asukkaiden halusta/toiveesta saada 
järjestää itse oma asumisensa. Näin jokainen voisi 

vaikka suunnitella oman asuntonsa itse kerrostalossa. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, e ä asukkaat toimi-
sivat juridises   rakennu ajana, vaan neuvo elevat 
toteutuksesta ulkopuolisen rakennu ajan  kanssa. 
Asukaslähtöinen rakennu aminen ei kuitenkaan ole 
kovin yleistä sen pitkän ja raskaan prosessin takia, ja 
useimmiten se yhdistyy yhteisöasumiseen. 

9    Krokfors 2010, 220
14  Tarpio 2016, 14
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1.2.1. YHTEISÖASUMISEN MAHDOLLISUUDET

Yhteisöasuminen on yksi vaihtoehto, joka voi antaa 
vastauksia asumisen toiveisiin ja laatutekijöiden to-
teutumiseen. Sitä kehi ämällä voisi saavu aa ratkai-
suja ikääntyvän väestön asumiseen, nuorten asun-
topulaan, erilaisiin perhemalleihin ja sosiaaliseen 
monikul uurisuuteen, mu a sillä voi lisätä myös kan-
salaisten omatoimisuu a, integroida erityisryhmien 
asukkaita osaksi tavanomaista asumista, rakentaa pai-
kallisia tukiverkostoja ja tarjota ekologises  kestäväm-
pää elämäntapaa, kun kaikkea ei tarvitse omistaa itse. 
Omatoimisuus voisi tuoda tullessaan uusia tai uudel-
leen elvyte yjä tuotantotapoja, mm. asukaslähtöistä 
asuntotuotantoa tai vaihtotalou a, tai tukiverkostot 
voisivat ehkäistä syrjäytymistä.5

Yhteisöasumista on ollut maailmalla kau a  aikojen. 
Sitä ei ehkä ole aina kutsu u sillä termillä, mu a aja-
tus on ollut sama. Monissa kul uureissa perhekäsitys 
on edelleen ydinperhe ä laajempi, vaikka käsitykset 
yksityisyydestä, perheestä ja asuntokunnasta ovat 
muu uneet ajan saatossa. Suomessa useamman su-
kupolven asuminen yhdessä ja asunnon jakaminen 
palkollisten tai vuokralaisten kanssa oli varsin yleistä 
vielä viime vuosisadalla, mu  a nykyään on selvää, e ä 
asuminen perustuu yhden asukkaan tai perheen yksi-
tyiseen asuntoon.5

Ideana yhteisöasuminen ei ole siis uusi, mu a sellai-
sessa muodossa kuin se nyt mielletään, sitä on py-
ri y  kehi ämään viimeksi 1970–80-luvuilla, jolloin 
pohjoismaiset puolestapuhujat osallistuvat erityises  
sukupuolten tasa-arvoa sekä ko töiden ja lastenkas-
vatuksen vastuiden jakautumista koskevaan yhteis-
kunnalliseen keskusteluun tarjoten näihin konkree  -
sia vastauksia.5

Yhteisöasumista on Suomessa nähty lähinnä erilai-
sissa erityisasumisen kohteissa, kuten asuntoloissa 
ja hoitokodeissa. Asumismuotona siihen on lähinnä 
liite y ideologisia ja epärealis sia mielikuvia. Viime 
vuosikymmeninä yhteisöasuminen on kuitenkin ke-
hi ynyt  iviissä kytköksessä muuhun yhteiskuntaan ja 
sen muutoksiin – yhteisöasuminen on muu umassa 
ideologisesta asumismuodosta yhteiskuntaan inte-
groituneeksi.5

Yhteisöasumisessa on kyse asumistavasta, jossa jae-
taan arkea ja osaa  loista  etyn ihmisjoukon kanssa. 
Se on myös tavoi eellista ja järjestäytyny ä. Asunto-
tasolla asuinneliöt ja niiden varustelutaso on useim-
miten mal llisempia, ja niitä kompensoidaan yhteis -
loilla. Tämä kuitenkin so i jollain tavalla suomalaisen 
asumisen kul uuria vastaan, johon kuuluu omatoimi-
suus, itsemääräämisoikeus ja yksin pärjääminen. Yh-
teisöasuminen voi kuitenkin myös tarjota yksin asu-
valle vanhukselle tai yksinhuoltajalle mahdollisuuden 5  Helamaa & Pylvänen 2012, 14–15, 19–20, 57
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Kuva 5 ja 6. Talo Maltan katujulkisivua. Kuvat: Salla Korpela.

TALO MALTA

Talo Malta on valmistunut Helsingin Jätkäsaareen 2013. Sen suunni elu 
on aloite  u jo vuonna 2009. Kyseessä on ryhmärakennu amishankkee-
na toteute  u yhteisötalo, jonka alulle panijana on ollut projek n alussa 
peruste u avoin kansalaisjärjetö Ko  kaupungissa ry - Hem i stan rf.19 
Järjestö toimii edelleen ja sillä on vireillä muitakin ryhmärakennu amis-
hankkeita Helsingissä.

Kerroksia rakennuksessa on yhdeksän ja asuntoja 61. Asunnot ovat 
kooltaan 30-150 m2. Talossa on määräysten mukaisten yhteis lojen li-
säksi noin 500 m2 yhteisöllisisä  loja.26  Yhteis lat jakautuvat rakennuk-
sessa alimpaan ja ylimpään kerrokseen. Asuntokohtaisisa saunoja ei ole 
vaan on yhteinen saunaosasto. Talossa on noin 6 000 kerrosneliömetriä.

Talon on pääarkkiteh na on toiminut Pen   Kareoja Ark House Oy:stä.

Kuva 7. Ylimmässä kerroksessa oleva saunakäytävä. La  alla asuk-
kaiden itsensä kutomia ma oja. Kuva: Salla Korpela.

19  Korpela 2013
26   Serkkola 2012



tavoi eellinen toiminta. Yhteisöllinen asuminen on 
siis laajempi käsite, joka ka aa yhteisöasumisen. Raja 
näiden välillä ei kuitenkaan ole selkeä tai ehdoton. Yh-
teisöllisyys asumisessa voi siis näkyä muuallakin kuin 
asuinyhteisössä, kuten kaupungissa ja lähiympäristös-
sä.5

Yhteis loja voi olla minkälaisia tahansa. Useimmiten 
yhteis lat ovat melko tavanomaisia yhdessäolon  lo-
ja, kuten ruokailu- ja oleskelu loja, sekä arkiaskareille 
pyhite yjä  lojen kuten pyykkitupia tai verstas, mu a 
ne voivat olla myös arjen luksukseksi mielle äviä  lo-
ja, kuten uima-altaita tai viinikellareita. Jälkimmäisten 
tyyppisten  lojen rakentamiseen vaiku ava syy on 
hiukan erilainen kuin arjen yhteistoimintaan tähtäävi-
en, koska  loja ei väl ämä  ä käytetä yhdessä. Yhteisö 
voi vain mahdollistaa kyseisten  lojen saavu amisen. 
Näin onkin mahdollista saada asumiseen jotain sellais-
ta, mikä ei olisi mahdollista tavallisessa rakentamises-
sa.5

5   Helamaa & Pylvänen 2012, 17, 25, 49, 56, 59
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suurempaan autonomiaan, kun arkinen yhteistoimin-
ta, tutut naapurit ja naapuriavun itsestäänselvyys sekä 
niistä kumpuava turvallisuuden tunne voivat mahdol-
listaa yksilölle suuremman riippuma omuuden  esi-
merkiksi lähisukulaisista tai kunnallisesta avusta.5

Miten si en tuoda suunni elulla yhteisöllisyy ä asu-
miseen? Yhteis lat, kohtaamispaikat, niiden sijoi u-
minen ja viihtyisyys, ovat avainasemassa, mu a nii-
den rakentaminen ei kuitenkaan takaa yhteisöllisyy ä. 
Yhteisöllisyyden tekevät ihmiset ja heidän pyrkimyk-
sensä yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyys ei myöskään 
aina tarvitse toteutuakseen varta vasten rakenne ua 
yhteistä  laa, vaan myös ulko la voi toimia yhteisölli-
syyden tuojana. Avainasemassa on juuri ihmisten halu 
ja pyrkimys yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyy  ä voi myös 
lisätä asukasvalinnalla. Syrjinnän vaarasta huolimat-
ta asukasvalinta on yleistä monissa maissa, etenkin 
vuokrayhteisöissä.5

Niin kuin edellisestä ilmenee, voi yhteisöllisen asumi-
sen ja yhteisöasumisen käsi  ää eri asioina. Yhteisöasu-
minen pitää sisällään tavoi eellista ja sisäänrakennet-
tua yhteisöllisyy ä, jossa asukkailla on velvoi eita ja 
vastuita, ja sitä tuetaan yhteis loilla.  Yhteisöllinen 
asuminen pitää sisällään tavanomaista enemmän yh-
teistoimintaa ja/tai yhteis loja,  mu a sitä ei ohjaile 
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LOPPUKIRI

Loppukiri on valmistunut Helsingin Arabianrantaan 2006. Sen suun-
ni elu on aloite u vuonna 2001. Kyseessä on senioirien yhteisöllinen 
kerrostalo, jonka toiminnan kehi äjänä ja talon toteu ajana toimi Ak-
 iviset Seniorit ry. Talon asukkaat tuo avat itse omat palvelunsa. Asuk-
kaiden pitää olla vähintään 48-vuo aita.

Kerroksia rakennuksessa on seitsemän ja asuntoja 58. Asunnot ovat 
kooltaan 36-80,5 m2.  Yhteensä rakennuksessa on 3 115 asuinneliötä.
Yhteis loja talossa on 400 m2 ja sen lisäksi tavanomaiset varasto lat, 
porrashuoneet ja muut huolto lat. Yhteis lat jakautuvat alimpaan ja 
ylimpään kerrokseen.  Asuntokohtaisisa saunoja ei ole vaan on yhteinen 
saunaosasto.

Rakennuksen suunnitelijana on toiminut Arkkiteh toimisto Sivén
& Takala.

2   Dahlström & Minkkinen 2009, 13, 42, 101, 104-105

Kuva 8. Ka oterassi. Kuva: Aalto yliopiston Sotera-ins tuu  .

Kuva 9. Kirjastohuone. Kuva: Aalto yliopiston Sotera-ins tuu  .



2. ALUE

2.1. ALUEEN HISTORIA JA TULEVAISUUS

Karakallio kuuluu Espoossa Suur-Leppävaaran aluee-
seen ja on yksi kaupungin lähiöistä.16b Karakallioon kuu-
luu pääosin 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa 
rakentuneen alueen lisäksi Rastaalan en  itäpuolella 
olevat, suurimmaksi osaksi 1990-luvulla rakentuneet, 
Leppäsilta ja Rastaspuisto.16f  Vanha Karakallio, johon 
tässä alueanalyysissa etupäässä keskitytään, rajoi uu 
idässä Rastaalan ehen, etelässä Turun ehen, lännes-
sä Lähderannan ehen ja pohjoisessa metsävyöhyk-
keeseen. Karakallion kaakkoisosaa, lähellä Turun en 
ja Rastaalan en risteystä, kutsutaan Haukkakallioksi. 
Haukkakallio on rakentunut etupäässä 1980-luvulla. 
Alueen pääväylä on Karakallion e, joka kulkee alueen 
halki. Karakallion en varrella sijaitsee alueen palvelu-
keskus.

Alue a  ale  in rakentaa 1966. Espoo kaupunki, sil-
loin vielä kauppala, os  maat vuonna 1956 kahdelta 
alueella merki äväs  vaiku avalta maanomistajalta, 
Tor Nymalmilta ja Leppävaaran kartanoiden omis-
tajilta af Heurlineilta. Espoon oli tarkoitus rakentaa 
alueelle aravavuokrataloja, mu a val on aravarahaa 
oli vähän ja ne ohjautuivat Tapiolaan. Koska kauppala 
tarvitsi rahaa, alue myy in ulkopuoliselle suurraken-

nu ajalle Helsingin Asuntokeskuskunta Hakalle. Syn-
tyi Hakan Karakallio, joka sai lisänimen ”Köyhän mie-
hen Tapiola”.1

Alueen nimen taustalla on Turun en varressa ollut 
asumus, joka tunne  in ainakin 1700-luvun lopun 
asiakirjoissa nimellä Karabacka. 1900-luvun alkupuo-
lella sillä tarkoite  in ennen kaikkea Turun en etelä-
puolista alue a, nykyistä Kuninkaista, mu a nykyään 
se tarkoi aa  Turun en pohjoispuolista alue a.  Kun 
alue a ale  in kaavoi aa 1950-luvulla, niin suomen-
kielinen vas ne Karakallion ote  in käy öön.16f

Alue koostuu etupäässä betonisista 2 – 5-kerroksisista 
piste- ja lamellikerrostaloista. Karakallion en  etelä-
puolella, lähellä Karakallion etä, on pientaloalue, joka 
käsi ää rivi- ja paritaloja.  Karakallion kaakkoisosa, 
Haukkakallio, on etupäässä omako taloalue a. Suu-
rin osa alueen asunnoista on omistusasuntoja. Vuok-
ra-asuntoja alueella on VVO:lla (Kalasääksen e  6)28, 
SATO Oy:llä (Kotka e  6)25 ja Espoon Asunnot Oy:llä 
(Karakallion e 1)16c. Alueen asukasrakenne on nykyään 
hyvin heterogeeninen. Alueella asuu niin yksineläjiä, 
pariskun a, lapsiperheitä kuin vanhuksia. Asukaskan-
ta edustaa useampia kul uureita.

Asukkaita alueella vuodenvaihteessa 2015/2016 oli 
5 557.16d Asukasmäärää on tarkoitus kasva aa  pal-
veluiden turvaamiseksi. Tästä johtuen alueelle on 

1      As kainen ym. 1997, 121
16b   Espoon kaupunki 2006
16f    Espoon kaupunki 2016
16c   Espoon kaupunki 2016
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16d   Espoon kaupunki 2016, 2
25     SATO 2016
28     VVO 2016



Kuva 10. llmakuva Karakallion alueesta. Kuvassa näkyy alue a rajoi avat  et, alueen pääväylä ja Karakallioon kuuluvat kaupungi-
nosat. Kuva: Espoon kaupunki, kaupunkimi aus  2016.

suunniteltu merki ävää lisä- ja täydennysrakenta-
mista. Alueella on tapahtunut lisä- ja täydennysra-
kentamista ennen tätäkin – etupäässä Haukkakallion 
pientaloalueella, mu a myös pohjoispuolen kerrosta-
loalueella. Karakallion keskukseen on noussut Espoon 
Eläkesää ön senioritalo Hopeakallio vuonna 1998 ja 
palvelutalo Hopeakotka vuonna 2008 15 sekä vuonna 
2012 valmistunut vapaarahoi einen Asunto-osakeyh-
 ö Espoon Karanpuisto puretun K-kauppa -rakennuk-
sen  lalle. 

Nyt alueelle on suunni eilla vireillä olevan asemakaa-
van mukaises  useita hankkeita. Karakallion itäosaan, 
Kalasääksen en ja Rastaalan en väliin jäävälle alueel-
le on suunni eilla kolme 10-kerroksista kerrostaloa, 
joista kaksi ensimmäistä kerrosta ovat osin rinteessä ja 
pysäköin hallia16h. Alueen länsiosaan, Karakallion en 
alkuun on suunni eilla, kolme 6-kerroksista kerrosta-
loa kaupungin vuokra-asuntoja16g.  Karakallion puret-
tavaksi tulevan ostoskeskuksen paikalle ja sen lännen 
puolelle sijoi uvalle pysäköin alueelle on suunni eil-
la neljä 8-kerroksista pistekerrostaloa, josta ensimmäi-
nen kerros on vara u palveluille16e. Kotka elle, SATO:n 
ton lle, on suunni eilla lisärakentamista, kun SATO 
on hakenut ton lle kaavamuutosta. 

15    Espoon Eläkesää ö 2016
16e  Espoon kaupunki 2015
16g  Espoon kaupunki 2015
16h  Espoon kaupunki 2015

a.

b.1.

4.

3.

2.

a. Rastaspuisto
b. Leppäsilta
1. Rastaalan e
2. Turun e
3. Karakallion e
4. Lähderannana e.
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Kuva 11. Rakennusvuodet Karakallion vanhalla alueella16j ja merki ävimmät julkiset rakennukset ja toiminnot. Kuva: Tellervo Karinsalo 
2016.
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1960-luku

1980-luku

1950-luku

1970-luku

2000-luku

1990-luku

2010-luku

1. Karakallion koulu (yläkoulu)
2. Monitoimitalo Karatalo
3. Ostoskeskus
4. Karakappeli
5. Asukaspuisto
6. Karamäen päiväko 
7. Espoon englanninkielinen leik-
kikoulu (kerrostalon 1. krs:ssa)
8. Rastaalan koulu (alakoulu)

1.

2. 3.

4.

5.

6.
7.

8.

8.

8.

16j  Espoon kaupunki 2016



Kuva 12. Ote Espoon kaupungin ajantasa-asemakaavasta, missä näkyy alueelle vireillä olevat kaavahankkeet. Kuva: Espoon kaupunki, 
kaupunkimi aus  2016.

Joissain alueen kerrostalokor  eleissa tämän kohteena 
olevan kor elin lisäksi on vielä käy ämätöntä raken-
nusoikeu a. Osa taloyh öistä on mie  nyt lisäraken-
tamisen mahdollisuu a, osalla ei ole ollut kiinnostus-
ta.

Vireillä olevien kaavahankkeiden lisäksi Espoon kau-
punki on  lannut Tengbom-Eriksson arkkitehdeiltä Ka-
rakallion täydennysrakentamisselvityksen, joka pitää 
sisällään ideasuunnitelman alueen kokonaisvaltaiseksi 
täydentämiseksi.16j Suunnitelma on enemmänkin tut-
kielma siitä, miten alue  a voisi kehi  ää, eikä se ei tule 
toteutumaan sellaisena. 

Tengbom-Eriksson arkkiteh en suunnitelmassa lisä-
tään alueelle 100 000 k-m2, mikä tarkoi aisi n. 2 850 
uu a asukasta. Mukaan ei ole laske u suunnitelmas-
sa ehdote uja mahdollises  korote avia taloja, käyn-
nissä olevia kaavoitushankkeita ja käy ämä ömiä 
rakennusoikeuksia kor eleissa. Nykyään alueella on 
käyte y rakennusoikeu a n. 110 700 k-m2.16j

16j  Espoon kaupunki 2016
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2.2. ALUEEN SAAVUTETTAVUUS

Alueella toimii hyvä joukkoliikenneverkosto. Se toimii 
arkena ja lauantaisin läpi vuorokauden, sunnuntaisin 
liikenne ei kulje yöllä kello 3:00:n ja 5:00:n välillä. Ar-
kipäivänä vuoroväli on parhaimmillaan kolmetoista 
vuoroa tunnissa.24 Suurin osa itään kulkevista vuorois-
ta pää yy Leppävaaraan, joka on yksi Espoon ja muun 
pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen solmukohdista, 
mu a osa linjoista jatkaa aina suoraan pääkaupunkiin 
as . Länteen kulkevat vuorot vievät Espoon län sille 
asuinalueille. Yksi vuoro kulkee myös Jorvin sairaalaan. 
Joukkoliikenne kulkee alueen läpi Karakallion etä pitkin 
ja on suunni elualueella hyvin saavute avissa.

2.3. ALUEEN PALVELUT

Alueella on tällä hetkellä kohtuulliset palvelut. Kalakal-
lion ostoskeskuksessa toimii parturi-kampaamo, R-ki-
oski, apteekki, ruokakauppa Alepa, pizzeria Karakallion 
Pizza Center ja ravintola Karkelo. Alueella on useampia 
varhaiskasvatusyksiköitä; Rastaalan ala-aste, Karakal-
lion yläaste, kunnallinen päiväko  Karamäki ja yksityi-
nen päiväko  Espoon englanninkielinen leikkikoulu. 
Muita alueen palveluita ovat monitoimitalo Karatalo, 
Karakappeli, kunnan asukaspuisto ja jo mainitut seni-
oritalo Hopeakallio ja palvelutalo Hopeakotka. Nämä 
jälkimmäiset sijaitsevat Karakallion keskuksessa.

24  Rei  opas 2016

Alueella oli oma neuvola, Karatalon yhteydessä, mut-
ta sen toiminta loppui vuoden 2013 aikana ja se siirtyi 
Leppävaaran terveysaseman yhteyteen. Leppävaara 
on Karakallion lähin suuri keskus, jossa toimii julkisten 
terveyspalveluiden lisäksi yksityisiä terveyspalveluita 
ja muita kaupallisia palveluita. Leppävaaran alueelta 
löytyy myös ka ava valikoima liikuntapaikkoja – uima-
halli, maauimala, jalkapalloken  ä,  yleisurheiluken ä, 
hevostalleja, hyvät ja laajat ulkoilumaastot. Matkaa Ka-
rakalliosta Leppävaaraan on noin 2,7 km.

Karakallion en ja Rastaalan en risteyksessä toimii polt-
toaineen jakelun kylmäasema. Rastaalan en  toisella 
puolella, melkeinpä kylmäasemaa vastapäätä, sijaitsee 
vähi äistavarakauppa Lidl. Kauppa sijaitsee Rastas-
puiston puolella, mu a on kuitenkin lähellä suunni e-
lualue a ja on täten heidän hyvin saavute avissa.

2.3.1. SUUNNITELUALUEEN PALVELUT

Suunni elualueen  kor elissa toimii kakkostalon ala-
kerrassa Espoon OMT Fysioterapia. Koska alueella on 
hyvät lähipalvelut ja hyvä joukkoliikenne, niin en näe, 
e ä uudisrakennukseen on tarpeen ehdo aa erikseen 
liike loille tai palveluille kohdiste uja  loja. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, e ei uusi taloyh ö niin halu-
tessaan voi vuokrata yhteis laa ulkopuolisille, niin kuin 
kor elissa on jo tehty.
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Kuva 13. Ylhäällä olevassa kuvassa on yksi alueen kerrostalo-
tyyleistä 1960-luvulta. Kuvan kerrostalo sijaitsee Karakallion e 
1:ssä ja sen omistaa Espoon Asunnot. Kuva : Tellervo Karinsalo 
2016.

Kuva 14.  Vasemmalla olevassa kuvassa on toinen alueen tyyppil-
listä kerrostalotyyleistä 1960-luvulta. Suunni elualueen kerrosta-
lot edustavat myös tätä tyyppiä. Kuvan kerrostalo sijaitsee Karakal-
lionkuja 3:ssa.  Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

Kuva 16. Vasemmalla olevassa kuvassa on alueen eteläpuolen 
pientaloalue a 1960-luvulta. Alueelle on rakenne u  kuvanmu-
kaisia paritaloja Suohuakan elle, Varpurhaukankujalle ja Hiirihau-
kankujalle. Kuvan paritalo on Varpushaukankujalta. Kuva: Tellervo 
Karinsalo 2016.

Kuva 15. Ylhäällä olevassa kuvassa on alueen eteläpuolen, Hauk-
kakallion, pientaloalue a 2010-luvulta. Talot sijaitsevat Nuolihau-
kan eltä. Etualalla kulkee Turun e. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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2.4. ALUEEN YMPÄRISTÖ JA YHTEISÖLLISYYS

Karakallio on luonteeltaan metsäistä alue a,  jossa 
näkyy paikoitelleen avokalliota. Tyypillistä maisemal-
le ovat voimakkaat maastonmuodot – alueen korkein 
kohta on Rastaalan koulun lounaan puolelle jäävällä 
kallioselänteellä (+62,8).16j Rakenne u alue ase uu 
alueen pohjois- ja eteläpuolella olevien kallioselän-
teiden väliin. Kalliomaisuudesta johtuen kerrosta-
loalueen kellarikerroksista suurin osa on maan päällä. 
Jos rakennus on ase  unut rinteeseen, on se räjäyte y 
puoliksi kallioon. Alueella on paljon laajoja pysäköin -
ken  ä. Osa niistä jää pääväylän varteen.

Alueen pääkävelyrei   alkaa Tornihaukan eltä jatkuen 
Karakallion en pohjoispuolella. Rei    kääntyy  Kala-
sääksen en kohdalla ostoskeskukselle päin. Ostoskes-
kus on rei n päätepiste, mu a rei n voi katsoa kään-
tyvän vielä torilta pohjoiseen ja pää yvän Kotka elle. 
Kävelyrei   sijoi uu alueen keskelle niin, e ä siinä on 
vain yksi  en ylitys.

Kerrostalot ovat alueelle väljään sijoite u eikä pihoja 
ole aida  u. Yksityisen, puoliyksityisen ja yhteisen  lan 
raja on liukuva. Väljästä sijoi elusta johtuen talojen 
välissä on paljon  laa. Alue onkin varsin vehreää ja 
alueella on paljon metsää ja ulkoilumaastoja. Joiltain 
osin rakenne u alue on puistomaista. 

Yksityisen, puoliyksityisen ja yhteisen  lan rajan häi-
lyvyys luo alueelle mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen. 

Vaikka  laa kohtaamisille on, niin suurin vaiku aja 
alueen yhteisöllisyyteen on alueen asukkaat. Ak ivis-
ten asukkaiden kau a alueella on mm. katukirpputori 
keväisin. Toisinaan voi nähdä alueen lapsia myymässä 
elintarvikkeita – itse tekemäänsä piirakkaa tai purista-
maansa mehua – asuinrakennusten välissä kulkevan 
pääkävelyrei n varrella. Paljon ohjelmaa alueella jär-
jestää myös Karakallioseura, jonka jäsenet ovat alueen 
asukkaita. Tapahtumat vaihtelevat lastentapahtumista 
kul  uuritapahtumiin. Alueella on myös oma ilmaisena 
jae ava paikallisleh , Karahka, jota toimi aa Karakal-
lioseura. 

Alueen yhteisöllisyy ä tukevat myös alueen palvelut 
sekä palvelutalo Hopeakotka, jonka yhteis loja on 
mahdollisuus vuokrata alueen muille asukkaille käyt-
töön.

16j  Espoon kaupunki 2016
17   Espoon seurakunta 2016
21   Projek uu set 2010
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Kuva 17. Vasemmalla olevassa kuvassa 
on kolmas alueen tyyppillistä kerros-
talotyyleistä 1960-luvulta. Kerrostalot 
sijiatsevat Karakallion e 14:ssä. Kuva: 
Tellervo Karinsalo 2016.

Kuva 19. Näkymä pääkävelyrei n  Kalasääksen en  puoleisesta 
päästä koh  ostoskeskusta. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

Kuva 20. Rastaalan koulu sijaitsee Kalasääksenkadulla. Koulussa 
toimii esiopetus ja alakoulu. Toiminnot on hajautuneet kolmeen 
rakennukseen. Niistä vanhin, alatalo, on rakenne u 1950-luvulla, 
ylätalo (kuvassa) on valmistunut 1960-luvun lopussa ja sen yh-
teyteen tehty (kuvassa oikealla) laajennus 2000-luvun lopussa.21 

Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

Kuva 18 Karakappeli ja sen kellotorni. 
Karakapeli on ote u käy öön 1971 ja 
se on peruskorja  u 2001. Rakennuksen 
on suunnitellut rakennussuunni elu-
toimisto Heikki Siikonen.17 Kellotornin 
vieressä taustalla kohoaa ostoskeskuk-
sen mainostorni. Kuva: Tellervo Karin-
salo 2016.
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3. SUUNNITTELUALUE

Suunni  elualue sijaitsee Espoon kaupungin kaupungi-
nosassa Karakallio kor  elissa 57031, joka on voimassa 
olevassa asemakaavassa kaavoite u asuinrakentami-
senkor eliksi.  Kor eli rajautuu koillisessa kevyenlii-
kenteenväylä Poutahaukanpolkuun, joka on osa pää-
kävelyrei  ä, kaakossa Tornihaukan ehen, lounaassa 
metsään ja luoteessa Karakallion ehen. Kor eliin käy-
dään Tornihaukan eltä.  Suunni elualue  muodostuu 
kor elista lohko avaan alueeseen.

Kor eli koostuu tällä hetkellä kolmen lamellitalon 
kokonaisuudesta, jotka sijaitsevat toisiinsa nähden 
U-kirjaimen muodossa. Kor eli on niin sanotus  puo-
liavoin. Piha-alue jää talojen rajaamana niiden keskel-
le. Taloyh ön  pysäköin paikat sijaitsevat Tornihau-
kan en varressa ton n kaakon puoleisessa päässä. 
Taloissa on viisi asuinkerrosta sekä yksi maanpäällinen 
kellarikerros. Ton   on kallioinen tasamaaton  . Sisä-
pihan puolella kellarikerrosta on pyri y sulau amaan 
maisemaan nostamalla maan pintaa sokkelia kohden. 
Kellarikerroksissa sijaitsee suurimmaksi osaksi yhteis-
 loja. 2-talon alakerrassa on taloyh ön  vuokraama 
liike la.

Taloyh össä on 160 asuntoa, joissa on 320 asukasta. 
Yhtä asuntoa kohden on noin kaksi asukasta. Taloyh-
 össä on kolmen kokoisia asuntoja, joiden pinta-alat 
vaihtelevat 75 m2 kokoisista kolmioista, 45 m2 ja 58 
m2 kokoisiin kaksioihin ja 32 m2 kokoisiin yksiöihin. 

Taloyh össä ei ole suurempia perheasuntoja eikä 
pieniä yksiöitä. Asunnot ovat omistusasuntoja, mu a 
noin puolet asunnoista on sijoi aja-asuntoja. Sijoi a-
jaomistajina on niin yksityisiä henkilöitä kuin erilaisia 
sää öitä kuten Y-sää ö ja Espoon Diakoniasää ö.

Taloyh ön piha on suuri ja vehreä. Pihalla on kaksi 
leikkipaikkaa ja yksi oleskelupaikka. Ton    avautuu 
lounaassa metsään, kaakossa Tornihaukan en toisel-
la puolella olevaan metsäiseen jyrkkään rinteeseen, 
koillisessa puistomaiseen kevyenliikenteenväylään ja 
Asunto-osakeyh ö  Tornihaukan e 4 ton  in  ja  luo-
teessa puistomaisiin näkymiin ennen Karakallion etä. 

Ton n pinta-ala on 14 467,7 m2. Ton  a ei ole vielä 
lohko u eikä lohko avan alueen kokoa määrite y, 
mu a uudisrakennuksen on ajateltu sijoi uvan nykyi-
selle pysäköin alueelle. Alueelle saa kaavan mukaan 
rakentaa 1-kerroksisen rakennuksen. Muuten ton n 
maksimikerrosluku on viisi kerrosta. Rakennusoikeut-
ta kor elissa on käyte y 10 200 m2 ja jäljellä on 2 000 
m2. Sen lisäksi on vielä muita kuin asuinrakennuksia 
varten rakennusoikeu a 300 m2.
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Kuva 21. Ote Espoon kaupungin ajantasa-asemakaavasta. Kuva: Espoon kaupunki, kaupunkimi aus  2016.

Kuva 22. Rakeisuuskaavio. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 23. Ylhäällä olevassa kuvassa koko kor eli kuva una Tor-
nihaukan en puolelta  viereisessä kuvassa olevalta kukkulalta. 
Etualalla eteläpuolella oleva pysäköin alue. Kuva: Ritva Karinsalo 
2016.

Kuva 24. Ton n eteläpuolelle oleva avokallio. Kallion päältä avau-
tuu Haukkakallion pientaloalue. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 25. Ylhäällä olevassa kuvassa näkymä Poutahaukanpolulta 
Karakallion elle. Kuvassa vasemmalla jää kor elin Talo 3. Kuva: 
Tellervo Karinsalo 2016.

Kuva 27. Näkymä kor elin sisälle Talon 2 ja 3 päädystä Poutahau-
kanpolun ja Karakallaion en risteyksessä. Kuva: Tellervo Karinsalo 
2016.

34

Kuva 26. Ton n nyky lanne. Ote Asunto-osakeyh ö Tornihaukan-
 e 6:n asemapiirroksesta. Kuva: As Oy Tornihaukan e 6, lupakuva 
2005. 



3.1. TONTIN KÄYTÖN VAIHTOEHDOT

Ennen suunni elun aloi amista olen tutustunut yh-
teen taloyh ölle teete yyn, yhteen taloyh ön tee ä-
mään ja yhteen kaupungin esi ämään suunnitelmaan 
ton lle. Niissä kaikissa uudisrakennus sijoi uu  ny-
kyisen pysäköin alueen kohdalle, kolmannessa vielä 
ton n pohjoiskulmaan. Kaikissa vaihtoehdoissa pysä-
köin paikat sijoitetaan maan päälle. Pysäköin alueen 
sijoi aminen maan alle ei ole ollut vaihtoehto, koska 
se pitäisi räjäy ää kallioon ja siitä tulisi liian kallista 
suhteessa rakennusten sijain in. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa on ollut kyseessä 
8-kerroksinen pistetalo, joka on sijoi unut pysäköin-
 alueen koillisen puoleiseen päähän. Rakennusoi-
keu a on käyte y tässä suunnitelmassa 3 700 k-m2. 
Koska pysäköin paikkojen määrä kasvaa ja en nen 
pysäköin alue on pienentynyt, on lisää  laa  ote u 
taloyh ön keskellä olevasta piha-alueesta. Pistetalolla 
ei ole omaa pihaa vaan se on rasitusoikeudessa Asun-
to-osakeyh ö  Tornihaukan e 6:n piha-alueeseen. 
Tämä vaihtoehto ei ole mielly änyt taloyh ön osak-
kaita, koska rakennus varjostaa naapuriton n pihaa, ja 
rakennusoikeudesta yli menevästä osuudesta lankeaa 
maankäy ömaksu  taloyh ölle. Ehdotuksen tekijä ei 
ole antanut lupaa julkaista suunnitelmasta kuvia.

Toinen vaihtoehto pitää sisällään oikeastaan kaksi 
ehdotusta. Ensimmäisessä näistä on ehdote u pysä-
köin alueelle kahta osakemuotoista 2 ½ -kerroksista 

Kuva 28. Arkkiteh  Juhana Heikosen ensimmäinen luonnos ton-

 nkäytön suunni elun avuksi, jossa ton lle sijoitetaan 2 ½ -ker-
roksinen rivitalokokonaisuus. Lohkotun ton n koko on 3 500 m2. 
300 m2 rakennusoikeus muita rakennuksia varten jätetään As Oy 
Tornihaukan e 6:n käyte äväksi myöhempää käy öä  varten. 
Kuva: Juhana Heikonen 2016.
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rivitaloa. Rakennusoikeu a on käyte y tässä suunni-
telmassa 2 000 k-m2 niin, e ä jokaiselle asunnolle on 
vara u noin 125 k-m2. Suunnitelma vaa i  pysäköin-
 alueesta n. 3/4. Tässäkin vaihtoehdossa pysäköin -
paikoille on joudu u o amaan lisä laa piha-aluees-
ta, mu a nyt ne on sijoite u kolmeen eri paikkaan 
piha-alueella; 3-talon päätyyn, missä on nykyäänkin 
pysäköin paikkoja, Poutahaukanpolun viereen ja 1- ja 
2-talon väliseen päätyyn. Tämä vaihtoehto ei ole miel-
ly änyt osaa taloyh ön osakkaita, koska pysäköin -
paikkoja on sijoite u eri paikkoihin. Tämä vaihtoehto 
voi olla kuitenkin taloyh ölle  rahallises   tuo avam-
pi kuin edellinen, koska rivitaloneliöistä maksetaan 
alueella enemmän kuin kerrostalonneliöistä. Tämä 
vaihtoehto monipuolistaa kor elin asumismuotoja. 

Edellisen vaihtoehdon toinen ehdotus on ollut kolme 
3-kerroksista pienkerrostaloa samankokoiselle ton lle 
kuin edellä ja samalla 2 000 k-m2 rakennusoikeudella. 
Pysäköin ratkaisu pysyy myös samanlaisena - hajau-
te una ton n eri osiin. En  edä mikä taloyh ön kanta 
ehdotukseen on ollut, mu a aja elen sen olevan pit-
käl  samanlainen kuin edelliseen.

Kolmas vaihtoehto lii yy osaksi kaupungin tee ämää 
selvitystä Tengbom-Eriksson arkkitehdeiltä. Koska 
kyseessä ei ole yksi äinen ton nkäy ösuunnitelma, 
niin siinä ei ole mie  y sitä, kuka maan omistaa, vaan 
rakentamista on sijoite u sinne, missä se on mahdol-

Kuva 29. Arkkiteh  Juhana Heikosen toinen luonnos ton nkäytön 
suunni elun avuksi, jossa ton lle sijoitetaan kolme 3-kerroksista 
pienkerrostaloa. Lohkotun ton n koko on 3 500 m2. 300 m2 ra-
kennusoikeus muita rakennuksia varten jätetään As Oy Tornihau-
kan e 6:n käyte äväksi myöhempää käy öä varten. Kuva: Juhana 
Heikonen 2016.

lista. Myös  elinjausta on muute u, jo a ehdotus on 
voinut olla mahdollinen. Kyseessä on siis tulevaisuu-
den visio kuin tässä hetkessä ja näillä ehdoilla toteu-
te ava vaihtoehto.

Suunnitelmassa kuitenkin sijoitetaan paikoitusalueen 
 lalle kaksi 5-kerroksista lamellitaloa ja pohjoisnurk-
kaan olemassa olevien 2-talon ja 3-talon kulmaan 
4-kerroksinen talo. Rakennusoikeu a näihin on käy-
te  y 5 800 k-m2. Pysäköin paikat uudelle ja olemassa 
olevalle taloyh ölle sijoitetaan erilliseen pysäköin -
halliin, joka on vieressä olevalla kaupungin omistamal-
la ton lla, ja kahden pysäköin paikalle sijoitetun la-
mellitalon ensimmäiseen kerrokseen.16j Tällä hetkellä 
viereinen ton   on kaavoite u puistoalueeksi.

Vaikka suunnitelma on osa visiota, niin voidaan miet-
 ä sen kelpoisuu a tässä hetkessä. Suunnitelma ei 
ota kantaa siihen, e  ä onko ton  , jolle pysäköin halli 
rakennetaan, omistus- vai vuokraton  . Suunnitelmas-
ta ei myöskään selviä, e ä onko uudisrakennuksien 
ajateltu olevan samalla ton lla kuin en sten. On kui-
tenkin selvää, e ä tällaisena suunnitelma ei kiinnosta 
olemassa olevaa taloyh ötä nyt, koska tarkoituksena 
on kuitenkin myydä maata lähitulevaisuudessa ja sitä 
ennen pitää olla  edossa mahdollinen lisärakennus-
oikeus. Toistaalta saavute u hyöty ton n myyynnistä 

16j  Espoon kaupunki 2016
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voi kadota, kun asukkaiden tarvitsee investoida pysä-
köin halliin.  Kor elin täydennys umpinaisemmaksi 
kor eliksi on kuitenkin kaupunkikuvallises   urbaa-
nein, mu a  mahdollises  muurimainen, jos ensim-
mäisessä kerroksessa on pelkkä pysäköin .

Edellä olevien vaihtoehtojen lisäksi olen mie  nyt 
vielä kolmea vaihtoehtoa: 4-kerroksisen lamellitalon 
sijoi amista  pysäköin alueen keskelle, nykyisten la-
mellitalojen väliin jäävän piha-alueen muu amista 
ketjutetuiksi pientaloiksi ja 8-kerroksista pistetaloa 
paikoitusalueen lounaan puoleiseen päähän. Lähtö-
kohdaksi suunni elulle olen o anut sen, e ä ton s-
ta voidaan myydä osa maata niin, e ä nykyisen ta-
loyh ön on mahdollista sijoi aa  pysäköin   jäävälle 
ton lle maanpäällisenä pysäköin nä. Vaihtoehdoissa 
ei siis ole huomioitu sitä, e ä nykyinen taloyh ö to-
teu aisi omalle jäävälle ton lleen osan pysäköinnis-
tä kansiparkkina/pysäköin hallina. Vaihtoehdoissa ei 
ole myöskään huomitoitu sitä, e ä pysäköin alueen 
paikalle rakennetaan kansi, jonka päälle tulee asuinra-
kentamista ja osa pysäköinnistä.
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Kuva 30. Ohessa on o eita Tengbom-Eriksson Arkkiteh en teke-
mästä täydennysrakentamistasunnitelmasta. Vasemmalla on esi-
te y pysäköinnin sijoi aminen kor eliin ja oikealla uudisraken-
nusten sijoi uminen ton lle.    Kuva: Espoon kaupunki 2016.



Kuva 31. Vaihtoehto 1. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

VAIHTOEHTO 1

Lamellitalo

Laajuus edot: IV-kerrosta  2 000 k-m2 

Pitkänmallinen olemassa olevaa rakennuskantaa mu-
kaileva rakennusmassa sijoi uu pysäköin alueen kes-
kelle. 

- ei täytä kerroslukuvaa musta
- jos maantasokerroksessa on pysäköin ä joko hallina 
tai katoksena, niin ensimmäisessä kerroksessa ei ole 
mahdollista avata yhteis loja katutasoon, mikä rikas-
tu aisi kor elia kapunkikuvallises 
- jos ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan yhteis lo-
ja ja asumista, niin pysäköin paikat sijoi uvat silloin 
myös kor elin reuna-alueille.

+ suunnitelma täy ää kerrosalavaa muksen
+ tehokas

IV

Uudisrakennuksen ton n raja

Pysäköin alueen laajennus
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Kuva 32. Vaihtoehto 2. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

VAIHTOEHTO 2

Pientalot

Laajuus edot: I-kerros  1 000 k-m2

Rakennusmassa sijoi uu taloyh ön keskipihalle. Ra-
kennukset ovat maanpinnalla, mu a ne maisemoi-
daan samaan tyyliin kuin talotyh össa on tehty tähän 
as  kellarikerroksen suhteen. Kor elin piha sijaitsee 
uuden rakennusmassan keskellä.

- yksityisyyden saaminen  voi olla hankalaa
- suunnitelma ei täytä kerroslukuvaa musta sijoitetul-
la alueella, mu a pysäköin alueelle kyllä
- paikoitus on sijoite u 1- ja 2-talon päätyyn, jonne 
kulku on koillisen puolelta

+ suunnitelma täy ää kerrosalavaa muksen
+ mielenkiintoinen

Uudisrakennuksen ton n raja

I
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Pysäköin alueen laajennus

Alueen poikkileikkaus



VIII

VAIHTOEHTO 3

Pistetalo

Laajuus edot: VIII-kerrosta  3 000 k-m2 

Pistemäinen rakennusmassa sijoi uu  pysäköin -
alueen luoteen puoleiseen päähän.

- suunnitelma ei täytä kerroslukuvaa musta sijoitetul-
la alueella eikä muuallakaan kor elissa
- pysäköin alue a laajennetaan piha-alueelle 

+ parhaiten toteute avissa olemassa olevan taloyh-
 ön toive sijoi aa pysäköin  samalle alueelle ja maan 
pinnalle
+ mahdollista avata yhteis loja katutasoon, mikä ri-
kastu aa kor elia kaupunkikuvallises 

Kuva 33. Vaihtoehto 3. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

Uudisrakennuksen ton n raja

Pysäköin alueen laajennus
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Kuva 34. Asemapiirros 1:1000. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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4. SUUNNITELMA

4.1. PIHA JA ARKKITEHTUURI

Tuki uani eri vaihtoehtoja olen pää ynyt  kahdek-
sankerroksiseen pistemäiseen taloon paikoitusalueen 
luoteen puoleiseen päähän. Rakennus on mahdollista 
toteu aa myös matalampana, esim. 5-kerroksisena. 
Tässä on kuitenkin päädy y tekemään ehdotus 8-ker-
roksisena, koska pienempi rakennusoikeus ei väl ä-
mä ä olisi järkevää kokonaisuuden kannalta. 

Uudisrakennuksen ton   käsi  äisi tässä suunnitelmas-
sa suurin piirtein vain asuinrakennuksen ensimmäisen 
kerroksen kokoisen alueen ja siihen kuuluvan pysä-
köin alueen. Varsinaista omaa pihaa uudisrakennuk-
selle ei näin jää. Uudisrakennukselle on mahdollista 
järjestää käy öoikeus vanhan taloyh ön pihaan rasi-
tusoikeudella. Koska uudisrakennus vie osan vanhan 
taloyh ön pysäköin alueesta eikä nykyinen enää riitä 
ka amaan vanhan taloyh ön pysäköinnin vaa maa 
tarve a, on pysäköin alue a laajenne u taloyh ön 
keskipihalle. Tämä muu aa jonkin verran nykyisen 
taloyh ön piha-alueen toimintoja. Tämä sekä se, e ä 
piha on uuden taloyh ön käytössä rasitusoikeuskäy-
tännöllä, on vaiku anut siihen, e ä pihaan on ote u 
kantaa suunnitelmissa.

Rakennuksen lämmin vaippa on suorakaiteen muo-
toinen erkkeriratkaisu. Varsinaisen ulkomuodon ra-
kennukselle antaa kerroksi ain eri suun in kääntyvä 
lasite u parvekealue. Parvekealue kiertää koko ker-
roksen näy äen kerroskohtaiselta laa kolta. Suun a Kuva 35. Rakennus Tornihaukan eltä katso una. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 37. Julkisivu lounaaseen 1:500. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 36. Julkisivu kaakkoon 1:500. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

+61.40

+62.40

0

0

+61.40

+62.40 JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pystyverhous, luonnonvärinen
2. Lasi, kirkas
3. Sokkeli, maala ua harmaa
4. Metalli, musta

1.

3.

4.

2.



Kuva 38. Julkisivumateriaaleja alueelta. Kuva: Tellervo Karinsalo 
2016.

laa kolla on kolme ja ne kääntyvät keskipisteensä 
kau a. Rakennus on sijoite u ton lle niin, e ä yksi 
parvekealueen sivuista on samansuuntainen olemas-
sa olevien rakennusten kanssa. Tällä tavalla on halu u 
sitoa uudisrakennus olemassa olevaan rakennuskan-
taan. Samaa on hae u olemassa olevan rakennuksen 
leveästä mintun värisestä raidasta kerrosten välillä ot-
tamalla uudisrakennuksen parvekkeen välipohja vah-
vas  esiin.

Lämpimän vaipan julkisivumateriaalina on puu.  Ma-
teriaali ei varsinaises  ota kantaa kor elin  muihin 
rakennuksiin, jotka ovat maala ua  betonisand-
wich-elemen  ä. Karakallion alueella on käyte y puu-
ta julkisivuissa, eteläpuoleisella pientaloalueella. Ma-
teriaalin valinnalla tässä kohtaa on enemmän halu u 
hakea lämpöä ja modernia ilme ä kor eliin. Julkisivu-
materiaalin rooli on myös erilainen johtuen rakennuk-
sen ympäri kiertävästä parvekelasituksesta, jolloin se 
ei ole niin selväs  esillä. Suuremman roolin saa parve-
kelasitus vaaleiden verhojen kanssa.
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Kuva 40. Julkisivu koilliseen 1:500. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 39. Julkisivu luoteeseen 1:500. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.



Uudisrakennuksen lämmin vaippa ei sijoitu ton lle 
samansuuntaises  olemassa olevien rakennuksien 
kanssa vaan sitä on käänne y yhden parvekekulman 
verran, jo a kesäillan ilta-auringon paiste tavoi aa 
luoteeseen avautuvat  lat. Pistemäinen rakennus 
mahdollistaa myös asunnon aukotuksen avaamisen 
kaikkiin ilmansuun in. Suuri ton   ja olemassa ole-
vien lamellitalojen ikkunoiden avautuminen kahteen 
suuntaan mahdollistavat sen, e ä uudisrakennukses-
sa myös pystytään kyseiseen ratkaisuun. 

Vaikka parvekealue on poikkeuksellisen suuri ja se on 
joiltain kohdin syvä, niin olen tutkinut, e ä se ei estä 
talviauringon paistamista asuntoihin talvella. Parve-
kealue varjostaa kesällä vuorokauden kuumimpaan 
aikaan asuntojen suuret lasipinnat tarjoten hyvän lii-
kalämmön suojan. 

Kuva 41. Auringonvalotarkastelu 1:125. Tarkastelussa on mukana kaikki kolme eritavalla sijoi uvaa parvekealue a. Vasemman puolei-
sessa kuvassa  lanne on kuva una keskikesällä klo 12 ja oikeanpuoleisessa kuvassa talvella, helmikuussa, klo 12. Tarkastelu osoi aa, 
e ä kesällä parvekevyöhyke toimii tehokkaana liikalämmön suojana, mu a talvella aurinko pääsee paistamaan asuntoihin. Kuva: Tellervo 
Karinsalo 2016.
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Parvekealueen yli työntyvissä nurkissa on virhekatot. 
Sijoi amalla laatasto vinoon kerroksi ain eri tavoin 
annetaan paremmin  laa viherkatoille. Suorassa par-
vekelaatastossa viheralueet jäisivät olema omiksi 
tai niitä ei syntyisi ollenkaan, kun huomioidaan eroo-
siosuojaukset. Tämä johtuu siitä, e  ä laataston syvyyt-
tä ei voida kasva aa tai pienentää raja omas  ilman, 
e  ä asunnot kärsivät luonnon valon puu  eesta tai au-
ringon paahteesta.23

Parvekealueen varjostus ja yksityisyys ulkopuolelle on 
hoide u vaaleilla valoverhoilla. Tällä pyritään väl ä-
mään asukkaiden tarve a omille varjostaville tai yksi-
tyisyy  ä tuoville ratkaisuille parvekkeen reuna-alueel-
la. Arkkitehtuuri pysyy näin ulospäin halli una, mu a 
sisällä on kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia omaan 
asumiseen.

Laajalla avoimella viherka ojen ympäröimällä par-
vekkeella haetaan monia asioita, niin kuin edellä on 
kerro u, mu a suurin on pyrkimys pihan tuomiseksi 
asuinkerroksiin. Vaikka avoimuuden toivotaan lisää-
vän kohtaamisia naapurien kanssa, niin se antaa myös 
asukkaille mahdollisuuden tehdä omanlaistaan ympä-
ristöä. Viherkatot tuovat vihrey ä  pysäköin alueen 
keskellä sijaitsevan rakennuksen kerroksiin. Syvä par-
vekealue pyrkii taas estämään olohuoneessa istu aes-Kuva 42. Korroosiosuojauksen vaikutus. Vertailuna suoran parve-

kelaataston, jossa ei ole ole vinoja parvekelaa oja, ja vinonlaatas-
ton, jossa on vinolaa oja, viherkaton määrä. Kuva: Tellervo Karin-
salo 2016. 23  Rakennus eto Oy 2015 
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sa suoran näkymän pysäköin alueelle. On siis hae u 
ratkaisua, millä tuodaan asumisviihtyvyy ä sellaiselle 
ton lle, missä oma piha on pieni ja ympäristö karu.

4.1.1. PYSÄKÖINTI

Nykyisellä pysäköin alueella on 126 pysäköin paik-
kaa, joista 12 on vieraspaikkoja ja kaksi liike lan asia-
kaspaikkoja. Vuonna 2015 voimaan tulleen Espoon py-
säköin paikkojen  laskentaohjeen16i mukaan alueella 
rii ää yksi autopaikka 85 k-m2 kohden. Määrä sisältää 
vieraspaikat. Rakennu ajat, kiinteistö- tai asunto-osa-
keyh öt määri  ävät itse, kuinka suuri osa paikoista on 
vieraspaikkoja. Sen lisäksi lähelle asuntoja on osoitet-
tava vähintään yksi liikkumisesteisten autopaikka alka-
vaa 30 autopaikkaa kohden käyte ävyyden kannalta 
tarkoituksenmukaiseen paikkaan sekä jokaista alka-
vaa 25 autopaikkaa kohden yksi paikka moo oripyö-
rälle joko ton lle,  keskite yyn  pysäköin laitokseen 
tai erilliselle pysäköin ton lle. Alueella on erillinen 
pysäköin ton  , jota taloyh ön asukkaiden on mah-
dollista käy ää, mu a olen päätynyt tässä esityksessä 
sijoi  amaan kyseiset moo oriajoneuvot ton lle. Näin 
ollen olemassa olevalle taloyh ölle on jyvite y 127 
pysäköin paikkaa, jotka sijaitsevat yhdellä alueella 
uudisrakennuksen koillispuolella. Pysäköin alue  kas-
vaa sisäpihalle.

16i   Espoon kaupunki 2015

Uudisrakennuksen parkkipaikat sijaitsevat rakennuk-
sen luoteen puolella. Taloyh ölle pitäisi Espoon pysä-
köin paikkalaskentaohjeen mukaan jyvi ää 33 pysä-
köin paikkaa, mikä on suuri vaa mus, kun mie tään 
rakennuksessa olevien asuntojen määrää. Määrää 
nostaa yhteis lojen tavallista suurempi osuus (nos-
tavat kerrosalaa, mu a eivät ole neliöitä, joissa joku 
asuu). Ohjeistuksessa on myös toinen tapa laskea py-
säköin paikkojen vähimmäismäärä, 0,5 paikkaa per 
asunto. Tällä tavalla laskien määräksi tulee yhdeksän, 
mu a jälkimmäinen laskentatapa koskee enemmän-
kin tapauksia, joissa ensimmäinen laskutapa antaa 
pienemmän luvun kuin jälkimmäinen. Kaupungin ohje 
antaa myös mahdollisuuden, e ä perustelluista syistä 
laskentaohjeen arvoista voidaan poiketa, ja niitä täs-
sä minusta on laskennan tuo ama kohtuuton määrä 
suhteessa asuntojen määrään, hyvät joukkoliiken-
neyhteydet ja yhteisöllinen asumistapa.

Olen kuitenkin päätynyt pysäköin paikkojen  lasken-
nassa jonkinlaiseen kaavaan, joka on > 70 % asuntojen 
määrästä. Myös olemassa olevan rakennuksen uusi 
pysäköin paikkamäärä  nouda elee tätä samaa kaa-
vaa. Tällä kaavalla asuinrakennukselle tulee 14 pysä-
köin paikkaa. Yhteisöllisestä asumistavasta johtuen 
osa pysäköin paikoista on vara u taloyh ön liisatuille 
yhteisautoille.
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4.2. TILAT

Sisä lat ovat yhdistelmä muunneltavia, joustavia eri-
kokoisia asuntoja ja luokseen kutsuvia yhteis loja. 
Tarkoituksena ei ole ollut luoda sellaista yhteisöllisyy-
teen perustuvaa rakennusta, jossa kaikki asumisyk-
siköt ovat pieniä ja yhteis lojen määrän suuri, vaan 
sellaista, jossa yhteisöllisyys yhdistyy muuntautumis-
kykyisiin asuntoihin, joista osa voi olla pienempiä ja 
osa suurempia. Rakennuksessa tarjotaan olemas-
sa olevasta rakennuskannasta puu uvia  suurempia 
asuntoja sekä eri äin pieniä, jos sivuasunnot erote-
taan omiksi asunnoikseen. Asuntojakaumalla on ollut 
ensisijaises  tarkoitus monipuolistaa kor elin asunto-
tarjontaa, mu a myös asuinalueen.

Yhteis lat sijaitsevat ensimmäisessä ja ylimmässä 
kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat 
mm. varastot, verstas, jae ava  monikäy ö la  sekä 
sen yhteydessä oleva yhteiskei  ö. Ensimmäisen ker-
roksessa sijaitsevat myös jätehuoneet, jotka on inte-
groitu lasite uun katos-/terassialueeseen. Niiden on 
tarkoitus palvella myös vanhaa taloyh ötä. Ylimmässä 
kerroksessa sijaitsevat talosaunat. Näiden kerrosten 
välille jää 18 asuntoa, joista 12 koostuu pääasunnon ja 
sivuasunnon yhdistelmästä. 

Porrashuone jakaa ensimmäisen kerroksen kahteen 
osaan. Sisään tullessa voi nähdä suoraan sisäpihalle. 
Rakennus onkin sijoite u  ton lle niin, e ä  porras-
huone on sisäpihan kävely en jatke. Pääsisäänkäyn-

nin vasemmalla puolella ovat likaisemmat ja oikealla 
puhtaammat  lat. Kadunpuoleisen sisäänkäynnin 
yhteydessä on kuraeteinen hiekanerotuskaivolla esi-
merkiksi kuraisia kenkiä, pyörätuolin pesua tai lem-
mikin tassujen pesua varten22. Vaunuvarastossa on 
paikka ko  kärryille, lapioille ja muille talovarusteille. 
Pyörävarasto on pelkille polkupyörille ja siitä on käyn-
  verstaaseen. Verstaan toivotaan palvelevan myös 
pyörävarastoa tarjoamalla paikan pyörien korjaus- ja 
huoltotöille. Asuntokohtaiset irtainvarastot sijaitsevat 
porrashuoneen vasemmalla puolella olevassa väes-
tönsuojassa. Toisen sisäänkäynnin läheisyydessä on 
vaatesäilytys la, joka palvelee etupäässä porrashuo-
neen oikealle puolelle jäävän monikäy ö lan  ulko-
puolisia käy äjiä.

Porrashuoneen oikealle puolelle jäävä monikäy ö la 
muodostuu kaksiosaisesta yhteisruokailu-/kerho las-
ta, oleskelu lasta ja leikkihuoneesta. Tilat on erote u 
toisistaan siirre ävällä  lasiseinällä  ja  loja on mah-
dollista yhdistää esimerkiksi suurempia tapaamisia 
ja tapahtumia varten ja vuokrata ulkopuolisille. Leik-
kihuone voi arkena palvella myös pienempiä koulusta 
palaavia lapsia tarjoamalla iltapäivätoimintaa. Sitä voi 
pyöri ää joku talon asukkaista tai asukkaat yhdessä, 
tai siihen voisi palkata tekijän myös talon ulkopuolelta. 
Iltapäivätoimintaa on mahdollisuus tarjota myös yh-

22  Rakennus eto Oy 2006
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Kuva 43. 1. krs pohja 1:250. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kerrosala    2  820  m2

Asuntoja    18  kpl
Asuinpinta-ala    1 473 m2

Yhteis lat    204,0 m2

Varastot+tekniset  lat+
muut huolto lat    700,0 m2
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Kuva 44. Ensimmäisen kerroksen yhteis la. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.



teisön ulkopuolelle. Leikkihuoneen puoleisesta päästä 
on suora käyn  katetulle terassille, joka avautuu sisä-
pihalle. 

Porrashuoneesta on pyri y tekemään kerroksesta toi-
seen avoimempi kasva amalla porrassyöksyn aukkoa 
tavallisesta, sijoi amalla kerrosten väliset syöksyt eri 
koh in joka toisessa kerroksessa ja lisäämällä auko-
tusta hissikuilun molemmin puolin. Näiden keinojen 
toivotaan lisäävän kohtaamisia asukkaiden välillä ja 
tekevän kerrosten välisestä rajasta häilyvämpi. Hissi-
kuilun molemmin puolin olevien ikkunoiden toivotaan 
tekevän porrashuoneesta valoisa ja kutsuva. Toivo a-
vaa olisi, jos porrashuoneeseen syntyisi oleskelupaik-
koja tai/ja asukkaat sisustaisivat sitä esimerkiksi tau-
luilla, kasveilla tai kynnysmatoilla – palomääräysten 
rajoissa  etenkin.

Yhdessä asuinkerroksessa on viisi sisäänkäyn ä, jotka 
vievät viiteen raaka laan. Kerroksen raaka lat  ovat 
kooltaan 61,0 m2 x 2, 54,0 m2, 52,5 m2. tai 17,0 m2. 
Kolme suurinta raaka laa ovat lähes neliönmuotoisia. 
Tämä yhdessä kahteen ilmansuuntaan avautuvien ik-
kunoiden kanssa mahdollistavat luonnonvalon pääse-
misen hyvin asuntoon.

Kuva 45. Raaka lojen jakautuminen kerroksessa. Kuva: Tellervo 
Karinsalo

54,0 m2

61,0 m2

52,5 m2

17,0 m2
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Kuva 50. Sisäkuva asunnosta, jossa on parvi. Kuva: Tellervo Karin-
salo 2016.

VARIAATIOITA 2H+K+PARVI 54,0 m2

VARIAATIOITA 3H+K+PARVI 61,0 m2



Kuva 42. 2. krs ja 5. krs pohja 1:250. 5. kerroksessa porrashuoneen porrassyöksyt ovat peilikuvana. Pienemmissä kuvissa on esitelty pohjien varioitumista. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 47. Periaatekuva päällekkäisten asuntojen sijoi umisesta  
toisiinsa nähden. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.

Näistä raaka loista 52,5 m2 kaksio muodostaa joka 
kerroksessa 17,0 m2 yksiön kanssa 69,5 m2 kolmion. 
Kaksio on pääasunto ja yksiö sivuasunto. 17,0 m2  la 
on myös mahdollista ero aa omaksi yksikökseen, jol-
loin taloyh ö omistaa sen samaan tapaan kuin esimer-
kiksi ylimmän kerroksen sauna lat, ja voi vuokrata sitä 
asukkaille tai ulkopuolisille vierashuoneeksi tai työ -
laksi. Muut kolme kerroksen raaka laa muodostavat 
kolmessa päällekkäisessä kerroksessa kaksi asuntoa. 
Tämä on tehokkaampi tapa tuo aa  kaksikerroksisia 
asuntoja kuin normaalis . Näin päästään myös neliöil-
tään pienempiin, mu a huoneluvultaan suuriin asun-
toihin.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa pohjana on 54,0 m2 ja 
toisessa 61,0 m2. Kolmen kerroksen yksikön ensimmäi-
sessä kerroksessa 54,0 m2 raaka la muodostaa kaksi-
on, jossa on korkea  la yksikön toisessa kerroksessa. 
Korkeaan  laan on mahdollista rakentaa parvi lisä laa 
varten, mu a sen voi jä ää myös täysin rakentamat-
ta. Korkealta  lalta jäljelle jäänyt  la toisessa kerrok-
sessa ja kolmas kerros muodostavat kaksikerroksisen 
asunnon. Näistä alemmassa sijaitsee 33,5 m2 kaksio 
minikei  öllä, ylemmässä 54,0 m2 kaksio kei  öllä. 
Nämä yhdessä muodostavat 87,5 m2 neliön. Toinen 
vaihtoehto on periaa eeltaan sama kuin edellä, mut-
ta raaka lana on 61,0 m2. Alkuun on 61,0 m2 kolmio 
korkealla  lalla ja 41,0 m2 kaksio minikei  öllä ja 61,0 
m2 kaksio kei  öllä. Yhdessä kaksi jälkimmäistä muo-

Pääasunto

Sivuasunto

Asunto+parvi
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Kuva 48. 3. krs ja 6. krs pohja 1:250. 6. kerroksessa porrashuoneen porrassyöksyt ovat peilikuvana. Pienemmissä kuvissa on esitelty pohjien varioitumista. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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Kuva 49. 4. krs ja 7. krs pohja 1:250. 7. kerroksessa porrashuoneen porrassyöksyt ovat peilikuvana. Pienemmissä kuvissa on esitelty pohjien varioitumista. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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dostavat 103,0 m2 suuruisen neliön. Kaksikerrosasun-
nossa isompi asunnoista on pääasunto ja pienempi 
sivuasunto.

Ajatuksena on, e ä asunnot muuntautuvat elämän-
 lanteen mukaan – niissä voi o aa  laa käy öön tai 
vuokrata sitä ulkopuolelle kuitenkaan yksityisyyden 
kärsimä ä. Tilaa voidaan vuokrata esimerkiksi paris-
kunnalle tai opiskelijalle, mu a niin kuin edellä on 
ehdote u myös naapurille työ laksi  tai  laksi  hä-
nen vierailleen – nyt asunnon omistajan toimesta. 
Sivuasuntoon voi myös o aa asumaan vanhenevat 
vanhempansa. Vuokraamalla asunnostaan osan omis-
taja pääsee laskemaan asumiskustannuksiaan, mu a 
samalla omistaja pystyy tarjoamaan kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja markkinoille. Koska sivuasunnot ovat 
pieniä, niin yhteis lojen merkitys kasvaa näissä asun-
noissa. 

Asunnot ja huoneet on pyri y suunni elemaan niin, 
e ä ne ovat muuntautumiskykyisiä, monikäy öisiä ja 
hyvin kaluste avia – väl ämä ä ilman fyysisiä muu-
toksiakin. Jokaisesta asuinhuoneesta on käyn   par-
vekkeelle. Näin ei ole raja u ulkopuolelle sitä, e ä 
parveke olisi aina jonkun huoneen osana vaan, e ä 
se on mahdollista olla ihan minkä huoneen osa vain. 
Myös parvekealue on jäte y jakama a asuntokohtai-
siksi parvekkeiksi valmiilla seinärakenteilla. Tilaa on 
kuitenkin pyri  y jäsentämään ja jakamaan laatastossa 

olevilla aukotuksilla. Tarkoituksena on, e ä asukkaat 
saavat itse rakentaa ja jakaa oman parvekealueensa 
esim. verhoilla, liukuvilla väliseinillä, ruukkukasveilla, 
kevyillä seinämillä tai pihakalusteilla suuremmasta ko-
konaisuudesta, jos niin haluavat.

Pohjaratkaisuissa on myös pyri y  tarjoamaan  jous-
tavuu a  kei  ön ja oleskelun yhdistämiseksi, koska 
tämä alue on useimmiten sellainen, missä ihmisillä on 
selkeitä mieltymyksiä. Tilasuunni elussa on siis luotu 
mahdollisuuksia avokei  öön, tupakei  öön tai omal-
la ovella sulje avaan kei  öön riippuen sen mukaan, 
minkä kukin kokee omakseen. Jo  a tämä olisi mahdol-
lista, talotekniikka sijoi uu porrashuoneen yhteyteen 
ja julkisivuun integroitavaan tuloilmaelemen  in.
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Kuva 51. Ylimmän kerroksen ka oterassi. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.



Asunnoissa ei ole asuntokohtaisia saunoja vaan ylim-
mässä kerroksessa on  lavat talosaunat. Talosaunois-
ta toinen on puulämmi einen ja toinen sähkölämmit-
teinen. Molemmista on käyn  suoraan ka opihalle. 
Sauna lojen yhteydessä on takkahuone minikei  öllä 
ja käyn  ka opihan oleskelualueelle. Oleskelualueen 
yhteydessä on kesäkei ö, missä on mahdollisuus gril-
laamiseen. Ka opihalla on lapsille pieni leikkipaikka 
ja viljeystä kiinnostuneille hyötypuutarha. Osa istu-
tusaltaista on tarkoite u marjapensaille, perennoille 
ja kesäkukille. Istutusaltaiden reunoilla on istuskelu-
paikkoja. Katolla sijaitsee myös kuivausteline ja tomu-
tuspaikka. Porrashuoneen vasemmalle puolelle jää 
ilmanvaihtokonehuone ja kuivaushuone. Rakennuk-
sessa ei ole yhteiskäy öistä pesulaa. Pyykinpesumah-
dollisuus on asuntokohtainen. 

Kuva 52. 8. krs pohja 1:250. Kuva: Tellervo Karinsalo 2016.
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YHTEENVETO

Diplomityöni lähtökohta on ollut muuntojoustavan 
asuinkerrostalon suunni elu, ja Asunto-osakeyh ö 
Tornihaukan e 6 on antanut sille realis sen lähtöko-
dan tarjoamalla paikan ja reunaehdot. Ennen lopul-
lista suunnitelmaa olen mie  nyt erilaisia ton nkäyt-
tömahdollisuuksia ja rakennustyyppejä, ja päätynyt 
mielestäni op maalisimpaan rakennusratkaisuun ja 
-paikkaan piha-alueella. Tässä työssä on tuotu ilmi 
myös muitakin ton nkäytönmahdollisuuksia ja raken-
nustyyppejä kuin ne mitä itse olen esi änyt. Näiden 
esiintuomisella olen pyrkinyt väl ämään suunni elu-
ni päällekkäisyy ä, mu a myös tarjoamaan mahdol-
lisimman ka avan esityksen. Toivon, e ä tästä diplo-
mityöstä on apua Asunto-osakeyh ö  Tornihaukan e 
6:lle heidän mie  essään ton n erilaisia käy ömah-
dollisuuksia.

Niin kuin on maini u, tämä ei ole ollut vain ton n-
käy ömahdollisuuksien selvi ämistä, vaan olen myös 
halunnut etsiä ratkaisuja asumisen epäkoh in ja pyr-
kinyt kehi ämään yhteisöasumista konsep tasoisilla 
suunnitelmilla. Valitessani mukaan yhteisöasumisen 
olen pyrkinyt lisäämään alueen luonne a yhteisölli-
senä alueena, koska mielestäni sillä on kaikki edelly-
tykset siihen. Vaikka prosessi on ollut monitahoinen, 
niin olen pyrkinyt pitämään kokonaisuuden sellaisena, 
e ä se ei kasvaisi liian suureksi.

Olen lähtenytkin tähän suunni eluprojek in  hiukan 
eri tavalla kuin ennen – paneutumalla siihen mitä 
 eteellisillä tutkimuksilla ja aiheesta kirjoitetulla kir-
jallisuudella on antaa asumiseen. Tiedän, e ä meil-
lä kaikilla on omat näkemyksemme siitä, millaisessa 
asunnossa tai paikassa haluamme asua, mu a myös 
sen, e ä se, mitä me haluamme, ei väl ämä ä ole 
sama, mitä kaikki muut haluaa. Joten laajensin tällä 
kirjallisuuskatsauksella näkökulmaani.

Olen tullut mielestäni projek in sen hedelmällisim-
mässä vaiheessa. Taloyh ö ei ole vielä myynyt ton  a 
eikä kaupunki ole sitä kaavoi anut uudelleen. Tilan-
teessa on myös ris riitainen asetelma – molemmilla 
tahoilla on erilainen intressi. Taloyh öllä on tarkoi-
tus myydä pala maata ja ka aa ylläpitokustannuksia, 
kaupungilla on lisätä alueen asukaskantaa, mu a se 
aiheu aa mahdollises  kustannuksia taloyh ön asuk-
kaille. Se, mitä – tai mitään – alueelle tulevaisuudessa 
rakentuu, jää nähtäväksi. Esi ämäni ratkaisu tarjoaa 
kuitenkin yhden kehitysidean alueen käytön ratkaise-
miseksi.
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Diplomityön aiheenani on asuinkor elin  täydennysrakennus-
suunnitelma 1970-luvun alussa rakenne uun  asuinkor eliin 
väljäs  rakennetulla kerrostaloalueella Espoon Karakalliossa. 
Työ sisältää selostusosan ja rakennussuunnitelman, joista työ 
paino uu rakennussuunnitelmaan. Selostusosan tarkoituksena 
on taustoi aa  lähtökoh a ja ajatuksia suunnitelmalle tuoden 
esille erilaisia asumisen muotoja sekä tutustua muu uneen 
maailman vaikutukseen asumisessa.

Työ on lähtenyt liikkeelle mielenkiinnosta omaa asuinympäris-
töäni kohtaan. Olen tullut  etoiseksi, e ä tässä työssä kohteena 
olevan Asunto-osakeyh ö Tornihaukan en 6:lla on vielä jäljellä 
rakentamatonta rakennusoikeu a, ja taloyh ön  tarkoituksena 
on hyödyntää tämä myymällä osa ton sta ja siten osin rahoi aa 
maakaupalla yh ötä lähivuosina koskevaa linjasaneerausta. Ta-
loyh ö ei ole alueella asian kanssa yksin – koko alue a odo aa 
seuraavan viiden vuoden päässä mi avat linjasaneeraushank-
keet.

Yhteisöllinen rakentaminen ja asuminen ovat kiinnostaneet mi-
nua jo pidemmän aikaa, ja lukiessani aiheesta, oli paikan ja kiin-
nostukseni yhdistäminen selvää. Mie  essäni yhteisöllisyy ä se 
ajoi minut lukemaan myös ihmisten toiveista asumisessa, siitä 
miksi asuntorakentaminen on Suomessa sellaista kuin on – ja 
mitä sekä millaisia muutoksia siihen halutaan. Lopulta päädyin 
mie  mään vastauksia suunnitelmani kau a edellä oleviin ky-
symyksiin. Syntyi asuinrakennus, jonka tarkoituksena on tarjo-
ta sellaisia asuntoja, jotka kohtaisivat mahdollisimman monen 

ihmisen tarpeet, ja joka loisi sellaiset pui eet, e ä ne tukisivat 
ihmisiä kohtaamaan toisiaan.

Suunni elualue on voimassa olevassa asemakaavassa kaavoi-
te u asuinrakentamisenkor eliksi. Kor eli rajautuu koillisessa 
kevyenliikenteenväylä Poutahaukanpolkuun, joka on osa pääkä-
velyrei  ä, kaakossa Tornihaukan ehen, lounaassa metsään ja 
luoteessa Karakallion ehen. Kor eliin käydään Tornihaukan el-
tä. Suunni elualue muodostuu kor elista lohko avaan aluee-
seen.

Kor eli koostuu tällä hetkellä kolmen lamellitalon kokonaisuu-
desta, jotka sijaitsevat toisiinsa nähden U-kirjaimen muodossa. 
Kor eli on niin sanotus  puoliavoin. Piha-alue jää talojen ra-
jaamana niiden keskelle. Taloyh ön pysäköin paikat sijaitsevat 
Tornihaukan en varressa ton n kaakon puoleisessa päässä. Ta-
loissa on viisi asuinkerrosta sekä yksi maanpäällinen kellariker-
ros. Ton   on kallioinen tasamaaton  . Sisäpihan puolella kella-
rikerrosta on pyri y sulau  amaan maisemaan nostamalla maan 
pintaa sokkelia kohden. Kellarikerroksissa sijaitsee suurimmaksi 
osaksi yhteis loja. 2-talon alakerrassa on taloyh ön vuokraama 
liike la.

Taloyh ön piha on suuri ja vehreä. Pihalla on kaksi leikkipaikkaa 
ja yksi oleskelupaikka. Ton   avautuu lounaassa metsään, kaa-
kossa Tornihaukan en toisella puolella olevaan metsäiseen jyrk-
kään rinteeseen, koillisessa puistomaiseen kevyenliikenteenväy-
lään ja Asunto-osakeyh ö Tornihaukan e 4 ton  in ja luoteessa 

puistomaisiin näkymiin ennen Karakallion etä. 

Tuki uani eri vaihtoehtoja olen pää ynyt  kahdeksankerroksi-
seen pistemäiseen taloon paikoitusalueen luoteen puoleiseen 
päähän. Rakennus on mahdollista toteu aa myös matalampa-
na, esim. 5-kerroksisena. Tässä on kuitenkin päädy y tekemään 
ehdotus 8-kerroksisena, koska pienempi rakennusoikeus ei vält-
tämä ä olisi järkevää kokonaisuuden kannalta. 

Uudisrakennuksen ton   käsi äisi tässä suunnitelmassa suurin 
piirtein vain asuinrakennuksen ensimmäisen kerroksen kokoisen 
alueen ja siihen kuuluvan pysäköin alueen. Varsinaista omaa pi-
haa uudisrakennukselle ei näin jää. Uudisrakennukselle on mah-
dollista järjestää käy öoikeus vanhan taloyh ön pihaan rasi-
tusoikeudella. Koska uudisrakennus vie osan vanhan taloyh ön 
pysäköin alueesta eikä nykyinen enää riitä ka amaan vanhan 
taloyh ön pysäköinnin vaa maa tarve a, on pysäköin alue a 
laajenne u taloyh ön keskipihalle. Tämä muu aa jonkin verran 
nykyisen taloyh ön piha-alueen toimintoja. Tämä sekä se, e ä 
piha on uuden taloyh ön käytössä rasitusoikeuskäytännöllä, 
niin siihen on ote u kantaa suunnitelmissa.

Rakennuksen lämmin vaippa on suorakaiteen muotoinen erkke-
riratkaisu. Varsinaisen ulkomuodon rakennukselle antaa kerrok-
si ain eri suun in kääntyvä lasite u parvekealue. Parvekealue 
kiertää koko kerroksen näy äen kerroskohtaiselta laa kolta. 
Suun a laa kolla on kolme ja ne kääntyvät keskipisteensä kaut-
ta. Rakennus on sijoite u ton lle niin, e ä yksi parvekealueen 

sivuista on samansuuntainen olemassa olevien rakennusten 
kanssa. Tällä tavalla on halu u sitoa uudisrakennus olemassa 
olevaan rakennuskantaan. Samaa on hae u olemassa olevan 
rakennuksen leveästä mintun värisestä raidasta kerrosten vä-
lillä o amalla uudisrakennuksen parvekkeen välipohja vahvas  
esiin.

Lämpimän vaipan julkisivumateriaalina on puu.  Materiaali ei 
varsinaises  ota kantaa kor  elin muihin rakennuksiin, jotka ovat 
maala ua betonisandwich-elemen  ä. Karakallion alueella on 
käyte y puuta julkisivuissa, eteläpuoleisella pientaloalueella. 
Materiaalin valinnalla tässä kohtaa on enemmän halu u hakea 
lämpöä ja modernia ilme ä kor eliin. Julkisivumateriaalin rooli 
on myös erilainen johtuen rakennuksen ympäri kiertävästä par-
vekelasituksesta, jolloin se ei ole niin selväs  esillä. Suuremman 
roolin saa parvekelasitus vaaleiden verhojen kanssa.

Parvekealueen yli työntyvissä nurkissa on virhekatot. Sijoi a-
malla laatasto vinoon kerroksi ain eri tavoin annetaan parem-
min  laa viherkatoille. Suorassa parvekelaatastossa viheralueet 
jäisivät olema omiksi tai niitä ei syntyisi ollenkaan, kun huomi-
oidaan eroosiosuojaukset. Tämä johtuu siitä, e ä laataston sy-
vyy ä ei voida kasva aa tai pienentää raja omas  ilman, e ä 
asunnot kärsivät luonnon valon puu eesta tai auringon paah-
teesta.23

Parvekealueen varjostus ja yksityisyys ulkopuolelle on hoidet-
tu vaaleilla valoverhoilla. Tällä pyritään väl ämään asukkaiden 

tarve a omille varjostaville tai yksityisyy ä tuoville ratkaisuille 
parvekkeen reuna-alueella. Arkkitehtuuri pysyy näin ulospäin 
halli una,  mu a sisällä on kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia 
omaan asumiseen.

Laajalla avoimella viherka  ojen ympäröimällä parvekkeella hae-
taan monia asioita, niin kuin edellä on kerro u, mu a suurin on 
pyrkimys pihan tuomiseksi asuinkerroksiin. Vaikka avoimuuden 
toivotaan lisäävän kohtaamisia naapurien kanssa, niin se antaa 
myös asukkaille mahdollisuuden tehdä omanlaistaan ympäris-
töä. Viherkatot tuovat vihrey ä  pysäköin alueen keskellä si-
jaitsevan rakennuksen kerroksiin. Syvä parvekealue pyrkii taas 
estämään olohuoneessa istu aessa suoran näkymän pysäköin-
 alueelle. On siis hae u ratkaisua, millä tuodaan asumisviihty-
vyy ä sellaiselle ton lle, missä oma piha on pieni ja ympäristö 
karu.

Sisä lat ovat yhdistelmä muunneltavia, joustavia erikokoisia 
asuntoja ja luokseen kutsuvia yhteis loja. Tarkoituksena ei ole 
ollut luoda sellaista yhteisöllisyyteen perustuvaa rakennusta, 
jossa kaikki asumisyksiköt ovat pieniä ja yhteis lojen  määrän 
suuri, vaan sellaista, jossa yhteisöllisyys yhdistyy muuntautu-
miskykyisiin asuntoihin, joista osa voi olla pienempiä ja osa suu-
rempia. Rakennuksessa tarjotaan olemassa olevasta rakennus-
kannasta puu uvia suurempia asuntoja sekä eri äin pieniä, jos 
sivuasunnot erotetaan omiksi asunnoikseen. Asuntojakaumalla 
on ollut ensisijaises  tarkoitus monipuolistaa kor elin asunto-
tarjontaa, mu a myös asuinalueen.

Yhteis lat sijaitsevat ensimmäisessä ja ylimmässä kerroksessa. 
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat mm. varastot, verstas, 
jae ava monikäy ö la sekä sen yhteydessä oleva yhteiskei  ö. 
Ensimmäisen kerroksessa sijaitsevat myös jätehuoneet, jotka 
on integroitu lasite uun katos-/terassialueeseen. Niiden on tar-
koitus palvella myös vanhaa taloyh ötä. Ylimmässä kerroksessa 
sijaitsevat talosaunat. Näiden kerrosten välille jää 18 asuntoa, 
joista 12 koostuu pääasunnon ja sivuasunnon yhdistelmästä. 

Porrashuone jakaa ensimmäisen kerroksen kahteen osaan. Si-
sään tullessa voi nähdä suoraan sisäpihalle. Rakennus onkin si-
joite u ton lle niin, e ä porrashuone on sisäpihan kävely en 
jatke. Pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella ovat likaisemmat 
ja oikealla puhtaammat  lat.  Kadunpuoleisen  sisäänkäynnin 
yhteydessä on kuraeteinen hiekanerotuskaivolla esimerkiksi 
kuraisia kenkiä, pyörätuolin pesua tai lemmikin tassujen pesua 
varten22. Vaunuvarastossa on paikka ko  kärryille, lapioille ja 
muille talovarusteille. Pyörävarasto on pelkille polkupyörille ja 
siitä on käyn  verstaaseen. Verstaan toivotaan palvelevan myös 
pyörävarastoa tarjoamalla paikan pyörien korjaus- ja huoltotöil-
le. Asuntokohtaiset irtainvarastot sijaitsevat porrashuoneen va-
semmalla puolella olevassa väestönsuojassa. Toisen sisäänkäyn-
nin läheisyydessä on vaatesäilytys la, joka palvelee etupäässä 
porrashuoneen oikealle puolelle jäävän monikäy ö lan  ulko-
puolisia käy äjiä.

LAAJUUSTIEDOT

Kerrosala    2  820  m2

Asuntoja    18  kpl
Asuinpinta-ala    1 473 m2

Yhteis lat    204,0 m2

Varastot+tekniset  lat+
muut huolto lat    700,0 m2

1. krs pohja 1:200.Asemapiirros 1:1000.
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Porrashuoneen oikealle puolelle jäävä monikäy ö la muodos-
tuu kaksiosaisesta yhteisruokailu-/kerho lasta,  oleskelu lasta 
ja leikkihuoneesta. Tilat on erote u toisistaan siirre ävällä lasi-
seinällä ja  loja on mahdollista yhdistää esimerkiksi suurempia 
tapaamisia ja tapahtumia varten ja vuokrata ulkopuolisille. Leik-
kihuone voi arkena palvella myös pienempiä koulusta palaavia 
lapsia tarjoamalla iltapäivätoimintaa. Sitä voi pyöri ää joku ta-
lon asukkaista tai asukkaat yhdessä, tai siihen voisi palkata teki-
jän myös talon ulkopuolelta. Iltapäivätoimintaa on mahdollisuus 
tarjota myös yhteisön ulkopuolelle. Leikkihuoneen puoleisesta 
päästä on suora käyn  katetulle terassille, joka avautuu sisäpi-
halle. 

Porrashuoneesta on pyri y tekemään kerroksesta toiseen avoi-
mempi kasva amalla porrassyöksyn aukkoa tavallisesta, sijoit-
tamalla kerrosten väliset syöksyt eri koh in joka toisessa ker-
roksessa ja lisäämällä aukotusta hissikuilun molemmin puolin. 
Näiden keinojen toivotaan lisäävän kohtaamisia asukkaiden vä-
lillä ja tekevän kerrosten välisestä rajasta häilyvämpi. Hissikuilun 
molemmin puolin olevien ikkunoiden toivotaan tekevän porras-
huoneesta valoisa ja kutsuva. Toivo avaa olisi, jos porrashuo-
neeseen syntyisi oleskelupaikkoja tai/ja asukkaat sisustaisivat 
sitä esimerkiksi tauluilla, kasveilla tai kynnysmatoilla – palomää-
räysten rajoissa  etenkin.

Yhdessä asuinkerroksessa on viisi sisäänkäyn ä, jotka vievät vii-
teen raaka laan. Kerroksen raaka lat ovat kooltaan 61,0 m2 x 
2, 54,0 m2, 52,5 m2. tai 17,0 m2. Kolme suurinta raaka laa ovat 
lähes neliönmuotoisia. Tämä yhdessä kahteen ilmansuuntaan 
avautuvien ikkunoiden kanssa mahdollistavat luonnonvalon 
pääsemisen hyvin asuntoon.

Pääasunto

Sivuasunto

Asunto+parvi

54,0 m2

61,0 m2

17,0 m2

52,5 m2
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Näistä raaka loista 52,5 m2 kaksio muodostaa joka kerroksessa 
17,0 m2 yksiön kanssa 69,5 m2 kolmion. Kaksio on pääasunto ja 
yksiö sivuasunto. 17,0 m2  la on myös mahdollista ero aa omak-
si yksikökseen, jolloin taloyh ö omistaa sen samaan tapaan kuin 
esimerkiksi ylimmän kerroksen sauna lat, ja voi vuokrata sitä 
asukkaille tai ulkopuolisille vierashuoneeksi tai työ laksi. Muut 
kolme kerroksen raaka laa muodostavat kolmessa päällekkäi-
sessä kerroksessa kaksi asuntoa. Tämä on tehokkaampi tapa 
tuo aa kaksikerroksisia asuntoja kuin normaalis . Näin pääs-
tään myös neliöiltään pienempiin, mu  a huoneluvultaan suuriin 
asuntoihin.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa pohjana on 54,0 m2 ja toisessa 
61,0 m2. Kolmen kerroksen yksikön ensimmäisessä kerroksessa 
54,0 m2 raaka la muodostaa kaksion, jossa on korkea  la yksi-
kön toisessa kerroksessa. Korkeaan  laan on mahdollista raken-
taa parvi lisä laa varten, mu a sen voi jä ää myös täysin raken-
tama a. Korkealta  lalta jäljelle jäänyt  la toisessa kerroksessa 
ja kolmas kerros muodostavat kaksikerroksisen asunnon. Näistä 
alemmassa sijaitsee 33,5 m2 kaksio minikei  öllä,  ylemmässä 
54,0 m2 kaksio kei  öllä. Nämä yhdessä muodostavat 87,5 m2 
neliön. Toinen vaihtoehto on periaa eeltaan sama kuin edellä, 
mu a raaka lana on 61,0 m2. Alkuun on 61,0 m2 kolmio korkeal-
la  lalla ja 41,0 m2 kaksio minikei  öllä ja 61,0 m2 kaksio kei  öl-
lä. Yhdessä kaksi jälkimmäistä muodostavat 103,0 m2 suuruisen 
neliön. Kaksikerrosasunnossa isompi asunnoista on pääasunto 
ja pienempi sivuasunto.

Ajatuksena on, e  ä asunnot muuntautuvat elämän lanteen mu-
kaan – niissä voi o aa  laa käy öön tai vuokrata sitä ulkopuo-
lelle kuitenkaan yksityisyyden kärsimä  ä. Tilaa voidaan vuokrata 
esimerkiksi pariskunnalle tai opiskelijalle, mu a niin kuin edellä 
on ehdote u myös naapurille työ laksi tai  laksi hänen vierail-
leen – nyt asunnon omistajan toimesta. Sivuasuntoon voi myös 
o aa asumaan vanhenevat vanhempansa. Vuokraamalla asun-
nostaan osan omistaja pääsee laskemaan asumiskustannuk-
siaan, mu a samalla omistaja pystyy tarjoamaan kohtuuhintai-
sia vuokra-asuntoja markkinoille. Koska sivuasunnot ovat pieniä, 
niin yhteis lojen merkitys kasvaa näissä asunnoissa. 

Asunnot ja huoneet on pyri y suunni elemaan niin, e ä  ne 
ovat muuntautumiskykyisiä, monikäy öisiä ja hyvin kaluste a-
via – väl ämä ä ilman fyysisiä muutoksiakin. Jokaisesta asuin-
huoneesta on käyn  parvekkeelle. Näin ei ole raja u ulkopuo-
lelle sitä, e ä parveke olisi aina jonkun huoneen osana vaan, 
e ä se on mahdollista olla ihan minkä huoneen osa vain. Myös 
parvekealue on jäte y jakama a asuntokohtaisiksi parvekkeiksi 
valmiilla seinärakenteilla. Tilaa on kuitenkin pyri y jäsentämään 
ja jakamaan laatastossa olevilla aukotuksilla. Tarkoituksena on, 
e  ä asukkaat saavat itse rakentaa ja jakaa oman parvekealueen-
sa esim. verhoilla, liukuvilla väliseinillä, ruukkukasveilla, kevyillä 
seinämillä tai pihakalusteilla suuremmasta kokonaisuudesta, jos 
niin haluavat.

Pohjaratkaisuissa on myös pyri y tarjoamaan joustavuu a keit-
 ön ja oleskelun yhdistämiseksi, koska tämä alue on useimmiten 

sellainen, missä ihmisillä on selkeitä mieltymyksiä. Tilasuunnit-
telussa on siis luotu mahdollisuuksia avokei  öön, tupakei  öön 
tai omalla ovella sulje avaan kei  öön riippuen sen mukaan, 
minkä kukin kokee omakseen. Jo a tämä olisi mahdollista, talo-
tekniikka sijoi uu porrashuoneen yhteyteen ja julkisivuun inte-
groitavaan tuloilmaelemen  in.

Asunnoissa ei ole asuntokohtaisia saunoja vaan ylimmässä ker-
roksessa on  lavat talosaunat. Talosaunoista toinen on puu-
lämmi einen ja toinen sähkölämmi einen. Molemmista on 
käyn  suoraan ka opihalle. Sauna lojen yhteydessä on takka-
huone minikei  öllä ja käyn  ka opihan oleskelualueelle. Oles-
kelualueen yhteydessä on kesäkei ö, missä on mahdollisuus 
grillaamiseen. Ka opihalla on lapsille pieni leikkipaikka ja vilje-
ystä kiinnostuneille hyötypuutarha. Osa istutusaltaista on tarkoi-
te u marjapensaille, perennoille ja kesäkukille. Istutusaltaiden 
reunoilla on istuskelupaikkoja. Katolla sijaitsee myös kuivauste-
line ja tomutuspaikka. Porrashuoneen vasemmalle puolelle jää 
ilmanvaihtokonehuone ja kuivaushuone. Rakennuksessa ei ole 
yhteiskäy öistä pesulaa. Pyykinpesumahdollisuus on asunto-
kohtainen. 
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JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pystyverhous, luonnonvärinen
2. Lasi, kirkas
3. Sokkeli, maala ua harmaa
4. Metalli, musta

Julkisivu kaakkoon 1:200.

Julkisivu lounaaseen 1:200.

8. krs pohja 1:200.
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Julkisivu koilliseen 1:200.

Julkisivu luoteeseen 1:200.
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