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Tiivistelmä
Tutkin työssäni erityyppisten asuinrakennusten sijoittumista Oulun Kiviniemessä sijaitsevalle noin hehtaa-
rin tontille. Toimeksiantajani on Oulun yliopiston tukisäätiö, joka on saanut tontin testamenttilahjoitukse-
na. Säätiön toiveena on löytää mahdollisuuksia, kuinka tonttia voisi tulevaisuudessa hyödyntää. 

Olen jakanut työn kahteen osaan. Työn ensimmäisessä osassa tutkin suunnittelualueeni ominaisuuksia ja 
eri talotyyppejä. Suunnittelin kolme eri vaihtoehtoa – omakotitalo-, rivitalo- ja pienkerrostalovaihtoehdon 
– ja tein esitykset, kuinka näitä eri talotyyppejä voisi sijoittaa tontille.

Työn toisessa osassa päätimme vaihtoehdoista yhden, jota jatkotyöstin eteenpäin suunnittelemalla raken-
nusten asunnot ja julkisivut. Tässä osassa kiinnitin erityistä huomiota asuntojen muuntojoustavuuteen.

Työn ohjaajana toimi Janne Pihlajaniemi. Myös asiakkaan edustajalta, Helka-Liisa Hentilältä, sain paljon hyviä 
neuvoja työn edetessä. 
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Historia
Kiviniemen alue on historialtaan mielenkiintoinen. Maan-
pinnan kohoamisen seurauksena alue on paljastanut me-
restä keskiajalla 2 ja se on asutettu pian sen jälkeen. His-
toriallisia mainintoja alueelta on 1600-luvulta lähtien, kun 
Kleemolan tila nykyisen Limingantien itäpuolella on perus-
tettu3. Alueen rakennetusta historiasta on säilynyt näihin 
päiviin asti Nokelan talo navettoineen (1813) ja aittoineen 
(1776), Kleemolan, Jaakkolan, Fiskarin ja Peltolan talot, jot-
ka on luetteloitu Oulun kulttuurihistoriallisesti merkittä-
viin kohteisiin.  On todennäköistä, että Kleemolan tila on 
perustettu aikoinaan lähelle merenrantaa ja minun suun-
nittelualueeni on ollut tuolloin vielä ainakin osittain veden 
peitossa.

Kuva 1: Sijainti
Taustakartta: Karttatie - Oulun seudun karttapalvelu; 

Maanmittauslaitos, 6/2012

1   http://www.oulu.fi /yliopisto/tukisaatio  Luettu 5.12.16
2   Pohjois-Pohjanmaan maannousu aikavälillä 5000 eaa.- 2000. 
   Maastotiedot: (c) Maanmittauslaitos, 2012; 
   Karttadesign ja animaatio: (c) Juha Oksanen, 2012. 

   http://www.fgi.fi /fgi/fi /teemat/maannousu  Video katsottu 5.12.16
3   Nokelan tilan historia: 
   http://nokela.narod.ru/nokelan_tilan_historia2.htm Luettu 5.12.16

Tausta
Suunnittelualueeni on noin 10000m² kiinteistö, joka sijait-
see eteläisessä Oulussa, Kaakkurin suuralueella, Kivinie-
men kaupunginosassa, osoitteessa Rintintie 14. Kiinteistön 
omistaa Yliopiston tukisäätiö. Säätiön tarkoituksena on 
tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan 
piirissä tapahtuvaa toimintaa myöntämällä stipendejä, opin-
to-, tutkimus- ja matka-apurahoja yliopiston piirissä opiske-
leville ja työskenteleville sekä tukemalla taidetta ja muuta 
kulttuuria1.  Tukisäätiö on saanut kiinteistön testamenttilah-
joituksena muutama vuosi sitten, mutta koska tällaiset lah-
joitukset eivät ole säätiölle tavanomaisia, kaivattiin paikalle 
ulkopuolista apua alueen potentiaalin kartoittamiseksi.

Palvelut
Suunnittelualueeni välittömässä läheisyydessä peruspalve-
luita ei ole, mutta eteenkin autolla tai pyörällä ne ovat hel-
posti saavutettavissa. 

Lähin ruokakauppa lienee tällä hetkellä Sale Mäntylä 1,2 ki-
lometrin päässä, mutta Limingantullin market-alueelle, jos-
sa ostosmahdollisuudet ovat paljon suuremmat, on matkaa 
vain 2,5 kilometriä. Limingantien varressa on useita autoi-
hin ja remontointiin liittyviä liikkeitä.

Koska Kiviniemi kuuluu Kaakkurin suuralueeseen, sen pe-
ruspalvelut keskittyvät Kaakkuriin. Kaakkurissa noin 4,5 ki-
lometrin päässä sijaitsee terveyskeskus, neuvola, hammas-
hoito ja kotihoitopalvelut, lasten ja nuortentalo, kirkko ja 
kirjasto.

Oulunlahdella, noin 1,3 kilometrin päässä sijaitsevat päi-
väkoti ja peruskoulun 1-9 luokat, uimaranta ja koulun yh-
teydessä sisäpalloilukenttä ja urheilukenttä. Muuta urheilua 
lähialueilla on mahdollisuus harrastaa esimerkiksi hevosur-
heiluun keskittyneellä Äimäraution alueella tai Lintulan tai 
Kaakkurin urheilukeskuksissa.

Kuva 2: Palvelut
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Kuva 3: Rakennukset

Ympäröivät 
rakennukset

Suunnittelualueeni ympäristö on pientalovaltaista. Rin-
tintien, Rantamänniköntien ja Karhunkedontien varressa 
sijaitsee vajaa kolmekymmentä omakotitaloa ja suunnit-
telualueeni naapurissa neljän rivitalon alue. Limingantien 
itäpuolella on muutamia pienteollisuushalleja. Äimäraution 
siirtolapuutarha sijaitsee muutaman sadan metrin päässä 
suunnittelualueeltani pohjoiseen.

Koko Kaakkurin suuralueella asuinhuoneistoja on Tilasto-
keskuksen mukaan hieman reilu kuusituhatta. Eri talotyypit 
ovat suurimmaksi osaksi erottuneet omiksi vyöhykkeik-
sensä. Tyypeittäin luokiteltuna omakotitaloja ja kerrostaloja 
on eniten. Huoneistoalasta voi päätellä, että omakotitalo-
asunnot ovat talotyypeistä keskimäärin selkeästi suurimpia. 
Niiden keskimääräinen pinta-ala on 135m², kun ketju- ja ri-
vitaloasunnoissa se on 75m², ja kerrostaloasunnoissa 53m²

Oulun kuntatietojärjestelmästä löytyy myös tietoja Kivinie-
men alueen työpaikoista elinkeinon mukaan vuodelta 2013. 
Suurin työllistävä elinkeino on kauppa-, majoitus- ja kulje-
tusala 382 työpaikalla. Hyvänä kakkosena reilusti yli sadan 
työpaikan tuottajana tulee rakennusala 133 työpaikalla.

3

2
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Lähde: Oulun kuntatietojärjestelmä/asunto- ja rakennustiedot, Tilastokeskus   

Lähde: Oulun kuntatietojärjestelmä/elinkeino ja työmarkkinat, Tilastokeskus   

 ASUNTOKANTA TALOTYYPIN MUKAAN 
 SUURALUEITTAIN 1.1.2016
   
     Huoneistoja Huoneistoala Kerrosala
 KAAKKURI     6 083  550 015   683 019 
 Omakotitalot     2 428   327 699    401 697 
 Ketju- ja rivitalot   1 336   100 383   118 637 
 Kerrostalot     2 283   120 440   150 393 
 Muut talot         36         1 493    12 292

 TYÖPAIKAT ELINKEINON MUKAAN SUURALUEITTAIN JA KAUPUNGINOSITTAIN 31.12.2013

 Suuralue ja        Yht.     Maa-     Kaivost.      Teolli-    Raken-      Kauppa,    Inform.    Rah. ja    Tieteel.          Julk.     Muut    Tunte- 
 kaupunginosa              talous    sähkö- ja    suus      taminen    majoit.      ja            kiint.-     tekn.,tukip.    hall.     palv.      maton
                                               vesih.                                      ja kulj.      viest.       toim.      toim.
 Kiviniemi          694     3           0               29         133          382          1             6           69                66       5          0
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Liikenne
Suunnittelualueeltani on hyvät liikenneyhteydet. Vie-
restä kulkevaa Limingantietä pitkin pääsee autol-
la kymmenessä minuutissa Oulun ja Oulunsalon 
keskustaan ja noin 12 minuutissa Kempeleeseen tai Ou-
lunsalon lentokentälle. Limingantiellä kulkee runsaasti 
paikallisliikenteen busseja ja lähin bussipysäkki on Kar-
hukedontien pysäkki noin 200 metrin päässä alueel-
ta. Pysäkillä pysähtyvät bussit 3 (Kaakkuri-Ritaharju), 9 
(Lentoasema-Oulunsalo-Heikinharju), 52 (Tyrnävä-Limin-
ka- Oulu), 59 ja 59S (Oulu-Hailuoto). Bussimatka keskus-
taan kestää 10 minuuttia, lentokentälle ja Oulun Yliopistol-
liseen sairaalaan 20 minuuttia ja yliopistolle 30 minuuttia.

Limingantien vieressä kulkee hyväkuntoinen pyörätie, joka 
on tärkeä osa koko Oulun kattavaa pyöräilyverkostoa. 
Moottoritielle alueelta on matkaa autolla kolme kilometriä.

Rautatie kulkee noin 300 metrin päässä alueelta. Toki 
junaan täytyy nousta Oulun rautatieasemalta, mut-
ta radan läsnäolo vaikuttaa alueelliseen identiteettiin. 
Tulevaisuudessa rataan tulee mittavia muutoksia,kun suun-
niteltua kaksoisraidetta ja etelän ja idän suunnasta tule-
vien raiteiden yhdistävää kolmioraidetta aletaan rakentaa. 
 
Koska Limingantie on moottoritien ohella tärkeä Oulun 
keskustasta etelän suuntaan kulkeva väylä, sillä liikkuu pal-
jon autoja ympäri vuorokauden. Tien nopeusrajoitus on 60 
kilometriä tunnissa, joten liikenteen melu on alueella ajoit-
tain melko kovakin. Myös alueen lähellä kulkeva rautatie 
aiheuttaa jonkin verran melua eteenkin yöaikaan. Kaksois-
raiteen myötä ratamelu tulee todennäköisesti kasvamaan 
kasvavan liikenteen myötä, mutta suunnittelualueeni koh-
dalle radan viereen on suunniteltu meluaita, jonka ansiois-
ta meluhaittaa ei suunnittelualueelleni aiheudu4. Radasta 
aiheutuvaa tärinähaittaa ei ole havaittu5. Rakennukset ovat 
tehokas äänieriste, joten olen kaikissa suunnitteluvaihtoeh-
doissani halunnut sijoittaa rakennusmassoja mahdollisim-
man lähelle tontin itärajaa suojaamaan tontin sisempiä osia 
liikenteen melusaasteelta. 

Oulun kaupunki on teettänyt selvityksiä erilaisista visioista, 
joilla Oulunsalon lentokentän saisi paremmin yhdistettyä 
Oulun keskustan ja yliopiston kanssa. Päävaihtoehtoina on 
pidetty nykyjärjestelmän kehittämistä, lähijunaliikennettä, 
pikaraitiotietä6. Näistä vaihtoehdoista pikaraitiotie hyödyt-
täisi suunnittelualueeni julkisia liikenneyhteyksiä merkittä-
västi. 

Kuva 4: Liikenne

Kuva 5: Oulun kaupungin  
            meluselvitys 2012

4      Liminka–Oulu kaksoisraide ja Oulun kolmioraide, 
       yleissuunnitelma, Meluselvitys, 2010
5      Kaksoisraide Liminka – Oulu yleissuunnittelu: 
        Ympäristötärinän täydentävä tärinäselvitys Oulun alueella, 2010
6      Oulun seudun raideliikenteen esiselvitys, 2009
Kuva 5:  Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012: Raportti kansallisilla 
       tunnusluvuilla
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Luonto
Aloitin suunnittelutyöni tutustumalla tonttiin ja sen ym-
päristöön. Maastoltaan tontti on tasaista, koroltaan noin 
+3,4m laskien pikkuhiljaa merelle päin. Maa on erittäin 
kosteaa eteenkin tontin etelä ja länsireunoilla. Kasvillisuus 
on tiivistä ja pitkälti villiintynyttä. Tontin keskialue olemas-
sa olevan rakennuksen ympäristössä on suunnittelualuee-
ni kuivinta osaa. Tulkitsin sen kuivaksi lehdoksi. Isoimmat 
puut ovat komeita mäntyjä, joiden lomassa kasvaa muuta-
mia kuusia ja koivuja. Pohjakasvillisuus on pusikkoista, tai-
kinamarjan, hiirenportaan ja leppien täyttämää. Ulompana, 
tontin kosteilla alueilla kasvillisuus muuttuu rehevämmäksi, 
selkeästi kosteammaksi lehdoksi. Isot puut vaihtuvat lep-
pä- ja haapapuupusikoksi ja maasto täyttyy nokkosista, me-
siangervoista, kosteista sammalista ja ruohoista. Tontin reu-
na-alueilla kulkee ojia ja lännessä niiden takaa alkaa sankka 
pajukko, joka erottaa tontin merestä. Matkaa linnuntietä 
meren rannalle olisi noin 350 metriä, mutta kasvillisuus 
on tällä hetkellä läpikulkematonta. Kempeleenlahden ran-
ta on kaislikkoa. Lahden rannassa kulkee Rantalanpuiston 
ulkoilureitti ja ratsastusreitti, ja lahden jäällä pääsee talvella 
hiihtämään.

Maaperän kosteus aiheuttanee toimenpiteitä, jos suun-
nittelualueelleni joskus rakennetaan. Alueelle ei ole tehty 
tulvaselvitystä, eikä kaava anna mitään määräyksiä, mutta 
1,5km päässä sijaitsevalla Fiskarintie16:een vuonna 2015 
tehdyssä asemakaavamuutoksessa ELY-keskus on määritel-
lyt, että tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla 
korkeustason N2000 + 2,75m yläpuolella. Rakennusten 
käytölle välttämättömät kulkureitit tulee olla korkeustason 
N2000 +2,55m yläpuolella. Tätä voi pitää hyvänä ohjenuo-
rana myös tällä alueella, vaikka sen toteutumisen ei pitäisi 
nykyisillä koroilla olla ongelma.

Männikköä tontilla

Maastoa tontin reunoilla

Tontti rannasta päin kuvattuna

Kuva 6: Luonto
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Olemassa oleva 
rakennus

Kiinteistön alueella on tällä hetkellä yksi asuintalo piha-
rakennuksineen. Talo Jaakkolan on suunnitellut Arkkiteh-
tuuritoimisto Seppo Valjus Oy vuonna 1969. Piirustusten 
perusteella rakennus on alkuperäisessä asussaan edustanut 
ajalle tyypillistä strukturalistista pientaloarkkitehtuuria. 
Rakennukseen on tehty täydellinen kattomuutos vuonna 
1993, jolloin tasakatto muutettiin aumakatoksi. Toimek-
siantooni ei sisältynyt rakennuksen kuntokartoitusta tai 
rakennushistoriallisten arvojen selvittämistä, mutta koen, 
että sellainen olisi syytä tehdä ennen päätöstä tontin ja ra-
kennuksen lopullisesta kohtalosta. Kattomuutos on muut-
tanut selkeästi rakennuksen alkuperäistä, suoralinjaista 
arkkitehtuuria. Tästä syystä totesimme ohjauksessa, että 
voin suhtautua tässä työssä rakennukseen melko vapaasti, 
ja olenkin säilyttänyt sen yhdessä kolmesta vaihtoehdosta. 
Mikäli rakennuksen arvo ja kunto todetaan sellaiseksi, että 
se tulisi säästää, myös kaksi muuta vaihtoehtoa on muo-
kattavissa sellaisiksi, että rakennuksen säilyttäminen on 
mahdollista. Toinen kysymys siinä vaiheessa olisi, turmelisi-
ko uusi ja tiiviimpi ympäristö rakennuksen arkkitehtonista 
luonnetta entisestään, mutta siihen en ole työssäni ottanut 
sen enempää kantaa.
Talo on tällä hetkellä asuttu ja vuokralla. Silmämääräisesti 
ulkoa päin tarkasteltuna se näyttäisi olevan hyvässä kun-
nossa.

  Julkisivu länteen 1969

Julkisivu länteen 1993

2.krs

1.krs

Kuva 7: tontti

Kuva 8: Rakennuspiirustukset
Lähde: Oulun rakennusvalvonta
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Kaavat ja 
tulevaisuus

Alueen voimassa oleva asemakaava on osa laajempaa 
18.5.1993 ympäristöministeriön hyväksymää asemakaavaa, 
jonka selostusosa on ajan mukaisesti ollut erittäin suppea. 
Kaavassa kiinteistö jaettaisiin kahdeksi noin 3500m² ton-
tiksi, joiden tehokkuusluvuksi on määritelty 0.2 + at 0.07. 
Tonttien etelä- ja länsipuolelle jää kiinteistöön kuuluvaa, 
tonttien ulkopuolista maa-alaa vielä noin 2800m² .Tämä 
alue on jätetty kaavoittamatta tontteihin todennäköisesti 
kostean maaperän vuoksi. Tonttijakoa ei ole pantu täytän-
töön.

Uuden Oulun yleiskaava astui voimaan kesällä 2016. Kaava 
on jaettu kahteen osaan Kaavakartta 1 ottaa kantaa koko 
kaupungin suuriin linjoihin vuoteen 2050 ja kaavakartta 2 
keskeisen kaupunkialueen kehittymiseen vuoteen 2030. 
Uusi kaava ei tuo suunnittelualueellani yllättäviä muutok-
sia tai rajoituksia, sillä kaavakartta 2:ssa kaavamerkinnät 
on säilytetty ennallaan, eikä esimerkiksi Limingantien itä-
puolisen pienteollisuusalueen muuntamiseen tiiviimmäksi, 
asuntovaltaisemmaksi tai kaupunkimaisemmaksi alueeksi 
näytä olevan pyrkimystä. Toisaalta kaavakartan 1 kaavamer-
kinnöissä Kaupunkikehittämisvyöhyke 2-termin alla todet-
tu ”Vyöhykettä kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena, 
kaupunkikuvaltaan urbaanina, vehreänä ja tiiviinä sekä kor-
kealaatuiseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön ja joukko-
liikenteeseen perustuvana kaupunkiympäristönä.”7  antaa 
ymmärtää, että pitkällä tähtäimellä Limingantien ympäris-
tön toivotaan kehittyvän tehokkaampaan ja kaupunkimai-
sempaan suuntaan.

Kuva 9: Asemakaava
Lähde: Oulun asemakaava  7 Uuden Oulun yleiskaava, kaavakartta 1: koko kaupunki 2050 (2016)
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Kuva 10: Uuden Oulun yleiskaava, 
Kaavakartta 1 ja kaavamerkinnät

Kuva 11: Uuden Oulun yleiskaava
Kaavakartta 2 ja kaavamerkinnät
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Ehdotukset
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Suunnitteluperiaatteet
Työssäni suunnittelin alueelle kolme vaihtoehtoista ideasuunnitelmaa tontin tulevaisuudesta. 
Totesimme asiakkaan ja ohjaajani kanssa heti alkuun, että alueelle on luontevinta sijoittaa 
asumista. Tästä syystä keskityin työssäni tutkimaan, eri talotyyppien ominaispiirteitä ja kuinka 
kukin niistä sijoittuisi luontevasti alueelle. Minua kiinnosti erityisesti talotyyppien erilaiset 
yksityisyyden asteet pihoilla. Lisäksi halusin vaihtoehdoissa ottaa eri tavoin kantaa alueen 
reunoilla olevaan pusikkoon ja sen takana sijaitsevaan rantaan. Alue on nykyisellään melko 
luonnollisessa tilassa. Vaikka ymmärrän, että varsinkin suurissa rakennusurakoissa olemassa 
olevan puuston ja kasvillisuuden säilyttäminen tuottaa usein suuria haasteita, halusin silti kai-
kissa vaihtoehdoissa ideatasolla säilyttää jotain arvosta, joka tähän villiintyneeseen luontoon 
liittyy.
Alkuvaiheen suunnitelmissa sovelsin tonttirajoja kiinteistörajan sisällä eri vaihtoehdoissa eri 
tavoin, mutta lopulta pidimme parhaana pitäytyä kaikissa vaihtoehdoissa nykyisen asemakaa-
van määrittämissä tonttirajoissa, koska maasto on sen ulkopuolelle jäävissä osissa erittäin 
kosteaa. Samoissa tonttirajoissa pysymisen koettiin myös helpottavan eri vaihtoehtojen ver-
tailua. Näin ollen suunnittelupinta-alaa oli käytössä yhteensä noin 7000m².
Olen keskittynyt vaihtoehtosuunnitelmissani lähinnä rakennusten kokoon ja sijaintiin ton-
teillaan, sekä pihojen toiminnallisuuteen. Työn yhtenäisyyden kannalta luonnostelin kaikissa 
vaihtoehdoissa rakennusmassoista melko arkkityyppisiä, harjakattoisia taloja. 



14

Va
ih

to
eh

to
 A

O
m

ak
ot

ita
lo

1750 kem²
e = 0,25
 



15

Pohdinta
Omakotitalolla tarkoitetaan yleensä rakennusta, jossa asuu yksi perhe, ja jolla ei ole yhteistä seinä-
pinta-alaa naapureiden kanssa. Omakotitaloasumisella on vahva asema kulttuurissamme vaurauden ja 
vapauden symbolina. Oulussa noin 32% asuntokunnista asuu omakotitalossa8 .
Pohdin paljon, mitä hyviä ja huonoja puolia pienessä ja toisaalta isossa tontissa on; miksi jotkut halua-
vat asua tiiviillä omakotitaloalueilla jossa pihaa on tuskin nimeksikään, kun taas jotkut tahtovat ison pi-
han ja mahdollisimman kauas naapureista. Itse maalaistyttönä vierastin aluksi ajatusta pienestä pihasta 
ja vieriviereen rakennetuista taloista. Koin, että jos ihminen kerran haluaa asua omakotitalossa, hän 
myös haluaa yksityisyyttä, mahdollisuuden mellastaa omalla pihalla ilman, että itse häiritsee ketään tai 
kukaan häiritsee häntä, sekä tilaa trampoliinille, leikkimökille, sulkapallokentälle ja erilaisille katoksille, 
puutarhoille ja varastoille. Näin asia varmasti väljään asutulla alueella monen kohdalla onkin. 
Keskusteltuani aiheesta tuttavieni kanssa ja tehtyäni matkan kirjallisuuteen ja aiheeseen liittyville netin 
keskustelupalstoille, alkoi mieleeni piirtyä toisenlainen kuva omakotitaloasumisesta. Siinä oma päätän-
tävalta taloon ja pihaan liittyvissä asioissa pidetään tärkeimpänä kriteerinä kodin talotyypin valinnassa, 
mutta suuressa arvossa pidetään myös esimerkiksi pihan helppohoitoisuutta ja mukavaa naapurustoa 
ja kaupunkikeskustan läheisyyden tuomia sosiaalisia mahdollisuuksia. Totta kai myös hinta on tärkeä 
tekijä tontin valinnassa, ja mitä lähempänä keskustaa ja palveluja tontti sijaitsee, sitä suurempi on sen 
neliöhinta, jolloin lähelle keskustaa haluttaessa tonttikoosta voidaan olla valmiita tinkimään.

Tavoite
Hyvän malliset tontit, yksityiset pihat, yhtäaikaa tiivis ja väljä asettelu, olemassa oleva talo osa koko-
naisuutta

Prosessi ja toteutus
Suunnitteluprosessi lähti liikkeelle sopivan tonttikoon hahmottamisesta; mitä tällä kiinteistöllä tar-
koittaa, jos se jaetaan kolmeen, neljään, viiteen, kuuteen, jopa seitsemään tonttiin; Kuinka pihoihin 
ajo järjestyy ja kuinka rakennukset voisivat sijoittua kullekin tontille, jotta piha olisi mahdollisimman 
valoisa, toimiva.
Koska suunnittelualueeni sijaitsee keskustan tuntumassa, koin parhaaksi vaihtoehdoksi niin asiakkaan 
kuin ostajankin kannalta jakaa alue kompaktin kokoisiksi ja muotoisiksi tonteiksi. Sain lopulta sovi-
tettua alueelle seitsemän tonttia, jotka ovat kooltaan 780-976m². Kullekin tontille rakennusoikeutta 
osoitettaisiin 250m², johon sisältyy autokatos. 
Pidin tässä vaihtoehdossa tärkeänä, että olemassa oleva omakotitalo on mahdollista säilyttää nykysi-
joillaan. Muutin talolle johtavan kulkuväylän idän sijasta länteen. Tällöin kaikki pihatoiminnot saadaan 
ilmansuunniltaan otollisemmalle puolelle taloa. Rakennuksen saapumissuunnan muuttuessa rakennuk-
sen sisäänkäynti olisi hyvä muuttaa talon itäpuolelta etelän puolelle. Tämä ei alkuperäisten pohjakuvi-
en perusteella olisi ongelma, koska sillä kohtaa ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaa vanha autotal-
lia ei uudessa suunnitelmassa ole mahdollista hyödyntää vanhassa käyttötarkoituksessa sellaisenaan. 
Näiden muutosten ansiosta rakennuksen itäpuolelle mahtuu sulavasti yksi uusi, hyvän kokoinen tontti. 
Eteläisillä tonteilla talot ovat vierivieressä, kiinni pihakadussa, jolloin katualueesta tulee mukavan tiivis 
ja rakennusten toiselle puolelle jää reilut etelään avautuvat pihat. Lähimpänä Limingantietä sijaitsevilla 
tonteilla melusuojaus tulee ottaa huomioon niin rakenteissa kuin pihasuunnittelussakin. Pihatie on 
mitoitettu siten, että isommatkin autot, kuten roska-auto, mahtuu siinä hyvin ajamaan. Tässä vaihto-
ehdossa olemassa olevan puuston säilyttäminen lienee helpointa, koska rakentaminen on pienimuo-
toisinta.

 8 3.9 Asuntokunnat asuinrakennuksen talotyypin ja henkilöluvun mukaan, tilastokeskus
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9 Nikula, Riitta (2014) Suomalainen rivitalo. Työväenasunnosta keskiluokan unelmaksi. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki
10 3.9 Asuntokunnat asuinrakennuksen talotyypin ja henkilöluvun mukaan, tilastokeskus

Pohdinta
Rivitalo koetaan usein hyvänä välimuotona, jossa yhdistyvät omakotitalo- ja kerrostaloasumisen hyvät 
puolet9.  Rivitalojen ehkä mielletään sijaitsevan rauhallisilla alueilla ja olevan kerrostaloja tilavampia ja 
niissä saa nauttia omasta pienestä pihasta, mutta niissä on silti taloyhtiön helppous, kun itse ei tarvitse 
hoitaa kaikkia juoksevia asioita kuten lumenluontia, piharemontteja tai jätehuoltoa. Toisaalta rivita-
lo koetaan helposti työväenluokkaiseksi väliaikaisratkaisuksi, jossa naapurit huutelevat seinän läpi 
ja tutkivat postilaatikot, ja joissa asutaan vain niin kauan, kunnes on varaa ostaa omakotitalo. Oulun 
asuntokunnista noin 16% asuu rivi- tai ketjutalossa10 .
Olen itse kasvanut lapsuuteni rivitalossa, ja tälläkin hetkellä useat perheenjäseneni ja tuttavani ovat 
valinneet kodikseen nimenomaan rivitalon. Näiden kokemusten perusteella tiedän, että naapureista 
voi joskus olla riesaa, mutta toisaalta hyvällä tuurilla heistä voi kehittyä tärkeä tukiverkosto. Olen 
havainnut, että rivitalossa koetaan tärkeäksi laadukkaat yhteiset pihat, mutta erityisesti asunnon tar-
joama oma tila, jossa sinä et kuule naapuria, eikä naapuri pääse tirkistelemään suoraa sinun pihallesi. 
Näin ollen kiinnostuin rivitaloja tutkiessani erityisesti yksityisen ja yhteisen ulkotilan vuorovaikutuk-
sesta.

Tavoite
Leikkisästi ripotellut noppamaiset talot, suljetut yksityispihat ja laadukkaat yhteispihat, yhteiset auto-
talli ja roskakatos

Prosessi ja toteutus
Inspiraation lähteenäni toimi veljeni koti Seinäjoen Hirvisentiellä; valoisa L-mallinen rivitaloasunto, 
jonka sisäkulmaan muodostuu suloinen pieni piha. Lähdin sommittelemaan alueelle Hirvisentien asun-
tojen ja Jørn Utzonin Kingo-talojen hengessä noppamaisia atriumtaloja, jotka vieriviereen aseteltuna 
muodostavat eloisasti tontilla polveilevia taloketjuja. Ketjujen väliin jää kolme ilmavaa taskua. Pohjoi-
nen tasku toimii asukkaiden yhteisenä puuhapihana, jossa on tilaa leikkivälineille ja vaikka kasvimaille. 
Läntistä taskua kutsun aurinkopihaksi. Se muodostaa intiimin sisäpihan, jossa kaikilla talon asukkailla 
on mahdollisuus rentoutua ja järjestää illanviettoja yhdessä. Itäisen taskun ansiosta myös kaakkois-
kulman asuntojen takapihalta on yhteys luontoon, eikä vastakkaisten talojen takapihalta ole suoraa 
näköyhteyttä toisten pihoille. Läntinen ja ennen kaikkea itäinen tasku ovat otollisia paikkoja myös 
olemassa olevan puuston ja kasvillisuuden säilyttämiselle. Taloketjujen suunnittelussa pidin tärkeänä, 
että kaikilla asunnoilla olisi mahdollisuus saada etelän ja lännen aurinkoa. Niinpä kaikille asunnoille on 
pyritty järjestämään takapihan lisäksi myös pieni etupiha. 
Koin, että keskitetty autopaikoitus alueen kaakkoiskulmassa on perusteltu, sillä se rauhoittaa pi-
ha-alueen liikennettä, vaimentaa Limingantien melua ja mahdollistaa taloyhtiön yhteiset autonhuol-
tofasiliteetit esimerkiksi renkaidenvaihtoa ja autonpesua varten. Katoksen takaosassa on pienet 
säilytysvarastot esimerkiksi auton renkaille ja sen päätyyn, lähimmäs tietä on integroitu taloyhtiön 
roskakatos. Asuntojen pihat on mitoitettu siten, että auton voi tarvittaessa parkkeerata siihenkin.
Tässä vaihtoehdossa olemassa olevan rakennuksen säilyttäminen olisi mahdollista jättämällä pois 
pohjoisimman taloketjun reunimmainen asunto.
Jotta aivan alueen vieressä oleva Rantapuisto saataisiin paremmin myös Rintintien ja Rantalantien 
asukkaiden saavutettavaksi, suunnittelin polku- tai pitkospuuyhteyden puhkaisemista rantaan Rintin-
tien päästä. Polun varteen voisi pystyttää vaikka lintutornin.
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 11 Seppänen, Matti (2003) Pienkerrostalo – kerrospientalo. Rakennustieto OY, Helsinki

Pohdinta
Pienkerrostalo ei ole virallinen käsite, mutta sellaisiksi yleensä luokitellaan talot, joissa on 2-4 kerros-
ta, asuntoja päällekkäin ja niihin johtaa jonkinlainen yhteinen porras11.  Pienimittakaavaisuudessaan ne 
eivät välttämättä ole rakennuttajien suosiossa, mutta talotyyppinä se mahdollistaa hyvinkin vaihtele-
vien kortteleiden ja mielenkiintoisen asuntojen suunnittelun. Pienkerrostaloissa myös kerrostasojen 
hyödyntäminen terassina tai parvekkeena voi olla jopa isompaa kerrostaloa helpompaa.
Aluksi koin pienkerrostalot vähän turhankin suurisuuntaiseksi suunnitelmaksi kyseiselle alueelle. Lä-
himmät kerrostalot sijaitsevat yli kilometrin päässä, Mäntylässä, eivätkä lähipalvelutkaan ole aivan 
vieressä. Toisaalta alueella on paljon potentiaalia. Se sijaitsee lähellä luontoa ja kaunista Kempeleen-
lahtea. Siitä joka suuntaan hyvät liikenneyhteydet, jotka vain paranisivat, jos pikaraitiotie lentokentältä 
keskustaan joskus toteutuisi. Tällä hetkellä kaupungin yleiskaava ei aseta suuria kasvupaineita alueelle, 
mutta toisaalta se on kaavakartta 1:ssä määritelty kaupunkikäytäväksi, joka voidaan mieltää hyvinkin 
tiivistä rakentamista edistäväksi tavoitteeksi. Tämä on suunta, johon Oulun keskusta voisi hyvinkin 
vielä kasvaa!

Tavoite
Korkeat mutta kotoisat talot, joissa hyödynnetty eri kerrostasojen etuja, jotta asunnoille saa omia 
pihoja ja terasseja.  Yhteispihat tilasarjoina talojen ympärillä. 

Prosessi ja toteutus
Lähtökohtana pienkerrostalosuunnitelmassani oli järjestää talot ilmavasti siten, että niiden etelä- ja 
länsipuolelle jää mahdollisimman tilavat ja monikäyttöiset yhteispihat, ja asunnoista avautuisi avarat 
näkymät luontoon. Piha-alueilla jätin jokaisen yksittäisen rakennuksen lounaisreunalle tilaa, jotta en-
simmäisen kerroksen asuntoihin olisi mahdollisuus liittää oma pieni piha. Alueen itäreunan lamellitalo 
ja siihen yhdistetty autokatos estävät liikenteen melua kantautumasta pihoille. Autokatos on puoli-
avoin ja osa autopaikoista on upotettu lamellitalon ensimmäiseen kerrokseen. Katoksen päätyyn on 
varattu tilaa roskakatokselle. Katoksen yhtenäinen viherkatto varmistaa, että toisen ja kolmannen 
kerroksen koilliseen avautuvaa näkymä on siisti. 
Tässä vaihtoehdossa pidin jonkin aikaa rinnalla vaihtoehtoa, jossa olemassa olevan rakennuksen voisi 
säästää. Käyttötarkoitusta muuttamalla siitä voisi saada alueen asukkaille varsin viihtyisät yhteistilat, 
eteenkin jos alkuperäisissä pohjakuvissa näkyvä uima-allas on edelleen käyttökuntoinen. Alueen te-
hokkuuden ja visuaalisen yhtenäisyyden takia jätin kuitenkin tämän option pois kuvistani. Käytännössä 
suunnitelma edelleen mahdollistaa rakennuksen säilyttämisen varsin pienillä muutoksilla, jättämällä 
keskimmäisen pistetalon pois ja muuttamalla hieman tielinjauksia.
Toiveenani on, että Rantalanpuiston pusikkoa tulevaisuudessa siistittäisiin. Tämä saattaisi mahdollistaa 
ylempien kerrosten asunnoista ja terasseilta näkymiä merelle. Suunnitelmaan kuuluu myös, että Rin-
tintieltä johdettaisiin polku pihan kautta suoraa rantaan. 
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Jatkokehittely
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Valintaperusteet
Valitsimme jatkokehittelyyn Vaihtoehdon B, rivitalot. Ohjauksessa koimme kaikkien kolmen vaihtoeh-
don olevan laadultaan tasavertaisia, niissä jokaisessa on omat hyvät puolensa ja myös jatkokehityksen 
paikat. Näin ollen valinta ei perustunut niinkään vaihtoehtojen paremmuusjärjestykseen vaan pikem-
minkin siihen, mitä vaihtoehtoa itse olin eniten innostunut jatkotyöstämään, ja mikä toisi eniten uutta 
tähän asti oppimaani. Rivitalovaihtoehto oli vaihtoehdoista ensimmäinen, josta jo työn alkuvaiheessa 
innostuin; rakennusten idea on muhinut päässäni jo ensimmäisistä luonnoksista lähtien. Lisäksi en 
ole päässyt vielä tähänastisen koulutukseni aikana yhtään rivitaloa suunnittelemaan, joten valinta oli 
loppujen lopuksi helppo ja luonteva.
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Talo 3, Julkisivut

Toteutus
Pihojen osalta säilytin suunnitelman perusratkaisut samanlaisina. Pieniä muutoksia tapahtui lähinnä 
talon ulkomittojen tarkentuessa. Rakennusmassoissa säilytin työn ensimmäisessä vaiheessa aloitta-
mani harjakattoteeman. Julkisivuissa olen yhdistänyt kahta materiaalia. Uloimpana on kiiltävä kone-
saumapelti, joka räystäättömänä, säänkestävänä kuorena suojaa allensa jäävää asuinpalikkaa. Kuoren 
alla materiaalina metallin kontrastina on lämmin, kotoisa puu, jota rytmittää ikkunat ja atriumpihalle 
avautuvat suuret lasipinnat.

Talo 2, Julkisivut
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Asunnot
Asuntoja suunnitellessa päätavoitteeni oli suunnitella koteja, jotka sopivat mahdollisimman erilaisille per-
heille, ja joita pystyy vuosien varrella muuntamaan omiin sen hetkisiin tarpeisiin soveltuvaksi. Suunnittelin 
atrium-pihan ympärille kiertyvät L-malliset asunnot siten, että sisäänkäynti, portaat ja molemmissa kerrok-
sissa päällekkäin olevat märkätilat ovat asuntojen stabiileja elementtejä ja muut huoneiden väliset seinät 
ovat kevytrakenteisia, jolloin niitä voi pienellä vaivalla muuttaa. Vesipisteet olen sijoitellut siten, että myös 
keittiöratkaisu on jonkin verran muunneltavissa ilman putkitöitä. Asuntoja on kahta eri kokoa. Pienempi 
asunto on kooltaan noin 100m² ja isompi 180m². Iso asunto on mahdollisuus jakaa kahdeksi erilliseksi 
asunnoksi. Jokaisessa asunnossa on tilavat parveke ja terassi, joita suojaavat puoliavoin kattorakenne ja puu-
rimaseinä, sekä etupihan puolella perusmassasta hieman ulos työntyvä varasto/saunapalikka.
Suunnittelun työkaluksi keksin tarinoita erilaisista perheistä, joilla on erilaisia vaatimuksia kodeillensa, ja 
sovelsin niitä asuntojen pohjaratkaisuissa.

1.krs

As 1

As 2

As 3

As 2 - Antti ja Heli olivat kunnian-
himoisia perustaessaan yhteisen 
suunnittelutoimistonsa heti val-
mistumisen jälkeen. Kun toimiston 
pitäminen omassa olohuoneessa 
alkoi kyllästyttää ja yhteisen kodin 
ostaminenkin tuntua ajankohtaisel-
ta, pariskunta päätti hankkia asun-
non, johon mahtuu pienellä vaivalla 
kunnon toimisto. Sijoitus kannatti, 
sillä nyt työt eivät enää seuraa ma-
kuuhuoneeseen, ja onpa heillä ollut 
tilaa palkata muutama ulkopuoli-
nenkin työntekijä.

As 3 - Jaanalla ja Heikillä on kolme 
lasta, joista enää nuorin, Iisa, asuu 
kotona. Jaana on parturi. Hän oli 
vuosikaudet muiden töissä Kaak-
kurissa, mutta unelma omasta 
pienestä parturiliikkeestä ei jät-
tänyt rauhaan. Heikin ideahan se 
oikeastaan oli, että alakerran ma-
kuuhuoneet muutettaisiin omaksi 
toimitilaksi, kun eivät pojatkaan 
enää turhan usein yökylään tule, 
Oulussa kun asuvat. Ja niinhän siinä 
kävi, että vanhat vakiasiakkaat ovat 
tulleet Jaanan perässä, ja uusiakin 
on löytynyt, ihan naapurista!

As1 - Jussille ja hänen vaimolleen 
tuli ero kaksi vuotta sitten. Sopui-
san eron jälkeen koti jäi Jussille ja 
heidän pieni Venla-tyttärensä asuu 
siellä hänen kanssaan joka toinen 
viikko. Elämäntilanteen muututtua 
talo alkoi tuntua suurelta ja autiol-
ta. Jussi oli kätevä käsistään, joten 
hän erotti alakerran ja yläkerran 
toisistaan. Yläkertaan tuli vuokral-
le nigerialainen perhe, jolla on pari 
Venlan ikäistä muksua, ja hän itse 
jäi asumaan alakertaan tyttärensä 
kanssa. Kenties jonain päivänä koti 
muuttuu taas kokonaiseksi.

2.krs

Talo 1
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2.krs

As 4
Kaksilapsinen perhe, 
mummon sivuasunto

As 5 - Puolitoista 
vuotta on kulunut sii-
tä, kun Jarno jäi auton 
alle töistä palatessaan.  
Koko perheen elämä 
muuttui kertaheitolla, 
mutta yhdessä pää-
tettiin, että eteenpäin 
mennään. Kotona 
tehtiin remontti, jotta 
Jarno voisi elää pyö-
rätuolista huolimatta 
täysipainoista elämää. 
Jarnon kuntoutuksen 
tueksi ja koko ne-
lihenkisen perheen 
iloksi alakerran kirjas-
to remontoitiin koti-
kuntosaliksi. Arjessa 
selviytyminen on pie-
nistä asioista kiinni.

As 4 - Muutama vuo-
si sitten Pekalla oli 
edessä vaikea paikka. 
86-vuotiaalta anopil-
ta oli menossa koti 
alta ja vaimo alkoi 
käydä asian kanssa 
aivan mahdottomak-
si. Väitti, että anopin 
pitäisi muuttaa heille, 
kun ei vanhainkotiin-
kaan viitsisi vielä lait-
taa. Onneksi Pekka 
sai naapurilta neuvon 
remontoida alakerran 
makuuhuoneista uu-
den pienen asunnon, 
jossa anopilla olisi 
omat pienet ympy-
ränsä, mutta sukulais-
ten apu lähellä. Nyt 
on vaimo tyytyväinen, 
ja lapsetkin tykkäävät, 
kun mummo on tuos-
sa aivan parin oven 
takana.

As 6 - Elämä on heitellyt Virpiä ja Han-
nesta. Vaikeiden vaiheiden jälkeen elä-
mä on alkanut tasoittua ja koossa on 
täysverinen uusperhe. Siihen kuuluu 
yksi Virpin lapsi, kolme Heikin lasta, 
joista kaksi on muuttanut omilleen, 
yksi Virpin edesmenneen miehen lapsi, 
joka asuu heillä osa-aikaisesti, sekä Vir-
pin ja Heikin yhteinen kolmevuotias.
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As 5 - Puolitoista

2.krs

As 5 - Puolitoista

As 4 - Muutama vuo-
si sitten Pekalla oli 
edessä vaikea paikka. 
86-vuotiaalta anopil-
ta oli menossa koti 
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As 6 - Elämä on hei-
tellyt Virpiä ja Han-
nesta. Vaikeiden vai-
heiden jälkeen elämä 
on alkanut tasoittua 
ja koossa on täysveri-
nen uusperhe. Siihen 
kuuluu yksi Virpin lap-
si, kolme Heikin lasta, 
joista kaksi on muut-
tanut omilleen, yksi 
Virpin edesmenneen 
miehen lapsi, joka 
asuu heillä osa-aikai-
sesti, sekä Virpin ja 
Heikin yhteinen kol-
mevuotias.

As 8 - Korhosten 
perheessä riittää elä-
mää! Viisi alle kaksi-
toistavuotiasta lasta 
pitävät huolen, että 
yksikään päivä ei ole 
samanlainen. Onnek-
si on iso keittiö ja 
olohuone, ja kaikil-
le riittää vielä omat 
huoneetkin. Vaikkei 
isoimpien huoneiden 
jakaminenkaan siskon 
tai veljen kanssa lie-
ne ongelma, jos lisää 
lapsia on tullakseen. 
Kohtahan ne vanhim-
matkin jo lentävät pe-
sästä...

As 7 - Annukalla ja 
Kaitsulla menee aika 
hyvin. Vihdoin. Heidän 
edellisestä asunnos-
taan löytyi hometta, 
ja lasten takia päätet-
tiin, että kun uusi koti 
löytyy, mitään vanhoja 
huonekaluja ei sääs-
tetä. Kun uusi koti 
löytyi, päätettiin siitä 
tehdä aivan oman nä-
köinen. Olohuoneen 
välipohjaan tehtiin 
reikä, jotta huonees-
ta sai korkean tilan, ja 
Kaitsu sai oman, tila-
van työhuoneen.

As 8

As 7

As 6
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As 5

As 4
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Talo 2
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1.krs

As 9 - Kirsi hankki en-
simmäisen sileäkarvaisen 
noutajansa vasta aikuisiällä, 
mutta hurahti sittemmin 
touhuun aivan kokonaan. 
Rico, Ben ja Nila ovat hä-
nen perheenjäseniään, ja 
siksi asuinpaikkakin vali-
koitui pitkälti sen mukaan, 
missä on hyvät lenkkipolut 
ja tarpeeksi tilaa isoille kar-
vakuonoille. Aivan ykkösjut-
tu on takapihalle pystytetty 
aitaus, jossa kaverukset 
pääsevät temmeltämään ul-
kona vapaana.

2.krs

Talo 3

As 11 - Verneri, Atte ja 
Cristian ovat pyörineet 
samoissa porukoissa ylä-
asteelta lähtien. Kun pojat 
lähtivät opiskelemaan, heille 
tuli mahdollisuus muuttaa     
Vernerin edesmenneen 
isoisän asuntoon vuokral-
le. Hinta oli edullinen ja 
kulkuyhteydet kohtuulliset. 
Ensi kesänä Cristian aikoo 
muuttaa naisensa kanssa 
yhteen. Ylimääräisestä ma-
kuuhuoneesta aiotaan teh-
dä olohuone, jossa voi kat-
soa leffoja valkokankaalta. 

As 10 -  Mirkalla on ollut 
pitkään ongelmia polvensa 
kanssa. Siksi keittiöremon-
tin yhteydessä iso makuu-
huone siirrettiin alakertaan, 
jottei portaita tarvitse aina 
ravata. Oikeastaan ratkaisu 
tuntui aika mukavalta. Keit-
tiöstä tuli oma soppensa, 
jonne ei kuulu television 
ääntä. Jos alakerta on äidin 
valtakunta, perheen mies-
ten suosikki on olohuone ja 
sen perällä oleva työskente-
lynurkkaus, jonka ikkunasta 
avautuu mukava näkymä ta-
kapihan metsään.

As 11

As 10

As 9
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As 13 - Anna ja Pette-
ri saivat ensimmäisen 
lapsensa, Paavon, neljä 
kuukautta sitten.  Vauva 
oli unelmien täyttymys, 
ehdittiinhän sitä kaivata 
jo yli kuusi vuotta. Jotta 
pikku-Paavolle saatiin 
oma huone, päätettiin 
yläkertaa järjestellä 
vähän uudestaan jaka-
malla Annan työhuone 
kahteen osaan.

1.krs

As 12 - Irja ja Helinä 
ovat siskoksia ja asu-
neet aina saman katon 
alla. Koti on välillä vaih-
tunut ja olisihan niitä 
kosijoitakin riittänyt; 
Helinä oli kerran jopa 
kihloissakin asti, mutta 
sulhanen lähti Ame-
rikkaan eikä koskaan 
palannut reissultansa. 
Mutta mikäs tässä nyt 
ollessa. Toimeen tullaan, 
eläkeläisen kiireet pi-
tävät mielen vireänä ja 
naapurin muksut käyvät 
vähän väliä katsomassa, 
että mammat ovat hen-
gissä.

2.krs

Talo 4

As 14 - Kun Ilmari sai Yi-
nin suostuteltua muut-
tamaan Ouluun, yhtenä 
tärkeimpänä ehtona oli, 
että lentokentälle pitää 
päästä alle vartissa, jot-
ta työmatkat Etelä-Suo-
meen ja kotimatkat 
Kiinaan sujuisivat mah-
dollisimman jouhevasti. 
Sopivalta etäisyydeltä 
löytyikin mukava asun-
to, jonne myös vieraat 
ovat tervetulleita illas-
tamaan koska tahansa.

As 15 - Pentti ja Minna 
ovat kotiutuneet Kivi-
niemeen niin, että aja-
tuskin muusta kodista 
kuulostaa naurettavalta. 
Heillähän on kaikki mitä 
nelihenkinen perhe tar-
vitsee! Nyt, kymmenen 
vuoden jälkeen Pentin 
mielessä on kuitenkin 
alkanut itää toive päästä 
asumaan veden ääreen. 
Mitähän Minna sanoi-
si, jos tekisi takapihan 
kukkapenkin tilalle ve-
sialtaan, suihkulähteen? 
Halvempaa se on kuin 
muuttaminen.

As 12

As 13

As 14

As 15
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Diplomityö
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta

Asumisen vaihtoehtoja 
Oulun Kiviniemessä

Tilaaja: Oulun yliopiston tukisäätiö

Marianna Laurila
Ohjaaja: Janne Pihlajaniemi

  1. KRS      2. KRS

  Julkisivu länteen 1969    Julkisivu länteen 1993

Lähde: Oulun rakennusvalvonta

Olemassa oleva rakennusMännikköä tontillaMaastoa tontin reunoillaRintintieTontti rannasta päin kuvattuna

* Hyvät liikenneyhteydet autolla, bussilla ja pyörällä * Limin-
gantieltä ja rautatieltä kantautuu melua *

* Asemakaava vuodelta 1993 oikeuttaa kiinteistön jakamisen 
kahdeksi tontiksi * Yleiskaavassa pientalovaltainen kaupunki-
kehittämisvyöhyke * Uusi yleiskaava ei tuo alueelle merkit-
täviä muutoksia *

* Pientalovaltainen ympäristö. Vieressä rivitaloja * Limingan-
tien varressa pienteollisuutta * Äimäraution siirtolapuutarha 
kivenheiton päässä *

* Kiinteistön omistaa Oulun yliopiston tukisäätiö. Kiinteistön 
alueella on yksi omakotitalo * Metsikköinen tontti. Keskellä 
komeita mäntyjä, etelä- ja länsireunaa halkoo ojat *

* Suunnittelualue sijaitsee Eteläisessä Oulussa, Kiviniemessä, 
Kempeleenlahden rannalla, osoitteessa Rintintie 14 * Palve-
lut kohtuullisen etäisyyden päässä *

SIJAINTI 
JA PALVELUT

LIIKENNE
YMPÄRÖIVÄT 
RAKENNUKSET LUONTO

TONTTIKAAVAT

* Tutkin työssäni erityyppisten asuinrakennusten sijoittumis-
ta Oulun Kiviniemessä sijaitsevalle noin hehtaarin kokoiselle 
tontille. Toimeksiantajani on Oulun yliopiston tukisäätiö, joka 
on saanut tontin testamenttilahjoituksena. Säätiön toiveena 
on löytää uusia mahdollisuuksia, kuinka tonttia voisi tulevai-
suudessa hyödyntää. *

* Olen jakanut työn kahteen osaan. Työn ensimmäisessä 
osassa tutkin suunnittelualueeni ominaisuuksia ja eri talo-
tyyppejä. Suunnittelin kolme eri vaihtoehtoa, joissa käytin eri 
talotyyppejä – omakotitaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja – 
ja tein esitykset, kuinka niitä saisi sijoitettua tontille. *

* Työn toisessa osassa päätimme vaihtoehdoista yhden, jota 
jatkotyöstin eteenpäin suunnittelemalla rakennusten asun-
not ja julkisivut. Tässä osassa kiinnitin erityistä huomiota 
asuntojen muuntojoustavuuteen. *

* Kasvillisuus lehtokorpimaista, maasto kosteaa * Ranta ma-
talaa ja kaislikkoista * Pajukko estää näkymät ja kulkuyhtey-
det rantaan *

* Tontilla olevan rakennuksen suunnitellut Arkkitehtuuritoi-
misto Seppo Valjus Oy vuonna 1969 * Katto muutettu au-
makatoksi 1993 * Talo on vuokralla *

Lähde: Oulun kaupunki
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Vaihtoehto A

Omakotitalo

Vaihtoehto B

Rivitalo

Vaihtoehto C

Pienkerrostalo

* Noppamaiset100-200m² asunnot * Jokaisella asunnolla oma luontoon avautuva atriumpi-
ha, sekä pieni etupiha * Autokatoksessa 1ap/asunto. Myös asuntojen edessä tilaa parkkeera-
ta * Talonyhtiön yhteiset pihat tuovat yhteisöllisyyttä ja niissä on mahdollisuus järjestää niin 
omia kuin yhteisiäkin aktiviteetteja *

* 780-960m² tontit * pihat etelän ja lännen puolelle. * Olemassa oleva rakennus ja metsäisä 
tunnelma mahdollista säilyttää * Tiivis ja järjestelmällinen asettelu * Idän puoleisille tonteille 
melulta suojaavia rakenteita*

* Suunnittelin alueelle kolme vaihtoehtoista ideasuunnitelmaa tontin tulevaisuudesta.  * Olen keskittynyt vaihtoehtosuunnitelmissani lähinnä rakennusten kokoon ja sijaintiin tonteillaan, sekä 
pihan toiminnallisuuteen. * Massoittelussa käytin kaikissa vaihtoehdoissa melko arkkityyppistä, harjakattoista talomuotoa * Suunnitelmissa pohdin myös pihojen erilaisia yksityisyyden asteita, 
alueen suhdetta sen takana oleviin pusikkoon ja rantaan, ja nykyisten luonnonarvojen säilyttämistä *

* Kerrostasojen hyödyntäminen * Kaikkiin asuntoihin oma pieni piha tai terassi * Avarat 
näkymät lännen ja etelän suuntaan, mahdollisesti merellekin * Tilavat yhteispihat * Raken-
nusmassat estävät liikenteen melua kantautumasta pihoille * Takana olevan metsikön siisti-
minen ja rantaan johtava polku *

3660kem² 
e = 0,53

2100kem²
 e = 0,30

1750 kem²
e = 0,25
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Kolmen tasavertaisen vaihtoehdon joukosta valitsimme 
jatkokehittelyyn sen, josta olin itse eniten innostunut, ja 
joka myös  toisi eniten uutta tähän asti oppimaani,  eli 
vaihtoehdon B, Rivitalot

Harjakattoisessa massassa kiiltävä konesaumapeltikuori 
suojaa allensa jäävää asuinpalikkaa. Kuoren alla materiaa-
lina metallin kontrastina on lämmin puu, jota rytmittävät 
ikkunat ja atriumpihalle avautuvat suuret lasipinnat.

Talo 1

Talo 4

Talo 3

Talo 2

Talo 2, Julkisivu etelään 1:200 Talo 3, Julkisivu itään 1:200

Talo 2, Julkisivu pohjoiseen 1:200 Talo 3, Julkisivu länteen 1:200

Talo 2, Julkisivu länteen 1:200 Talo 3, Julkisivu etelään 1:200Talo 2, Julkisivu itään 1:200 Talo 3, Julkisivu pohjoiseen 1:200

Vaihtoehto B

Rivitalo
Jatkokehittely
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Talo 4 1.krs Talo 4 2.krs 1:150

Talo 3 1.krs
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Talo 3 2.krs 1:150

As 3 - Jaanalla ja Heikillä on kolme lasta, joista enää nuorin asuu kotona. Jaana on parturi. Hän 
oli vuosikaudet töissä Kaakkurissa, mutta unelma omasta pienestä parturiliikkeestä ei jättä-
nyt rauhaan. Heikin idea se oikeastaan oli, että alakerran makuuhuoneet muutettiin omaksi 
toimitilaksi, kun eivät pojatkaan enää yökylässä käy, Oulussa kun asuvat. Ja niinhän siinä kävi, 
että vanhat vakiasiakkaat ovat tulleet Jaanan perässä, ja uusiakin on löytynyt ihan naapurista!

Talo 1 1.krs Talo 1 2.krs  1:150
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As 3 - Jaanalla ja Heikillä on kolme l
oli vuosikaudet töissä Kaakkurissa,
nyt rauhaan. Heikin idea se oikeast
toimitilaksi, kun eivät pojatkaan en
että vanhat vakiasiakkaat ovat tulle

Talo 1 1.krs

As 8 - Korhosten perheessä riit-
tää elämää! Viisi alle kaksitoista-
vuotiasta lasta pitävät huolen, että 
yksikään päivä ei ole samanlainen. 
Onneksi on iso keittiö ja olohuo-
ne, ja kaikille riittää vielä omat 
huoneetkin. Vaikkei isoimpien 
huoneiden jakaminenkaan siskon 
tai veljen kanssa liene ongelma, 
jos lisää lapsia on tullakseen. Koh-
tahan ne vanhimmatkin jo lentävät 
pesästä...
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As 8
Viisilapsinen perhe

As 7
Kaksilapsinen perhe

As 6 
Uusperhe 
3-4 kotona asuvaa lasta

As 5 
Kaksilapsinen perhe, 
isällä pyörätuoli

As 4
Kaksilapsinen perhe, 
mummon sivuasunto

Asunnot
Asunnot ovat muuntojoustavia. Ne sopivat erilai-
sille perheille ja niitä on helppo vuosien varrella 
muuntaa omiin sen hetkisiin tarpeisiin soveltu-
vaksi.

Atrium-pihan ympärille kiertyvät L-malliset asun-
not. Sisäänkäynti, portaat ja molemmissa kerrok-
sissa päällekkäin olevat märkätilat ovat asuntojen 
stabiileja elementtejä. Muut huoneiden väliset sei-
nät ovat kevytrakenteisia, ja helposti purettavissa.

Asuntoja on kahta eri kokoa. Pienempi on kool-
taan noin 100m², isompi 180m². Iso asunto on 
mahdollisuus jakaa kahdeksi erilliseksi asunnoksi.
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As 9 - Kirsi hankki ensimmäisen sileäkarvaisen noutajansa vasta aikuisiällä, mutta hurahti 
sittemmin touhuun aivan kokonaan. Rico, Ben ja Nila ovat hänen perheenjäseneniään, ja siksi 
asuinpaikkakin valikoitui pitkälti sen mukaan, missä on hyvät lenkkipolut ja tarpeeksi tilaa isoil-
le karvakuonoille. Aivan ykkösjuttu on takapihalle pystytetty aitaus, jossa kaverukset pääsevät 
temmeltämään ulkona vapaana.

As 12 - Irja ja Helinä ovat siskoksia ja asu-
neet aina saman katon alla. Koti on välil-
lä vaihtunut ja olisihan niitä kosijoitakin 
riittänyt; Helinä oli kerran jopa kihloissa-
kin asti, mutta sulhanen lähti Amerikkaan 
eikä koskaan palannut reissultansa. Mutta 
mikäs tässä nyt ollessa. Toimeen tullaan, 
eläkeläisen kiireet pitävät mielen vireä-
nä ja naapurin muksut käyvät vähän väliä 
katsomassa, että mammat ovat hengissä.


