Puukortteli
Kuokkalaan

Diplomityö
Janne Hovi

Puukortteli Kuokkalaan

Janne Hovi
diplomityö
Oulun yliopisto
Arkkitehtuurin yksikkö
2019
Ohjaaja: Rainer Mahlamäki

TIIVISTELMÄ
Tekijä
Työn nimi
Työn laji
Vuosi
Laitos
Opintosuunta
Työn ohjaaja
Sivumäärä
Kuvaplanssit
Pienoismallit
Kieli

Janne Hovi
Puukortteli Kuokkalaan
Diplomityö
2019
Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
Rakennussuunnittelu
Rainer Mahlamäki
100
10
1
Suomi

Diplomityö
Puukortteli
Kuokkalaan
on
kaksivaiheinen
suunnittelutyö, jonka sisältönä on puurakenteisen asuinkorttelin
suunnitelma Kuokkalan keskustaan. Suunnitelman pohjana toimii
Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailuun jättämäni kilpailuehdotus.
Kilpailun suunnitelma valikoitui diplomityön rungoksi kilpailun
aikana. Suunnitelmaa on tarkennettu kilpailun jälkeen tehtyjen
havaintojen sekä kilpailun arvostelupöytäkirjan palautteen perusteella.
Asuntoreformi 2018 oli keväällä 2018 järjestetty avoin
arkkitehtuurikilpailu,
jossa
etsittiin
uusia
ratkaisuja
asuinrakentamiseen. Kilpailussa oli valittavana kolme eri sijaintia,
joista kullekin tehtävänä oli suunnitella noin yhden korttelin laajuinen
kokonaisuus asuinrakentamista. Diplomityön suunnitelma sijoittuu
kilpailun Kuokkalan tontille. Suunnitelman laajuus perustuu
Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailuohjelman vaatimuksiin.

Avainsanat: puurakentaminen, asuntosuunnittelu, Kuokkalan keskusta
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Diplomityössä tutkin suunnitelman kautta monialaisesti nykypäivän
asuinrakentamisen haasteita. Suunnittelun ytimessä on ollut
tavoite pyrkiä ratkaisemaan mahdollisesti ristiriitaisiakin tavoitteita
tasapainossa yhtäaikaisesti. Tällöin yksi ratkaisu yhdellä suunnittelun
osa-alueella ei sulje pois muilla osa-alueilla ilmeneviä mahdollisuuksia
ennen näiden osa-alueiden käsittelyä.
Diplomityössä esitellään sekä Asuntoreformi 2018 -kilpailuun
jätetty kilpailuehdotus sekä sen jälkeen tarkennettu suunnitelma.
Diplomityössä syvennytään suunnittelun tavoitteisiin ja niiden
toteutukseen lopullisessa suunnitelmassa. Työssä käsitellään myös
kilpailuehdostuksesta arviopöytäkirjan muodossa saatua palautetta.
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The Master’s thesis A Wooden Housing Block to Kuokkala is a two
stage design, the main subject being the design of a new wooden
housing block to central Kuokkala. The design is based on my entry
to Asuntoreformi 2018 architecture competition. The design for the
competition became the subject of this thesis during the competition.
The design has been developed after the competition based on
observations made after the competition and official competition
feedback.
Asuntoreformi 2018 was an open architecture competition held
in spring 2018. The objective of the competition was to find new
solutions in residential architecture. The competition had three
different location to choose from. The design task was to design
approximately one block of housing. The design of this thesis is set
on the plot in Kuokkala. The scope and program of the design in this

thesis is based on the design task in the competition.
This thesis explores modern challenges in residential architecture
through design. At the core of the design phase has been the goal to
solve potentially conflicting problems simultaneously in a balanced
way. In this way a solution in a particular field doesn’t rule out
potential solutions in other fields before looking into them.
This thesis presents the competition entry for Asuntoreformi 2018
architecture competition and the final design developed after the
competition. The thesis introduces the aims of the design and their
implementations in the final design. In the thesis I also reflect on the
official competition feedback.

Keywords: wood construction, apartment design, Kuokkala centre
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JOHDANTO

D

iplomityön aiheen löytäminen oli monivaiheinen ja haastava
prosessi. Päädyttyäni tiiviisti työelämän haasteisiin opintojen
vielä kokonaan valmistumatta, oli aikaa aiheen etsimiselle ja tavoitteiden
pohtimiselle käytössä yllättävän vähän. Alunperin ajattelin tekeväni
pelkän suunnitelman sijasta ennemminkin tutkivan ja kokeilevan
diplomityön. Tiesin kuitenkin alusta lähtien haluavani soveltaa ja
kehittää diplomityössäni ammatinharjoittamisessakin käytettäviä
suunnittelutaitoja.
Jumiuduttuani tarpeeksi pitkään työelämän arkeen päätin
lopulta ottaa töistä vapaata osallistuakseni Asuntoreformi 2018
-arkkitehtuurikilpailuun. Kilpailun tehtävänanto vaikutti sopivalta
haasteelta inspiroimaan diplomityön aiheen tarkemman fokuksen
etsinnässä. Kilpailuvaiheessa työn ohjaajan kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta kilpailuehdotus muodostui sellaisenaan
diplomityön pohjaksi ja pääasiallikseksi sisällöksi. Tutkimus muuttui
siis näin suunnitelmaksi. Kilpailun suunnittelutehtävä antoi kuitenkin
mahdollisuuden syventyä tarkemmin henkilökohtaisesti suunnittelussa
kiinnostavampiin aiheisiin. Työn parissa olen voinut syventyä
massiivipuurakenteisiin ja asuinrakentamisen taloudellisiin haasteisiin
suhteessa arkkitehtuurin laatuun.

näkymä pysäköintikannelta
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Johdanto

ratkaisujen toimivuutta tarkastellaan usein vain toiminnallisista
ja taloudellisista näkökulmista. Asunnoissa tapahtuvat toiminnot
on tarkasti tutkittu ja määritelty. Kaikille toiminnoille on valmis
ratkaisutapansa ja ohjeet toteutukseen. Käytettävien ratkaisujen
palettia hallitsee ja rajoittaa lukkiutuminen tuttuihin tapoihin sekä
konservatiivinen rakennusteollisuus. Diplomityön suunnitelmassa
halusin pyrkiä etsimään asumisen laatua parantavia ratkaisua
perinteisten
tehokkuusmittareiden
ulkopuolelta
hylkäämättä
kuitenkaan käytännössä hyviksi koettua ratkaisuja tai laillisia
vaatimuksia. Yksilöllisillä piirteillä asuntojen ja rakennusten
arkkitehtuurissa pyrin luomaan ympäristöä, jonka todella voi kokea
omakseen - ei vain väliaikaiseksi oleskelupaikaksi.
Kuokkalan keskustan valmis olemassaoleva ympäristö on
suunnitteluympäristönä inspiroivan haastava. Alueella kohtaa
yhtenäinen vanha keskusta modernin täydennysrakentamisen kanssa.
Palkintoja ja mediahuomiota keränneet OOPEAA:n rakennukset
luovat hyvät puitteet jatkaa laadukkaan arkkitehtuurin tuomista
Kuokkalaan.

Asuinrakennus parhaimmillaan on koti - ei vain maistraattiin ja
postille ilmoitettu sijainti, jossa viettää yönsä. Asuinrakentamisessa
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“A good city is like a good party. People stay longer than really
necessary because they are enjoying themselves.”
- Jan Gehl (Matan, A., & Newman, P., 2016, s.220).

PA I K K A

KUOKKALA
Jyväskylä

Jyväsjärvi

Kuokkala

K

uokkala sijaitsee Jyväskylän eteläpuolella ja on asukasluvultaan
Jyväskylän suurin kantakaupungin ulkopuolinen asuinalue.
Jyväskylän 140000 asukkaasta vajaa 13% (17600 asukasta) asuu
Kuokkalan kaupunginosan alueella. Kuokkalan keskustassa, johon
suunnitelma sijoittuu, asuu yhteensä noin 1600 asukasta. Kun
Jyväskylässä yleensä vuokra-asumisen osuus (41%) on noin Suomen
muiden kaupunkien tasolla - vertaa esimerkiksi Helsingin 46%:iin
(Helsinki, 2018) - Kuokkalan keskustan alueella vuokra-asuminen
on hallitseva asumisen muoto. Asuntojenhinnat.fi-palvelun (2018)
tuottaman tilastotiedon mukaan Kuokkala on suuresta asukasluvustaan
huolimatta vasta seitsemänneksi kallein asuinalue Jyväskylässä.
Edullisen vuokra-asuntotuotannon lisäksi pääosa Kuokkalan keskustan
ulkopuolisesta ympäristöstä on perinteistä omakotitalomattoa.
(Jyväskylä, 2018).
Palvelut Jyväskylän alueella ovat painottuneet kaupungin
keskustaan sekä junaradan varrella sijaitseville alueille. Kuokkala
koostuu pääosin asuinrakentamisesta mutta mainittavia kohteita ovat
ainakin: Kuokkalan kirkko, terveyskeskus, Kuokkalan yhtenäiskoulu,
Kuokkalan kartano, Jyväskylän kristillinen opisto sekä Jyväsjärven
rannalle sijoittuva siirtolapuutarha.
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Kuokkalan keskustan kaavan lähtökohtana on Juhani Bomanin
vuonna 1978 tekemä kilpailuehdotus. Kuokkalan keskustan alueesta
pidetyssä suunnittelukilpailussa haettiin uutta näkökulmaa 6070 -luvuilla hallinneeseen lähiöarkkitehtuuriin. Suunnitelma sai
tunnustusta hyvästä kaupunkisuunnitelusta vuonna 1985 SAFA:n
myöntämän palkinnon muodossa. Kuokkalan keskustan nykyinen
rakennuskanta on suunnitelman pohjalta rakennettu pääosin
1990-luvun taitteessa, mutta alue täydentyy edelleen. Tuoreimmin
Kuokkalan keskustaa on täydentänyt Kuokkalan kirkko sekä
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonkin saanut Puukuokka.
Keskustan säteittäisen rakenteen keskiössä on julkisten ja kaupallisten
palvelujen keksittymä, jossa vieretysten sijaitsevat nyt Kuokkalan
kauppakeskus, Kuokkalan kirkko sekä Kuokkalan terveysasema.
Kirkon ja terveysaseman väliselle tyhjäksi jääneelle tontille kaavailtiin
julkista Kuokkalataloa, mutta hanke jäi toteutumatta. Diplomityössä
esitelty suunnitelma sijoittuu tälle tyhjäksi jääneelle alueelle.
Vuoteen 1989 Kuokkala oli Jyväskylän keskustasta vaikeasti
saavutettavissa kunnes keskustan ja Kuokkalan yhdistävä Kuokkalan
silta valmistui. Nykyisin Kuokkalasta on erinomaiset julkisen ja kevyen
liikenteen yhteydet Jyväskylän keskustaan.

Diplomityö - Janne Hovi
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VA N H A R A K E N N U S K A N TA

K

uokkalan
keskustan
tunnistettavan
kaupunkirakenteen
pääpiirteenä ovat säteittäisesti ympyrän kehinä asettuvat osin
umpinaiset korttelit, joiden uloin sivu on jätetty auki. Kerrosluvut
laskevat keskustan 5 kerroksesta loitontuen kohti omakotitalovaltaisia
alueita. Keskustan sisimpien kortteleiden hallitseva julkisivumateriaali
on vaalea keltainen tiilimuuraus. Keskustan ulkolaidoilta löytyy myös
punatiilisiä rakennuksia.
Kaikissa rakennuksissa on vaalea peltikatto - joko harjakattona tai
alueelle tunnusomaiseen tapaan eri suuntiin taittuvina lapekattoina.
Korttelien massoittelu on kaavamääräyksiä noudattaen jaettu alle
25m pituisiin osiin pienillä runkosyvyyden muutoksilla, erkkereillä
ja parvekevyöhykkeillä. Vertikaaliset jaot massoittelussa luovat
virkistävää vaihtelua muutoin hyvin tavanomaisesti rakennettuun
vuokrakerrostaloympäristöön. Alueen ytimessä on kevyen liikenteen
ehdoilla suunniteltu julkisempi aukio- ja puistovyöhyke Tahkonkaari,
jonka varrella asuinrakennusten maantasokerroksessa on liiketiloja.
Liiketiloille ja palveluille varattu maantasokerros on erotettu
materiaalivaihdoksella. Osin parvekkeiden alle tai alimman kerroksen
sisäänvedoilla on luotu pilarien rytmittämiä arkadikäytäviä.

Kuokkalan alueella rakentamisen tapa on asukaslukuun nähden ehkä
yliampuvaakin. Toisaalta rakennetun julkisen tilan välinen kontrasti
ympäröiviin metsiin ja omakotitalo-alueisiin on myös kiinnostava.
Kokonaisuutena Kuokkalan keskustan 1980-2000 välillä
valmistunut rakennuskanta on kauppakeskittymää myöten keskenään
hyvin yhtenäistä edellä mainittujen yhtenäistävien piirteiden ansiosta.
Rakennukset eivät kuitenkaan näytä toistensa kopioilta vaan
variaatioilta alueen yhtenäisestä tyylistä. 70-luvun aluerakentamisen
hengettömyys ei siten ole läsnä Kuokkalan kaupunkikuvassa.

Keskusta-alueen maanpinta on rakennettu huomattavan laajalti
kiveyksillä ja asfaltti-kentillä. Kivetty aukiopinta luo julkisen
tilan tuntua, mutta Jyväskylän keskustaa vähemmän urbaanilla

14
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U U S I R A K E N N U S K A N TA

P

itkälle 2000-luvulle Kuokkalan keskustan yhtenäisessä
kaupunkikuvassa poikkeavimpana rakennuksena voidaan pitää
vuonna 1990 valmistunutta tasakattoista terveyskeskusta. Vuonna
2005 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun tuloksena Kuokkalan
keskustaan saatiin Lassila Hirvilammi arkkitehtien (nykyinen
OOPEAA) suunnittelema moderni Kuokkalan kirkko, joka siirsi
alueen arkkitehtuurin kerralla nykyaikaan. Vuonna 2010 valmistunut
kirkko poikkeaa monellakin tavalla alueen yhtenäisistä piirteistä;
kiinteä yksinäinen massa tummanharmaata liuskekiveä, joka erottaa
rakennuksen materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöstään. Toisaalta
kirkko toimii näin rohkesti alueen julkisena kiintopisteenä keskeisen
sijaintinsa ansiosta. Massoittelun moderni muotokieli varioi
perinteistä suomalaista kirkkoa. Kirkko on saavuttanut suuren määrän
mediahuomiota ja oli Mies Van Der Rohe -palkinnon ehdokkaana
vuonna 2011.

Suuri ero ympäristöön on aluelle epätyypillinen puujulkisivu, jossa
on modernilla tavalla yhdistelty käsittelemätöntä puuta mustan
maalauksen kanssa. Rakenteellisten ja asuntosuunittelua edistävien
ansioidensa kautta Puukuokan kortteli sai Arkkitehtuurin Finlandia
-palkinnon vuonna 2015.
vuosina 2016 ja 2017 Kuokkalan keskustaan on valmistunut
myös muutama vanhoja kortteleita täydentävä asuinrakennus, jotka
osana vanhoja kortteleita noudattavat vielä uskollisesti ympäristönsä
periaatteita.Kuokkalan kirkko ja Puukuokka ovat kuitenkin vahvasti
muuttaneet Kuokkalan keskustan yhtenäisen arkkitehtuurin suuntaa,
luoden kokonaan uuden 2000-luvun ajallisen kerrostuman alueelle.

Kilpailumenestyksen seurauksena samat suunnittelijat tilattiin
työstämään kirkon läheiselle tontille modernia asuinrakentamista.
Tuloksena oli 2014-2018 valmistunut Puukuokka-kortteli, joka
erottautuu Kuokkalan vanhemmasta rakennuskannasta kirkkoakin
voimakkaammin. Puukuokassa on sovellettu kokeellisesti puu- ja
tilaelementtirakentamisen uusimpia oivalluksia. Ympäristöstä poiketen
rakennusten massoittelu koostuu laajoista yhtenäisistä massoista.
Parvekevyöhykkeiden sijaan parvekkeet on sijoitettu sattumanvaraisesti.

16
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“These are critical times. Throughout history, change has been the
background to our lives. But now the nature of change has changed.”
- Peter Buchanan (Buchanan, P., 2015, s.1).

K I L PA I L U

ASUNTOREFORMI 2018

A

suntoreformi 2018 on neljäs järjestetty asuntoreformi-nimeä
kantava arkkitehtuurikilpailu Suomessa. Asuntoreformi-kilpailut
ovat poikenneet on tavanomaisesta rajatusta suunnittelutehtävästä
siten, että asuntoreformi-kilpailuissa on useimmiten ollut
samanaikaisesti useita eri kilpailukategorioita tai suunnittelukohteita.
Saman nimen alla on siis samanaikaisesti ollut oikeastaan käynnissä
useampia kilpailuja ja jaettavia palkintoja.

Viljo Revellin, Eero Eerikäisen ja Beato Kelopuun ehdotus nimimerkillä
“sininen nauha” ensimmäiseen, vuonna 1952 pidettyyn asuntoreformiarkkitehtuurikilpailun.

20

Kilpailu

Ensimmäinen asuntoreformi-kilpailu järjestettiin vuosina 195253 akuutin asuntopulan aikaan. Tarkoituksena oli erityisesti löytää
uusia edullisia ratkaisuja asuintuotantoon. Palkituissa töissä tutkittuja
oivalluksia olivat ainakin asumisen eriyttäminen autoliikenteestä
sekä muunneltavat pohjaratkaisut. Toinen, 70-luvulla järjestetty
kilpailu taas pyrki toimimaan vastaliikkeenä rakennuttajalähtöiseen
aluerakentamiseen. 1997-1998 järjestetty kolmas asuntoreformikilpailu tuotti uusia kerrostalotypologioita. (Lehtovuori, 2018).
Jokaisessa asuntoreformi-kilpailussa on omat kantavat teemansa ja
tavoitteensa. Asuntoreformi 2018 -kilpailussa on tavoitteet on jaettu
neljään: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja arkkitehtoninen.
Kilpailuohjelmassa painoarvoa on annettu erityisesti ekologisuudelle
sekä yhteisöllisyydelle. Tarkemmin tavoitteita on avattu
kilpailuohjelmassa seuraavien alaotsikkojen alla:

Tavoite 1: Kestävä kaupunkikehitys ja asuminen
Tavoite 2: Kaikille sopiva suunnittelu antaa tilaa yhteisöllisyydelle
Tavoite 3: Kohtuuhintaista laatua rakentamiseen
Tavoite 4: Asumisen arkkitehtuuri on kaupunkikuvan perusta
Asuntoreformi 2018-kilpailussa oli kolme kilpailukategoriaa,
jotka tällä kertaa aihealueiden sijasta olivatkin kolme eri tonttia eri
kaupunkeihin: Jyväskylään, Tampereelle sekä Vantaalle. Vantaan
suunnittelualueella etsittiin laajempaa asuinkokonaisuutta Hakunilaan
voimakkaan kehityksen ja suunnittelun alaiselle alueelle. Tampereen
kilpailussa kohteena olisi ollut tontti Vuoreksen Isokuusen alueelta,
jossa tuoreen yleissuunnitelman pohjalta tehdään kokonaan uutta
kaupunkirakennetta aiemmin rakentamattomaan ympäristöön.
Tampereen kilpailutontin ympäröivää rakennetta ei siis ole vielä edes
suunniteltu. Tampereella ja Vantaalla tavoitteina olisi ollut tutkia
myös uusia omistusmuotoja sekä työn ja asumisen yhteensovittamista.
Jyväskylän tehtävä poikkeaa Vantaan ja Tampereen kilpailuista siinä,
että kilpailun kohdetontin ympäristö on jo kokonaisuudessaan
rakennettu.
Jyväskylän tontti valikoitui kilpailun kohteeksi juuri sen selkeiden
reunaehtojen ja olemassaolevan ympäristön takia. Etsittävät ratkaisut
peilautuvat todelliseen tilanteeseen, eikä suunnittelussa voi jättää
asioita mielikuvituksen ja optimismin varaan.
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massoittelu

tekniset järjestelmät

muutos/lisäys

muutos/lisäys

tavoitteet

valmis rakennus
muutos/lisäys

muutos/lisäys

ekologisuus

L Ä H T Ö K O H D AT
tilaohjelman muutokset

A

Tyypillinen suunnitelman kehitys projektin edetessä. Eri osa-alueet vaikuttavat
suunnitelmaan toisistaan irrallisina, usein ilman että aiempia muutoksia
tutkittaisiin uudestaan uusien havaintojen valossa.

suinrakentamisessa uudistaminen voi olla vaikeaa. Asuminen
ohjaa asuntojen suunnittelua, mutta toisaalta asuntosuunnittelu
voi muuttaa ihmisen tapaa asua. Suomalaisissa asuntopohjaratkaisuissa
on tapahtunut lähivuosikymmeninä yllättävän vähän muutoksia,
mikä viittaa siihen, että olemassaolevat ratkaisut vastaavat ainakin
kohtuullisen hyvin nykyisiinkin asumisen tarpeisiin. Mahdolliset
uudistuskokeilut eivät ole syrjäyttäneet onnistuneita ratkaisuja.
Kilpailun nimestä huolimatta koin, että “asuntorefomista” yllättävän
vähän on tehtävissä itse asunnossa. Asumista on tarkasteltava laajemmin
koko rakennuksen, korttelin ja alueen näkökulmasta.

massoittelu

ekologisuus
tavoitteet

valmis rakennus
tekniset järjestelmät

tilaohjelman muutokset

Kuokkalan uuden keskustakorttelin suunnitelman eteneminen. Eri osa-alueet
rajaavat ja muovaavat suunnitelman keskeneräistä aihiota kunnes kokonaisuus alkaa
muovautua.
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Tärkeä henkilökohtainen tavoite oli lähteä etsimään tapaa luoda
asuinympäristöä, jossa saadaan luotua “oman kodin” tunne. Pienen
mittakaavan, yksilöllisyyden ja jopa harkittujen “virheiden” avulla voisi
olla mahdollista ympäristöä ja paikkoja, joista jää muistoja ja joihin
halutaan palata.
Rakennussuunnittelun prosessin näkulmasta olen kokenut
haasteelliseksi rakennusalalla jähmeän tavan suunnitella ja käsitellä
asioita määrätyssä järjestyksessä yksi asia kerrallaan. Kun rakennuksen
suunnittelussa siirrytään luonnoksista tarkempaan suunnitteluun,
erilaiset tarkennukset johtavat yleensä väistämättä muutoksiin
suunnitelmassa. Muutokset taas ratkaistaan tapauskohtaisesti,
mutta suunnitelman tarkkuus ja valmiusaste pyritään kuitenkin

aina säilyttämään eikä jo ratkaistuja asioita haluta suunnitella
uudestaan menetetyn työpanoksen pelossa. Kuitenkin joskus
olisi tarpeen kyetä tekemään suuriakin periaatetason muutoksia
suunnittelun loppuvaiheessa tehtyjen havaintojen perusteella - tai
ainakin suunnittelemaan eri osa-alueita samanaikaisesti siten, että
koko rakennus kokonaisuudessaan on koko ajan suunnittelun ja
muutosten alla. Parhaimmillaan lopullinen suunnitelma näyttää siltä,
että jokainen osa rakennusta on integraali osa suunnitelmaa eikä
alkuperäiseen suunnitelmaan väkisin lisätty pakollinen paha. Tällainen
suunnitelmaa koskeva muutos voi olla esimerkiksi muutos rakennuksen
asuntojakaumassa, joka johtaa valmiiseen runkoon huonosti istuviin
asuntoihin tai vaikkapa tarkennukset LVI-järjestelmissä, joiden
seurauksena tiloihin syntyy turhia kopituksia.
Jotta kaikki suunnittelun osa-alueet tulisi otettua tehokkaimmin
huomioon, osa asioista pysyy ratkaisemattomina aihioina pitkälle
suunnittelun loppuvaiheille. Suunnitteluprosessin punainen lanka
ei siis ole syväluotaus yksittäiseen aiheeseen - kuten ekologisuuteen
- valitun aihalueen sisällä äärimmilleen optimoidun suunnitelman
kautta, vaan eräänlainen holistinen kokonaisvaltainen suunnittelutapa,
jossa jokainen ratkaisu on jollain tavalla riippuvainen muista
ratkaisuista.
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YHTEISÖLLISYYDEN HAASTE

kilpailun
suunnittelualue

Yhteisöllisyys on nykypäivän kuuma aihe. Julkiset tilat,
kohtaamispaikat ja yhteistilat nähdään nyt paikan arvoa lisäävänä
tekijänä. Pöhinän lisääntyminen lisää pöhinää. Sosiaalisen median
ja suurten syrjäytymislukujen aikana kohtaamisen arvoa myös
asumisen tasolla pidetään korkeana. Muuttovirta kaupunkeihin
ja asumisen hinnan suhteellinen kasvu erityisesti kaupungeissa on
johtanut asumisväljyyden pienenemiseen ja vapaa-ajanvietto sekä
normaalisti asuntoon tai asuinrakennukseen liittyvät toiminnot
siirtyvät yhä enemmän asuntojen ulkopuolelle. Kahvilat, kirjastot
ja baarit korvaavat urbaanissa ympäristössä olohuoneen vapaa-ajan
ajanviettopaikkana ja talosaunojen sijasta käydään Allas:n ja Löylyn
kaltaisissa elämyskohteissa. Toisaalta juuri korkea asumisen hinta
luo paineen ulkoistaa ja tiivistää asumisen toimintoja yhteisiin
tiloihin. Kohtaamisissa nähdään myös mahdollisuuksia luoda uusia
ihmissuhteita tavallisen mukavuusalueen ulkopuolelta ja jakaa tietoa
luonnollisesti, ikäänkuin ohimennen.
Ajatus yhden arkkitehdin kyvystä mullistaa ihmisten elintapoja ja
siten elinoloja on kaunis, mutta vähintäänkin ylimielinen. Ideologiaan
perustuva sosiaalinen ohjailu voi pahimmillaan olla myös vakava
virhe. Esimerkkinä annan välillä esille nousevan kokeilun niin
sanottua soluasumista varioivasta yhteisolohuone-typologiasta, jossa
pienet asunnon liittyvät yhteen asuntojen yhteiseen oleskelutilaan
tai suurkeittiöön. Monelle sosiaaliselle henkilölle asuintyyppi voi olla

24

Kilpailu

onnistunut ratkaisu. Kun yhteistilan rakennuskustannus jyvittyy
usealle asujalle, voidaan yksittäisellä asukkaalla katsoa olevan käytössään
kuitenkin enemmän tilaa, kuin mistä joutuu yksin maksamaan. Samalla
on mahdollisuus viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. Ongelmaksi
tämä muuttuu kuitenkin välittömästi, jos samaa tilaa käyttävät eivät
tulekaan toimeen keskenään tai asukas ei muuten halua olla tekemisissä
itselleen tuntemattomien naapurien kanssa. Ehkä asukas ei vain
työpäivän jälkeen jaksa olla sosiaalinen vaan sulkeutuu omaan tilaansa.
Kun yhteistila jää käyttämättä, menee jyvitetty kustannuskin hukkaan.
Mielestäni yhteisöllisyyttä edistetään parhaiten kun luodaan
helposti saavutettavia mahdollisuuksia, joita voidaan käyttää tai jättää
käyttämättä helposti ilman haittavaikutuksia asukkaalle - synergian
lisäarvon saa käyttöönsä halutessaan. Tällaisia paikkoja ovat tilat, joissa
ei ole pakko viettää aikaa. Esimerkiksi tiiviillä ja turvallisella pihalla voi
jäädä huoltamaan pyörää naapurin vahtiessa lapsia, mutta halutessaan
voi kävellä naapurin ohi tervehtimättäkin. Talon yhteinen keittiöllinen
oleskelutila voi kannustaa tekemään yhdessä ruokaa, mutta antaa
mahdollisuuden vetäytyä oman asunnon yksityisyyteen.
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Asuntoreformi 2018 -kilpailun kilpailupalautuksen planssipienennökset (4kpl):
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TIIVIS KORTTELI JA TILAN RAJAAMINEN

TALO A - kellari - 1:200

TALO A&D - 2.&3.krs - 1:200
(TALO D identtinen A:n kanssa, ilman kellaria ja 2.kerrosta)

TALO A&D - 4.krs - 1:200

AVAUTUMINEN JA YHTEYDET

JYRKKÄ KATTOMUOTO HÄIVYTTÄÄ MITTAKAAVAA

KYTKETTY PIENTALO AVARTAA KORTTELIA
JA INHIMILLISTÄÄ KORTTELIN SUHDETTA KIRKKOON
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1

KUIVAUS
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-1

VSS
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KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA AJO PARKKIIN

TILANRAJAUS AUKIOLLE JA PUISTOON

KORTTELIN SIJOITTUMINEN KUOKKALAAN

VIHERALUEET

II

TALO A - leikkaus - 1:200

V
+98,3

TALO B&C - 4.krs - 1:200

TALO B&C - 2.&3.krs - 1:200
(B&C identtiset keskenään, mutta peilikuvia)

TALO B&C - 5.krs - 1:200

atu

nk

äjä

Pysäköinti on eriytetty asuinkorttelista erilliseen pysäköintilaitokseen nykyisinkin
käytössä olevalle LPA-tontille. Sijainti on oivallinen, sillä alueen kevyt liikenne
esimerkiksi Syöttäjänkadun bussipysäkeille tai Kuokkalan yhtenäiskouluun ei risteä
pysäköintiin ajon kanssa. Pysäköinnin keskittäminen tuo etuja tarvittavia
autopaikkoja vähentävästi esimerkiksi vuoropysäköinnissä. Keskitys mahdollistaa
myös erilaiset hallintamuodot. Itse pysäköinti muodostuu yhteen tasoon, joka
laskeutuu loivasti kohti Lukkarinpuistoa. Näin pysäköintilaitoksen viherkatto liittyy
saumattomasti Lukkarinpuistoon sen vehreäksi puistonjatkeeksi - samalla korvaten
tätä virkaa nykyisin toimittavan nurmialueen jolle uusi asuinkortteli asettuu.
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1. poltettu puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3. lasi
4. kivisokkeli
5. tumma kattotiili

ALUELEIKKAUS A-A - 1:400

+100,8

B

ALUELEIKKAUS B-B - 1:400

1. poltettu puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3. lasi
4. kivisokkeli
5. tumma kattotiili

ALUELEIKKAUS C-C 1:400

1. poltettu puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3. lasi
4. kivisokkeli
5. tumma kattotiili
6. corten-teräs

Lukkarinpuisto
+97,8

+116,0

+115,8
+115,0

+115,8

I

Laajuustiedot:
3900 kem2 (yht.)
3300 kem2 (asunnot)
300 kem2 (liiketilat)
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2543,5m2 (huoneistoala)
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2.

+113,7

37 ap (uusia)
65ap (yhteensä yhdessä
alueella säilytettävien
paikkojen kanssa)
polkupyörät: 130pp (yht)
≥65pp (sisällä)

2.

autopaikat:

5.
3.

3.
1.

3.

+106,1
+104,6

3.

A

kerrosala:

asunnot:

+113,7

+115,0

C

Asuntojakauma tavoittelee luokka-, sukupolvi- tai vaikapa elämäntaparajoja
ylittävää sekoittumista yhdistettynä tiiviiseen taloudellisuuteen. Asunnot ovat
pääasiassa kaksioita ja kolmioita. Jopa kytketyssä pientalopätkässä pohjat ovat
tiiviitä mutta joustavia ja jaettavissa elämäntilanteen mukaan. Rakennustyypistä ei
voi suoraan päätellä asukkaan taloudellista tilannetta. Pienimittakaavaisen
massoittelun ansiosta suurin osa asunnoista avautuu useampaan ilmansuuntaan.
3,5m kerroskorkeus tekee tiiviidenkin asuntojen tiloista ilmavia ja mahdollistaa
korkeat ikkunat jotka valaisevat tehokkaasti syvällekin asuntoon.

TILAELEMENTIT - PERIAATE

ött

Massoittelun jakaminen pieniin yksiköihin tavoittelee erityisesti yhteisöllisyyttä
asumisessa sekä kohonnutta oman kodin kokemusta. Vain noin 10 asunnosta
muodostuva kerrostalo mahdollistaa vielä tiiviin naapuruston ja “taloidentiteetin”
syntymisen verrattuna laajoihin 50-100 asunnon vuokra-asuntoloihin. Yksinkertaisiin
pieniin yksiköihin jako tukee myös ajattelua omistusasumisesta ja esimerkiksi
ryhmärakennuttamisesta.

+99,5

2H+K

D

IVKH
20,0 m2

+106,5

+103,0

Siepparinkuja

+95,3

Mitoitus mahdollistaa rakentamisen pääosin tilaelementeistä. Suunnitteluratkaisut
kuten maanalaisten kellarien välttäminen, pysäköinnin eriyttäminen ja selkeät
rakenteet pyrkivät kokonaisvaltaisesti luomaan joustoa jatkosuunnittelun ja
rakennusaikaisten muutosten suhteen. Esimerkiksi asuntojakauman muutokset ja
talotekniikan tarkentuminen liian usein heikentävät lopputulosta rakentamisen
tiukkojen aikataulutavoitteiden ja joustamattomien suunnitelmien takia.

D

3

2H+K

+103,7

Sy

Rakennusten massoittelu pyrkii pieneen ja tiiviiseen. Pieni mittakaava sovittaa uuden
korttelin muun Tahkonkaaren itäpuolisen rakentamisen kanssa, huomioiden
erityisesti Kuokkalan kirkon. Voimakkaasti viistetty lapekatto häivyttää rakennuksen
havaittua olemusta entisestään, pitäen korttelin alisteisena kirkolle kaupunkitilassa
mutta tuoden sille tunnistettavan ilmeen. Toisaalta kattomuoto voidaan nähdä
modernina tulkintana alueelle tyypillisistä jyrkistä lapekatoista.

Massiivipuurakenteissa kantava teema on yksinkertaisuus ja ekologisuus.
Uudistuneiden palomääräysten ansiosta puupintoja on nykyisin mahdollista jättää
myös näkyviin asuntoihin erottaen näin Kiilan steriilin homogeenisestä
kipsilevyrakentamisesta. Toisaalta Puukuokan viitoittamalla tiellä puurakentaminen
sopii luontevasti Kuokkalan uuteen asuinrakentamiseen. Rakennusten julkisivujen
hallitseva materiaali on japanilaisittain poltettu puuverhoilu. Pinta sovittuu kirkon
viereiselle keskeiselle paikalle ottaen sävyissä yhtymäkohtia Puukuokkaan,
materiaalina kuitenkin alisteisena kirkon kivipaanupinnalle.

A

Ehdotus muodostaa Kuokkalan ytimeen uuden, keskeisen sijaintinsa arvoisen
asuinkorttelin. Muutoin 90-luvun taitteessa valmistuneessa Kuokkalassa uusi kortteli
jatkaa ja kehittää yhdessä Kuokkalan kirkon sekä Puukuokan kanssa 2000-luvun
uutta ajallista kerrostumaa. Ehdotus muodostuu neljästä tiiviistä kerrostalosta jotka
asettuvat näennäisen rennosti kaarelle - kuitenkin noudatellen alkuperäiseen kaavaan
hahmotellun Kuokkala-talon sekä tontin rajoja. Kirkon edustan aukio sekä
Lukkarinpuisto rajautuvat sopivan tiiviisti ja yhteydet Syöttäjänkadun ja korttelin
länsipuolisen alueen välillä muodostuvat sujuvasti. Kerrostalojen lisänä korttelin
täydentää kytkettyjen pientalon ketju, joka laskee mittakaavaa kirkon suuntaan ja
avartaa tiivistä korttelipihaa muita rakennuksia selvästi matalampana.
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Suunnitelma

aupunkikuvassa suunnitelma pyrkii täydentämään alkuperäisen
kaavan mukaiset tilanrajaukset sekä Tahkonkaaren aukion
puolella kirkon edustalla, että Lukkarinpuiston puolella. Tällöin
rakennetun aukion luonne liiketiloineen vahvistuu suhteessa puiston
vehreyteen. Uuden korttelin eri laidoille saadaan näin myös hyvin
erinlainen luonne. Erityistä huomiota ulkoarkkitehtuurissa on
kiinnitetty kohtiin, joissa uusi kortteli muodostuu näkymän päätteeksi.
Näitä tilanteita syntyy käytännössä kaikista lähestymissuunnista arvatenkin seurauksena tontin alkuperäisestä funktiosta keskeisen
julkisen rakennuksen sijaintina. Korttelin Syöttäjänkadun puolta ei
ole jatkettu kiinni katuun, jotta kevyen liikenteen reitti kirkon viertä ja
puiston läpi saadaan säilytettyä. Toisaalta kortteli ei tällöin peitä kirkon
takajulkisivua Syöttäjän kadun itäpäästä lähestyttäessä.

Rakennusten voimakkaat kattomuodot toimivat korttelin yhtenä
vahvimmista identiteettitekijöistä. Rakennusten kerrosluvut vastaavat
ympäristön rakentamista, mutta sijoituksensa huomioiden ne
saattaisivat yhtä massiivisina varjostaa ja peittää kirkkoa turhan paljon.
Viistetyt katot pienentävät massoja erityisesti katutilassa, väistellen
myös lähimpiä naapurikortteleita. Kirkon puoli on vielä erikseen
huomioitu madaltamalla kirkon puoli korttelista kaksikerroksiseksi
rivitaloksi.

Mustat puujulkisivut korttelin ulkolaidoilla vahvistavat eroa
Tahkonkaaren itäpuolisen rakentamisen ja uuden rakentamisen
välillä - kirkko ja Puukuokka huomioiden. Musta julkisivun väri
erottuu ympäristöstään, mutta luo mielikuvan yhteydestä Kuokkalan
kirkkoon sekä Puukuokkaan. Puu materiaalina erottaa korttelin
kirkon kivipaanujulkisivusta ja kevyempänä alistaa asumisfunktion
julkisemmalle kirkkorakennukselle. Korttelin sisäpuolella tumman
pinnan pimentävää vaikutusta on kompensoitu jättämällä puuverhoilu
luonnollisen väriseksi. Käsittelettömän puun perinteisempi ja
arkisempi tunnelmä jää näin korttelin asukkaiden kokemukseksi.

Pysäköinti on ratkaistu maantasossa eriytettynä muusta
rakentamisesta, mikä pienentää käytössä olevaa rakennuspintaalaa, kuitenkaan estämättä toimivan korttelin muodostamista.
Uuden korttelin ja pysäköinnin rajaan muodostuu luontevasti
Lukkarinpuiston rakennettuja linjoja ja kulkuväyliä täydentävä kevyen
liikenteen reitti.

Rakennusten olemuksessa on pyritty kutsuvaan arkiseen, mutta
arvokkaseen luonteeseen. Ulkoarkkitehtuurin keinoin julkisivut
on suunniteltu siten että niitä on helppo lähestyä ja soveltuvat ohi
kuljettaviksi.
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Luonnonvalo ja kulkuyhteydet
Korttelin massoittelun jakaminen osiin
avaa kulkuyhteyksiä korttelin läpi ja
päästää luonnonvaloa korttelipihalle.

Mittakaavan häivyttäminen
Edelleen sijaintiinsa nähden hallitsevan
suuret rakennusmassat saadaan
“kutistumaan” kirkolle alisteisiksi
katutilassa jyrkällä kattomuodolla.
Kattokulma toimii myös korttelin
identiteetin luovana tekijänä.

Näkymien avaaminen
Kytketty pientalo saa tiiviin sisäpihan
hengittämään ja avaa kerrostalojen
näkymiä kirkon takaiseen puistoon.

Tilan rajaus aukiolle ja puistoon
Korttelinmuodostus nojaa vahvasti
alkuperäisen kaavan päälinjoihin,
täydentäen Kuokkalan urbaanin aukion
sekä Lukkarinpuiston.

Kevyen liikenteen väylät ja ajo parkkiin
Kortteli on kaikilta puoliltaan kevyen
liikenteen väylien ympäröimä. Kevyen
liikenteen reitit lähimmille julkisen
liikenteen pysäkeille, Kuokkalan
Yhtenäiskouluun tai Jyväskylän keskustaan
eivät risteä erilleen sijoitetun pysäköinnin
ajoliikenteen kanssa, mikä lisää
turvallisuutta alueella.

Korttelin keskeinen sijoitus Kuokkalassa
Kortteli sijaitsee aivan Kuokkalan ytimessä
ja muodostuu kirkon lisäksi näkymien
päätteeksi useammasta suunasta. Uuden
korttelin arkkitehtuuri pyrkii heijastamaan
sijaintinsa keskeistä olemusta.

Viheralueet
Korttelia ympäröi rakennettua
virkistysympäristöä Lukkarinpuiston
puolella, osittain huollettua viheraluetta
kirkon tontilla sekä täysin villiä
metsänpohjaa Puukuokan vieressä ja
Kuokkalan keskustaa ympäröivissä
metsissä. Lisäksi uuden parkin viherkansi
korvaa virkistyskäytössä vakiintuneen
avoimen nurmialueen, jolle uusi kortteli
rakennetaan.
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II
townhouse

V
talo A

Korttelin rajaaminen
Tiiviin korttelinmuodostuksen periaate
rajaa kaupunkitilan, mutta on itsessään
liian hallitseva kirkon viereiselle tontille.
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näkymä sisäpihalta
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Talo A ja talo D ovat keskenään identtisiä, mutta talo D:ssä on yksi
täysikokoinen kerros vähemmän, eikä siinä ole maanalaista kellaria.
Maantasokerroksen liiketiloissa on myös pieniä eroja.

olohuoneet / makuuhuoneet

märkätilat / keittiöt / läpiviennit
townhouse
porrashuone

talo A

talo D

talo B
talo C
sauna

Tilaelementtien mitoitusperiaate toisesta
kerroksesta ylöspäin. Kaikki tilaelementit
Talo B ja Talo C ovat peilikuvia toisistaan.

alle 12m x 4m. Läpiviennit ja märkätilat on
eriytetty omiin tilaelementteihinsä.

38
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Talo A

3h+k
73,5 m2

4,0 m2

2,5 m2

kuntosali

irt.var.

2,5 m2
VSS
97,5 m2

uvv

2,5 m2

2,5 m2
2h+k
49,5 m2

3,5 m2
2,5 m2

prh A
kellari

prh A
2. krs

3,5 m2
2,5 m2

2,5 m2

3,5 m2

1h+kt
25,5 m2

+93,0
+99,5

sk
kuivaus

pesutupa

pyörävar. / uvv
104,0 m2

3h+k
82,0 m2

korjaus-/
pesupiste

40
GSEducationalVersion

kellari 1:200

2.-3.krs 1:200
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Talo A

2h+k
61,5m2

+110,0

IV-konehuone
27,0 m2

prh A
4. krs

1h+kt
25,5 m2

+109,5

2h+k
58,5 m2

67,5 m2
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4.krs 1:200

5.krs 1:200
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Talo A

+115,0

°

40

IV-konehuone

prh

4
+106,5

2h+k

+103,7

3

3,500

+103,0

2h+k

2

3,500

+99,5

ravintola

ravintola

1
+96,0

3,000

+95,7

irt.var.

VSS

+95,9

-1
+93,0

44

leikkaus 1:200
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Talo B

3h+k
42,0 m2

3h+k
73,5 m2

3h+kt
59,0 m2

prh B
4. krs

prh B
2. krs

+106,5
+99,5

2h+k
51,0 m2
3h+kt+parvi
56,0 m2
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2.-3.krs 1:200

4.krs 1:200
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LAAJUUSTIEDOT
+110,0

IV-konehuone
20,0 m2

Kerrosala yht:		

4228m2

Talo A:		

1053m2

Talo B:		

860m2

Talo C:		

860m2

Talo D:		

791m2

Townhouse:

594m2

Saunatilat:		

71m2

Asuntoja yht:		

43kpl

Asuinpinta-ala:		

2568,5m2

Liiketilat:		 310,5m2

ASUNNOT:

5.krs 1:200
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1h+kt 		
1h+kt 		
1h+kt 		
1h+kt 		
1h+kt 		
1h+kt+parvi
1h+kt+parvi
1h+kt+parvi
2h+k 		
2h+k 		
2h+k 		
2h+k 		
2h+k 		

25,5m2
25,5m2
25,5m2
25,5m2
25,5m2
39,0m2
39,0m2
39,0m2
48,0m2
49,5m2
49,5m2
51,0m2
51,0m2

2h+k 		
2h+k 		
2h+kt 		
2h+kt 		
2h+k 		
2h+k 		
3h+k 		
3h+k 		
3h+kt+parvi
3h+kt+parvi
3h+kt 		
3h+kt 		
3h+kt 		
3h+kt 		
3h+k 		

51,0m2
51,0m2
58,5m2
58,5m2
61,5m2
61,5m2
42,0m2
42,0m2
56,0m2
56,0m2
57,0m2
57,0m2
59,0m2
59,0m2
72,0m2

Diplomityö - Janne Hovi

3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k
3h+k

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

72,0m2
72,0m2
73,5m2
73,5m2
73,5m2
73,5m2
81,0m2
82,0m2
82,0m2
83,0m2
83,0m2
96,0m2
96,0m2
96,0m2
96,0m2
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Townhouse

1h+kt+parvi

3h+k
96m2

39m2

sk

1h+kt+parvi

39m2
3h+k
96m2

sk

3h+k
96m2

1h+kt+parvi

39m2
3h+k
96m2

sk
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GSEducationalVersion

1.krs 1:250

2.krs 1:250
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näkymä kirkon takaa
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julkisivumateriaalit
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.

hiilletty puuverhoilu
vaalea puuverhoilu
lasi, kirkas
lasi, opaali
luonnonkivisokkeli
tumma kattotiili

+115,8
+115,0
+113,7

3b.
2.

6.

3a.

1.
4.
GSEducationalVersion

alueleikkaus A-A 1:300
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+116,0
+116,0
+113,7
+113,7

+116,0

+115,8
+115,8

+115,8

+115,0
+115,0

+115,0

+113,7

alueleikkaus B-B 1:400

+113,7

GSEducationalVersion
GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

+106,1
+104,6

alueleikkaus C-C 1:400
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irt.var.

2

3,0 m2

k+h3

2 m69

srk.1

Erilaiset ja -kokoiset asuntotyypit tarjoavat itsessään valinnanvaraa eri
lvv
elämäntilanteisiin. Mikäli suurempien perheasuntojen tai pienten erillisten yksiöiden
kysyntä vähenee, voidaan asuntoja yhdistää tarvittaessa esimerkiksi moderneiksi
opiskelijasoluiksi.

pesutupa

srk.2

39m2

6h+k
135m2

3h+k
96m2

asuminen maantasossa
Korttelin maantasoon on esitetty myös korttelin julkisemmille laidoille asumista.
Kuokkalan suuria keskustoja vähemmän urbaanissa ympäristössä voidaan tavoitella
henkilökohtaisempaa yhteyttä rakennusten ensisijaisen käyttötarkoituksen - asumisen kanssa. Maantason asunnot on mahdollista muuttaa helposti myös liiketiloiksi.

1.krs

townhouse

2.krs

A

suntojen monipuolisuus ja soveltuvuus erilaisiin elämäntilanteisiin
tapahtuu kahdella eri tasolla. Asuntojakauma on monipuoline,
joskin keskittynyt pääosin tiiviisiin pieniin ja keskisuuriin asuntoihin.
Kuokkalan asuntotarjonta siis monipuolistuu, vaikka uusien asuntojen
määrä ei ole valtaisa. Asuntotyypit on sekoitettu myös korttelin sisällä,
eikä kortteliin siis jää esimerkiksi vain pienistä asunnoista koostuvaa
rakennusta, mikä pahimmillaan luo sosiaalisia jakolinjoja korttelin
asukkaiden välille.

.4

Tavanomaisemmin mitoitettujen asuntojen väliin sijoitetut napakat yksiöt voidaan
kätevästi yhdistää viereisen asunnon kanssa suuren perheasunnon muodostamiseksi.

A S U N T O J E N J O U S TAV U U S

Yksittäisten asuntojen tasolla selkeä kantavien rakenteiden järjestely
luo alueita, joilla makuu- ja olohuoneita voidaan jakaa eri tavoin
väliseinien paikkaa ja määrää muuttamatta. Asuntoihin saadaan
useiden makuuhuoneiden järjestelyjä perhekoon kasvaessa, mutta
toisaalta kevyet väliseinät kokonaan poistamalla on mahdollisuus luoda
hyvinkin jännittäviä korkeita ja avaria asuntoja, joista avautuu näkymiä
samanaikaisesti useaan suuntaan. Märkätilat ja keittiöt on sijoitettu
selkeästi
omaan tilaelementtiinsä.
+113,7

2.krs
.2 .a3

1.krs

townhouse

Itsessään joustavien suurempien asuntojen väliin sijoitetut napakat yksiöt voidaan kätevästi yhdistää
viereisen asunnon kanssa suuren perheasunnon muodostamiseksi.

.1

1,601+

Tavanomaisemmin mitoitettujen asuntojen väliin sijoitetut napakat yksiöt voidaan
kätevästi yhdistää viereisen asunnon kanssa suuren perheasunnon muodostamiseksi.

srk.2

alueleikkaus C-C - 1:200
1. hiilletty puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3a. lasi, kirkas
3b. lasi, opaali
4. luonnonkivisokkeli
5. tumma kattotiili townhouse

2.krs

6,401+

esuohnwot
srk.1
k+h6
2m531

6h+k
135m2

naadiov töisky takapan tutetiojis niiläv nejotnusa nejuttetiotim nimmesiamonavaT
.iskesimatsodoum nonnusaehrep neruus assnak nonnusa nesiereiv äätsidhy itsävetäk

sk

2

+106,1

.b3

+104,6
7,311+

.atsimusa elliodial ellimmesikluj nilettrok söym yttetise no noosatnaam nilettroK
alletiovat naadiov ässötsiräpmy assinaabru nämmehäv ajotsuksek airuus nalakkouK
- nesimusa - neskutiokratöttyäk nesiajisisne netsunnekar ättyethy aapmesiathokölikneh
.iskiolitekiil söym itsopleh aattuum atsillodham no tonnusa nosatnaaM .assnak

pesutupa

1h+kt+parvi

+parvi

assosatnaam nenimusa

9102 - IKÄMALHAM RENIAR :AJAAJHO - ÖKKISKY NIRUUTHETIKKRA - OTSIPOILY NULUO

2m93

ks

3h+k
83,0 m2

1.krs

2.krs

- IVOH ENNAJ

toimitilaa
83,0 m2

totyypit tarjoavat itsessään valinnanvaraa eri
empien perheasuntojen tai pienten erillisten yksiöiden
ntoja yhdistää tarvittaessa esimerkiksi moderneiksi
opiskelijasoluiksi.

asuminen maantasossa

Korttelin maantasoon on esitetty myös korttelin julkisemmille laidoille asumista.
Kuokkalan suuria keskustoja vähemmän urbaanissa ympäristössä voidaan tavoitella
henkilökohtaisempaa yhteyttä rakennusten ensisijaisen käyttötarkoituksen - asumisen kanssa. Maantason asunnot on mahdollista muuttaa helposti myös liiketiloiksi.

lvv

4h+k
107,5 m2

ivrap+tk+h1

tk+h1 & k+h3

ire aaravnannilav näässesti tavaojrat tipyytotnusa tesiokok- aj tesialirE
nediöisky netsillire netneip iat nejotnusaehrep neipmeruus iläkiM .niisietnalitnämäle
iskienredom iskikremise asseattivrat äätsidhy ajotnusa naadiov ,eenehäv ätnysyk
.iskiulosajileksipo

3h+k & 1h+kt

- ÖYTIMOLPID - NAA

irt.var.

3h+k & 1h+kt
3,0 m

1.

townhousesta, jonka rakennustyypille ominaista olisivat juuri
suurikokoiset perheasunnot. Mikäli yksiöiden arvotus ja kysyntä laskee
huomattavasti tulevaisuudessa, on korttelin yksiöt mahdollista liittää
jouhevasti viereisiin asuntoihin.
Korttelissa
liiketiloja
on
osoitettu
osin
kerrostalojen
maantasokerroksiin. Osaan maantasokerroksista on esitetty myös
asumista, mutta kerrostalojen maantasot ovat kokonaan muutettavissa
liiketiloiksi. Teoriassa myös kerrostalojen peruskerroksien asunnot on
mahdollista yhdistää koko kerroksen kokoiseksi toimistotilaksi.

Muuntojoustavuutta tuo myös mahdollisuus yhdistää asuntoja
toisiinsa. Pienten asuntojen kysyntä on nousussa pääosin kaupungeissa
nousevien asuinkustannusten seurauksena, mutta myös muuttuneiden
arvojen takia. Keskeisen sijainnin arvostus suhteessa esimerkiksi
asunnon kokoon on kasvattanut merkitystään. Suunnitelman
korttelista löytyy useita yksiöitä - poikkeuksellisesti myös maantason
3b.

3a. 2.
4.

PUUKORTTELI KUOKKALAAN - DIPLOMITYÖ - JANNE HOVI - S
OULUN
u u nYLIOPISTO
n i t e l m -a ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ - OHJAAJA: RAINER MAHLAMÄKI - 2019

6/10

6

60

Diplomityö - Janne Hovi

61

3h+k
73,5 m2
3h+k
73,5 m2

2h+k
73,5 m2

2h+k
49,5 m2

2h+k
73,5 m2
3h+kt
49,5 m2

2h+k
49,5 m2

prh A
2. krs
3h+k
73,5 m2

3h+k
73,5 m2

prh A
2. krs
2h+k
73,5 m2

2h+k
49,5 m2

2h+k
73,5 m2

+99,5

3h+kt
49,5 m2

2h+k
49,5 m2

3h+kt
49,5 m2

2h+k
49,5 m2

3h+kt
49,5 m2

3h+kt
49,5 m2

2h+k
49,5 m2

prh A
2. krs

2h+k
49,5 m2

3h+kt
49,5 m2

prh A
+99,5
2. krs

prh
A
+99,5
2. krs

+99,5

+99,5

+99,5

prh A
2. krs

2h+k
49,5 m2

3h+kt
49,5 m2

prh A
2. krs

prh A
2. krs

+99,5

+99,5

3h+kt
49,5 m2

3h+k
3h+k

2h+k

2h+k
Valoisa päädykolmio väljillä oleskelutiloilla muuntuu jouhevasti ylelliseksi kaksioksi
kevyen väliseinän purkamalla. Vastaavasti
toinen
makuuhuone
on
helppo
ottaa
taas
3h+k Tilojen hierarkinen jaottelu tilaelementtien välillä luo joustavuutta huonejakoon.
uudestaan käyttöön.
Tiiviin kolmion sijaan voidaan makuu- ja olohuonejaottelusta luopua kokonaan ja
luoda yksi
suuri2h+k
avopohjainen asunto.
Valoisa päädykolmio väljillä oleskelutiloilla muuntuu jouhevasti ylelliseksi
kaksioksi
kevyen väliseinän purkamalla. Vastaavasti toinen makuuhuone on helppo ottaa taas
uudestaan käyttöön.
Tilojen hierarkinen jaottelu tilaelementtien välillä luo joustavuutta huonejakoon.
Tiiviin kolmion sijaan voidaan makuu- ja olohuonejaottelusta luopua kokonaan ja
luoda yksi suuri avopohjainen asunto.

3h+k
Valoisa päädykolmio väljillä oleskelutiloilla muuntuu jouhevasti ylelliseksi kaksioksi
kevyen väliseinän
purkamalla.
Vastaavasti
toinen
makuuhuone
on helppo
ottaa
taas
Valoisa päätykolmio väljillä
oleskelutiloilla
muuntuu
jouhevasti
ylelliseksi
kaksioksi
kevyen
väliseinän
uudestaan
käyttöön.
3h+k

purkamalla. Vastaavasti toinen makuuhuone on helppo ottaa taas uudestaan käyttöön.

Valoisa päädykolmio väljillä oleskelutiloilla muuntuu jouhevasti ylelliseksi kaksioksi
kevyen väliseinän purkamalla. Vastaavasti toinen makuuhuone on helppo ottaa taas
uudestaan käyttöön.

Tilojen hierarkinen jaottelu tilaelementtien
2h+k välillä luo joustavuutta huonejakoon.
Tiiviin kolmion sijaan voidaan makuuja olohuonejaottelusta luopua kokonaan ja
2h+k
luoda yksi suuri avopohjainen asunto.

Tilojen hierarkinen jaottelu tilaelementtien välille luo joustavuutta huonejakoon. Tiiviin kolmion
Tilojen ja
hierarkinen
jaottelu tilaelementtien
välillä luo
sijaan voidaan makuuolohuonejaottelusta
luopua kokonaan
jajoustavuutta
luoda suurihuonejakoon.
avopohjainen asunto.
Tiiviin kolmion sijaan voidaan makuu- ja olohuonejaottelusta luopua kokonaan ja
luoda yksi suuri avopohjainen asunto.

1h+kt
25,5 m2
1h+kt
25,5 m2

+99,5

+99,5
3,0 m2

3,0 m2

+99,5

+99,5

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2
3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2
3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

3,0 m2

irt.var.
1h+kt
25,5 m2

irt.var.
+99,5

+99,5

irt.var.

3,0 m2

1h+kt
25,5 m2

3,0 m2
3,0 m2

3,0 m2

+99,5

+99,5

3,0 m2

3,0 m2

lvv

irt.var.

lvv

irt.var.

3,0 m2

irt.var.

3,0 m2

3,0 m2

3h+k
82,0 m2

lvv

4h+k
107,5 m2

4h+k
107,5 m2

lvv

lvv

lvv

3h+k
82,0 m2

3h+k
82,0 m2

lvv
3,0 m2

lvv
irt.var.

3h+k
82,0 m2

irt.var.

4h+k
107,5 m2

toimitilaa
83,0 m2
toimitilaa
83,0 m2

4h+k
107,5 m2

3h+k
83,0 m2

toimitilaa
83,0 m2

3h+k
83,0 m2
toimitilaa
83,0 m2
3h+k
83,0 m2

3h+k
83,0 m2
pesutupa

pesutupa

pesutupa

pesutupa

3h+k & 1h+k

elämäntilanteisiin. Mikäli suurempien perheasuntojen tai pienten erillisten yksiöiden
kysyntä vähenee, voidaan asuntoja
yhdistää
tarvittaessa esimerkiksi moderneiksi
3h+k
& 1h+kt
opiskelijasoluiksi.
Erilaiset ja -kokoiset asuntotyypit tarjoavat itsessään valinnanvaraa eri
elämäntilanteisiin. Mikäli suurempien perheasuntojen tai pienten erillisten yksiöiden
kysyntä vähenee, voidaan asuntoja yhdistää tarvittaessa esimerkiksi moderneiksi
opiskelijasoluiksi.

62

Suunnitelma

pesutupa

pesutupa

pesutupa

asuminen maantasossa
3h+k & 1h+kt

Erilaiset ja -kokoiset asuntotyypit tarjoavat itsessään3h+k
valinnanvaraa
& 1h+kt eri elämäntilanteisiin. Mikäli
suurempien perheasuntojen tai pienten erillisten yksiöiden kysyntä laskee, voidaan asutoja yhdistää
Erilaiset
ja -kokoiset
asuntotyypit
tarjoavat itsessään valinnanvaraa eri
esimerkiksi
moderneiksi
opiskelijasoluiksi.

pesutupa

maantasossa
Erilaiset ja -kokoiset asuntotyypit tarjoavat itsessään valinnanvaraaasuminen
eri
elämäntilanteisiin. Mikäli suurempien
tai pienten erillisten yksiöiden
3h+kperheasuntojen
& 1h+kt
Korttelin maantasoon
esitetty myös korttelin julkisemmille laidoille asumista.
kysyntä vähenee, voidaan asuntoja yhdistää tarvittaessa
esimerkiksion
moderneiksi
Kuokkalan suuria keskustoja vähemmän urbaanissa ympäristössä voidaan tavoitella
opiskelijasoluiksi.
Erilaiset ja -kokoiset asuntotyypit
tarjoavat
itsessään valinnanvaraa
eri
henkilökohtaisempaa
yhteyttä asuminen
rakennusten
ensisijaisen käyttötarkoituksen - asumisen maantasossa
elämäntilanteisiin. Mikäli suurempien perheasuntojen
tai pienten erillisten
kanssa. Maantason
asunnot yksiöiden
on mahdollista muuttaa helposti myös liiketiloiksi.
kysyntä vähenee, voidaan asuntoja yhdistää tarvittaessa esimerkiksi moderneiksi
Korttelin maantasoon on esitetty myös korttelin julkisemmille laidoille asumista.
opiskelijasoluiksi.
Kuokkalan suuria keskustoja vähemmän urbaanissa ympäristössä voidaan tavoitella
henkilökohtaisempaa yhteyttä rakennusten ensisijaisen käyttötarkoituksen - asumisen kanssa. Maantason asunnot on mahdollista muuttaa helposti myös liiketiloiksi.

asuminen maantasossa
Korttelin maantasoon on esitetty myös
asumista korttelin julkisemmille laidoille. Suuria
kaupunkikeskuksia
pienemmässä
Kuokkalan
mittakaavassa on mahdollista tavoitella
Korttelin maantasoon on esitetty myös korttelin julkisemmille laidoille asumista.
henkilökohtaisempaa
rakennusten
ensisijaisen
käyttötarkoituksen
- asumisen
- kanssa.
Kuokkalanyhteyttä
suuria keskustoja
vähemmän
urbaanissa
ympäristössä voidaan
tavoitella
asuminen
maantasossa
Maantason asunnot
on mahdollista
muuttaakäyttötarkoituksen
myös liiketiloiksi.- asumisen henkilökohtaisempaa
yhteyttä
rakennusten ensisijaisen
kanssa. Maantason
on mahdollista
muuttaa
helpostilaidoille
myös liiketiloiksi.
Korttelin
maantasoonasunnot
on esitetty
myös korttelin
julkisemmille
asumista.
Kuokkalan suuria keskustoja vähemmän urbaanissa ympäristössä voidaan tavoitella
henkilökohtaisempaa yhteyttä rakennusten ensisijaisen käyttötarkoituksen - asumisen kanssa. Maantason asunnot on mahdollista muuttaa helposti myös liiketiloiksi.
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kytketyn rivitalon yläpohja
kaksinkertainen uritettu lautaverhoilu
(tervakäsiteltynä, uloin kerros hiillettynä
kuten julkisivu)
asennusrimat
pitkittäiset kiinnitysrimat
vesieriste, bitumikermi
kantava CLT-laatta
kivivilla
kipsilevy
puulautaverhoilu

yläpohja
lasitettu savitiili, musta
asennusrimat
pitkittäiset kiinnitysrimat
vesieriste, bitumikermi
kantava CLT-laatta
kivivilla
kipsilevy
puulautaverhoilu

IVKH

ilmanvaihto
IV-konehuone avautuu rakennusten
pohjoislaidalle julkisivuun tyyliin sovitetun
puurimoituksen läpi. Rimoitus on mahdollista
ulottaa laajalle alueelle siten että sekä
ilmanotto, että poisto voidaan hoitaa samasta
paikasta riittävien etäisyyksien toteutuen.
Lähtökohtaisesti ratkaisulla voidaan välttää
kaikki suurimmat läpiviennit katolle, mikä
helpottaa huollettavuudessa ja vähentää
kattotekniikan määrää.

kattotiili
Kattopinnat tumma lasitettu savikattotiili
tasaisella proﬁililla (esim. Monier Turmalin).
Materiaali on verrattain ekologinen
luonnonmateriaali, jonka tumma lasituksesta
kiiltävä pinta sovittuu julkisivun kanssa.
Räystäskappaleiden avulla pellitysten määrä
voidaan pitää minimissä.
Värit: tiilenpunainen ja musta
alZn ruostesuoja n. 35µm, maalattu.

°

40

KUSTANNUSTEHOKASTA JA HILLITYSTI SUUNNITELTUA KATTOTURVAA

GTIN 7090016660087

GTIN 7090016660056

lumieste
Väri:
räystäslinjalla ja kattoikkunoiden päällä joka
lomittain kattotiiliin asennetut kattotiilen
levyiset lumiesteraudat
harmaa
alZn ruostesuoja n. 35µm.

Lumi pysyy paikoillaan ja vähentää katolta putoavan lumen vaaraa
Sulautuu rakennuksen arkkitehtuuriin

asennus hoituu vaivatta ja nopeasti ilman työkaluja ja lisämateriaaleja
parantaa rakennuksen lämpötaloutta tasaamalla lumen katolle

5.krs
+110,0

Soveltuu tavanomaisille betoni- ja savikattotiilille
CE-merkitty sekä ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu tuotanto

GTIN 7090016660025

prh
Määritä elementtien määrä, asennuskuvio ja muut tiedot noMo® -lumiestejärjestelmälle
internetsivuillamme osoitteessa www.nomolumieste.fi.

NOMO® Beta -lumieste
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus– ETa-12/0582.
Tarkastus: ruotsin tekninen tutkimuskeskus Sp.
valmistus ISo 9001:2008 ja ISo 14001:2004
standardien mukaisesti.

kattoikkuna
Ylempien kerrosten kattoikkunat suuren
kokonsa ja matalan alareunan korkonsa
ansiosta soveltuvat huoneen pääikkunaksi,
mutta ovat riittävän korkealla
kaidekorkeuden toteutumiseen.
Kippimekanismi saranoinnilla ikkunan
keskiakselilta helpottaa avaamista kun
ikkunan toinen puoli toimii mekanismin
vastapainona.

parveke
Parveke muodostuu yhdestä ohuesta
erikoisvahvasta betonilaatasta, joka
kiinnitetään ulokkeena rakennuksen runkoon.
Parvekekaiteena on yhtenäinen maitolasipinta,
joka liittyy parvekelaatan reunaan. Etsattu
lasipinta tuo turvallisuuden tunnetta
parvekkeella, mutta päästää valoa läpi.
Parvekkeita ei lasiteta, mikä vähentää
parvekkeen asuntoa pimentävää vaikutusta.
Toisaalta on tunne ulkotilassa olemisesta
voimistuu.

4.krs
+106,5

T

eollisessa rakentamisessa ristiinliimatulla puulla eli CLT:llä
voidaan toteuttaa monia ratkaisuja hyvin samantyyppisesti, kuin
laajoissa projekteissa on esimerkiksi betonielementtien kanssa totuttu.
Rakennusosatasolla voidaan valmistaa, kuljettaa ja rakentaa paikalleen
kokonaisia seiniä - tilaelementtien kohdalla jopa kokonaisia huoneita kerralla, vähentäen erillisten työvaihden määrää ja jakautumista suuren
työmaan aikataulun eri vaiheille. Ulkoseinärakenteissa tarvittuun
lämmöneristykseen päästään jo 300mm paksulla rakenteella (laskettuna
Stora Enson Calculatis-työkalulla, https://calculatis.clt.info).

asunto
2h+k

3,500

ulkoseinä
hiilletty lauta
ristikoolaus
kantava CLT-runko

3.krs
+103,0

3,500

asunto
2h+k

2,700

3,015

asuntojen ikkunat
Korkeat ikkunat tuovat valoa syvälle asuntoon
ja luovat perinteisen arvokkaan ilmeen.
Keskisaranoitu kippimekanismi helpottaa
suurienkin lasien avaamista kun ikkuna
toimii mekanismissa omana vastapainonaan.
Syvää smyygiä korostetaan ikkunan
kiertävällä puukehällä, joka toimii myös
istuttavana ikkunapenkkinä matalan
asennuskorkonsa ansiosta. Ikkunan alareunan
kiinteä lasitus suojaa putoamiselta.

P U U R A K E N TA M I N E N

välipohja
parketti tai laminaatti
kipsivalu + lattialämmitys
askeläänieristevilla
kantava CLT-laatta
äänitekninen ontelo
kivivilla
asennustila
puurimoitus 50x50, 40mm rako

2.krs
+99,5

liiketila
porras
Porras ja välitasanne tehdään yksinaineisina
CLT-kappaleina. Palotekninen verhoilu
alapinnassa. Askelmien nurkat vahvistetaan
messinkiproﬁililla, joka erottaa askelmat myös
visuaalisesti. Portaan ja välitasanteen kaiteet
tehdään lasista. Käsijohteet ja kaiteen kehys
messinkiä.

liiketila

3,500

kellari
Kellarikerros rakennetaan vain yhteen
rakennuksista väestönsuojatarpeen takia.
Kellarikerroksen seinissä pyritään samaan
yksinkertaisuuteen ja ekologisuuteen kuin
muussa rakentamisessa ja kantavana
ulkoseinärakenteena toimii eristävä
kevytbetoniharkko. Betoniseiniä käytetään
vain välttämättömissä kohdissa, kuten
väestönsuojan seinissä.

Korttelin kaikkien rakennusten kantavat rakenteet kellaria
lukuunottamatta on suunniteltu tehtäväksi massiivi-CLT:nä.
Tavanomaisiin
runkoratkaisuihin
verrattuna
kalliimmalla
massiivipuurakenteella saavutetaan kuitenkin neljä merkittävää etua:

1.krs
+96,0

1. Ekologisuus. Puu toimii itsessään hiilinieluna rakennuksen
elinkaaren päättymiseen saakka, eikä puurakenteiden valmistamisessa
ja kuljetuksessa synny esimerkiksi betonin valmistukseen verrattavissa
olevia päästöjä. Ympäristölle haitallisin osa on CLT:ssä käytetty liima,
mutta liima-aineet kehittyvät jatkuvasti ekologisemmiksi. Myös
täysin liimattomia vastaavia vaihtoehtoja löytyy, kuten puutapeilla
jäykistettävä Nur-Holz -rakenne.

3,000

VSS
irt. var.

kellari
+93,0
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2. Huollettavuus. Kun kaikki rakenteet ovat läpeensä yhdestä
samasta materiaalista, on huolto ja korjaaminen selkeää ja helppoa
ilman tarkkaa dokumentaatiota tai tutkimuksia korjattavan rakenteen
kerroksista ja käytetyistä aineista. Sama taito ja työkalut kelpaavat
kaikkien kantavien rakenteiden korjaamiseen samalla tavalla. Puun
saatavuus on myös oletettavasti hyvä niin kauan kuin Suomesta löytyy
asianmukaisesti hoidettua metsää.
3. Joustavuus suunnitteluvaiheessa. Yksinkertainen rakenne
helpottaa liitosten suunnittelua ja muutoksia suunnitelmissa koko
suunnitteluvaiheen ajan. Esimerkiksi ulkotilaan rajautuvat rakenteet
täytyy ottaa huomioon ainoastaan rakennevahvuudessa. Kylmäsiltoja
ei myöskään tarvitse pelätä.
4. Massiivipuurakenteita on mahdollista käyttää sisätiloissa näkyviin
jäävinä pintoina, jolloin asuntoihin saadaan kaivattua vaihtelua
valkoisiksi maalattuihin kipsilevy- ja betoniseiniin. Puupinta on toki
mahdollista pinnoittaa haluamallaan tavalla.

7/10
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kattoikkuna
Ylempien kerrosten kattoikkunat suuren kokonsa
ja matalan alareunan korkonsa ansiosta soveltuvat
huoneen pääikkunaksi, mutta ovat riittävän korkealla
kaidekorkeuden toteutumiseen. Kippimekanismi
saranoinnilla ikkunan keskiakselilta helpottaa
avaamista kun ikkunan toinen puoli toimii
mekanismin
KUSTANNUSTEHOKASTA JA HILLITYSTI SUUNNITELTUA
KATTOTURVAA vastapainona.

lumieste
räystäslinjalla ja kattoikkunoiden päällä joka
lomittain kattotiiliin asennetut kattotiilen levyiset
lumiesteraudat (esim. Nomo Beta)

yläpohja
lasitettu savitiili, musta
asennusrimat
pitkittäiset kiinnitysrimat
vesieriste, bitumikermi
kantava CLT-laatta
kivivilla
kipsilevy
puulautaverhoilu

Värit: tiilenpunainen ja musta

alZn ruostesuoja n. 35µm, maalattu.

GTIN 7090016660056

GTIN 7090016660087

Väri: harmaa
alZn ruostesuoja n. 35µm.

Lumi pysyy paikoillaan ja vähentää katolta putoavan lumen vaaraa

kattotiili
Kattopinnat tumma lasitettu savikattotiili
tasaisella profiililla (esim. Monier Turmalin).
Materiaali on verrattain ekologinen
luonnonmateriaali, jonka tumma lasituksesta kiiltävä
pinta sovittuu julkisivun kanssa. Räystäskappaleiden
avulla pellitysten määrä voidaan pitää minimissä.

Sulautuu rakennuksen arkkitehtuuriin

asennus hoituu vaivatta ja nopeasti ilman työkaluja ja lisämateriaaleja
parantaa rakennuksen lämpötaloutta tasaamalla lumen katolle
Soveltuu tavanomaisille betoni- ja savikattotiilille

ulkoseinä
hiilletty lauta
ristikoolaus
-lumiestejärjestelmälle
kantava CLT-runko

CE-merkitty sekä ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu tuotanto

Määritä elementtien määrä, asennuskuvio ja muut tiedot noMo®
internetsivuillamme osoitteessa www.nomolumieste.fi.

GTIN 7090016660025

NOMO® Beta -lumieste
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus– ETa-12/0582.
Tarkastus: ruotsin tekninen tutkimuskeskus Sp.
valmistus ISo 9001:2008 ja ISo 14001:2004
standardien mukaisesti.

IVKH

2h + k

2h + k

3,015

asuntojen ikkunat
Korkeat ikkunat tuovat valoa syvälle asuntoon ja
luovat perinteisen arvokkaan ilmeen. Keskisaranoitu
kippimekanismi helpottaa suurienkin lasien
avaamista kun ikkuna toimii mekanismissa omana
vastapainonaan. Syvää smyygiä korostetaan ikkunan
kiertävällä puukehällä, joka toimii myös istuttavana
ikkunapenkkinä matalan asennuskorkonsa
ansiosta. Ikkunan alareunan kiinteä lasitus suojaa
putoamiselta.

välipohja
parketti tai laminaatti
kipsivalu + lattialämmitys
askeläänieristevilla
kantava CLT-laatta
äänitekninen ontelo
kivivilla
asennustila
puurimoitus 50x50, 40mm rako
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ilmanvaihto
IV-konehuone avautuu rakennusten pohjoislaidalle
julkisivuun tyyliin sovitetun puurimoituksen läpi.
Rimoitus on mahdollista ulottaa laajalle alueelle
siten että sekä ilmanotto, että poisto voidaan hoitaa
samasta paikasta riittävien etäisyyksien toteutuen.
Lähtökohtaisesti ratkaisulla voidaan välttää kaikki
suurimmat läpiviennit katolle, mikä helpottaa
huollettavuudessa ja vähentää kattotekniikan
määrää.

5.krs
+110,0
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kellari
Kellarikerros rakennetaan vain yhteen
rakennuksista väestönsuojatarpeen takia.
Kellarikerroksen seinissä pyritään samaan
yksinkertaisuuteen ja ekologisuuteen kuin muussa
rakentamisessa ja kantavana ulkoseinärakenteena
toimii eristävä kevytbetoniharkko (esim Bauroc).
Betoniseiniä käytetään vain välttämättömissä
kohdissa, kuten väestönsuojan seinissä.

liiketila

liiketila

irtaimistovarasto / VSS

porras
Porras ja välitasanne tehdään yksinaineisina
CLT-kappaleina. Palotekninen verhoilu
alapinnassa. Askelmien nurkat vahvistetaan
messinkiprofiililla, joka erottaa askelmat myös
visuaalisesti. Portaan ja välitasanteen kaiteet
tehdään lasista. Käsijohteet ja kaiteen kehys
messinkiä.
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parveke
Parveke muodostuu yhdestä ohuesta
erikoisvahvasta betonilaatasta, joka
kiinnitetään ulokkeena rakennuksen
runkoon. Parvekekaiteena on yhtenäinen
maitolasipinta, joka liittyy parvekelaatan
reunaan. Etsattu lasipinta tuo turvallisuuden
tunnetta parvekkeella, mutta päästää valoa
läpi. Parvekkeita ei lasiteta, mikä vähentää
parvekkeen asuntoa pimentävää vaikutusta.
Toisaalta on tunne ulkotilassa olemisesta
voimistuu.
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uunnitelman rakennusten massiivipuiset ulkoseinät on verhoiltu
erillisellä lautaverhoilulla kosteudenhallinnan ja helpon
huollettavuuden takia. Paljas CLT-pinta kestäisi kyllä säätä, mutta
pinnan halkeilu olisi näkyvää ja pahempien vaurioiden tapauksessa
olisi korjattava koko ulkoseinää. Julkisivuissa hallitseva musta väri
on saavutettu hiiltämällä puuta perinteisellä japanilaisella shou sugi
ban -menetelmällä. Menetelmää kutsutaan myös nimellä yakisugi.
Julkisivun lautaverhoilu olisi toki mahdollista hiiltämisen sijasta myös
maalata, mutta hiiltämällä saavutetaan ekologisempi, kestävämpi ja
huoltovapaampi julkisivu. (Koivisto, 2014).

Esimerkiksi japanilaisessa perinteessä pintaa ei kuitenkaan käsitellä
mitenkään enää polttamisen jälkeen ja julkisivu kestää hyvin ilman
öljyämistäkin. Oikein hiilletyn julkisivun elinkaari voi olla helposti
yli 10 vuotta, kun maalatun julkisivun huolto on yleensä vastassa
8-10 vuoden välein. Parhaimmillaan poltettu julksivu voi kestää
paljonkin kauemmin ilman mitään huoltotoimenpiteitä. Hiillettyjä
julkisivu löytyy kansainvälisestikin melko vähän, mutta Japanissa,
jossa hiiltäminen on menetelmänä yleinen edelleen, on huomattavasti
vanhempiakin säilyneitä julkisivuja. Arviolta hiilletty julkisivu voi
kestää jopa 80 vuotta (Fortini, 2017).

Hiillytetyn julkisivulaudan pintaa on poltettu joitakin millimetrejä
siten, että suurin osa itse laudasta on eheää palamatonta puuta, mutta
puun pintaan muodostuu kova hiilinen kerros. Julkisivussa käytettävät
laudat poltetaan yleensä vain yhdeltä puolelta ja osin sivuilta,
mutta puuosia ja -esineitä voi hiillyttää kokonaisinakin. Hiillytetty
puulauta kestää kosteusrasitusta huomattavasti käsittelemätöntä
puuta paremmin. Palanut hiilipinta on myös epäsuotuista erilaisille
mikrobikasvustoille ja tuholaisille, pidentäen materiaalin ikää. Lisäksi
kerran hiillytetty pinta syttyy ja palaa huomattavasti käsittelemätöntä
puuta huonommin. Julkisivun palonkestävyys siis paranee ristiriitaisesti
juuri polttamalla. Poltettu puu voidaan halutessa öljytä käsittelyn
jälkeen, koska öljy parantaa pinnan vedenpitävyyttä entisestään ja
estää hiilipintaa rapisemasta irti ennenaikaisesti. (Koivisto, 2014).

Hiilletty julkisivu patinoituu ikääntyessään. Tuoreeltaan poltettu
hiilipinta on voimakkaan musta ja pinnassa on pehmeää heijastavuutta.
Ajan myötä uloin hiilikerros kuitenkin rapisee pois paljastaen
vähemmän hilltynyttä pintaa. Julkisivun vaalenee ja saa hieman
tumman ruskeaa sävyä. Pinnan kiilto myös häviää.
Julkisivun hiiltäminen ei ole pohjoismaissa usein käytetty menetelmä,
eikä sitä tuoteta vielä teollisesti valmiina tuotteena. Hiiltäminen ei
kuitenkaan vaadi kuin perinteisen liekinheittimen ja hieman turvallista
työtilaa. Laajemmankin projektin toteuttamiseen tarvittava “teollinen”
työlinjasto on siis helppo toteuttaa projektikohtaisestikin vaikka vasta
työmaalla.

Diplomityö - Janne Hovi

71

pienoismalli 1:450
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PYSÄKÖINTI

U

uden korttelin pysäköinti on ratkaistu eriytettynä
asuinrakennuksista omalle tontilleen. Pysäköinnille varatulla
tontilla sijaitsi aiemmin maantason parkkipaikka, jonka autopaikat
palvelivat viereistä terveyskeskusta ja lähikortteleita. Suunniteltu
ratkaisu on mitoitettu sisältämään sekä olemassaolevat paikat, että
uuden korttelin vaatimat autopaikat.
Autopaikkojen eriyttäminen on ensisijaisesti taloudellisista syistä
toteutettu ratkaisu. Suunnitelman ratkaisussa pysäköintirakennus
laskeutuu osin maapinnan alapuolelle, mutta ei samassa määrin kuin
jos autopaikat olisi sijoitettu kokonaisuudessaan maan alle. Toisaalta
autopaikkoja ei tehdä asuinrakennusten alle, eikä siten päädytä
tilanteeseen, jossa autopaikat määrittävät kantavien rakenteiden paikat
ja siten asuntojen mitoituksen. Kun autopaikat tehdään maanalaisen
kellariparkin sijasta katettuna yksitasopysäköintirakennuksena, syntyy
säästöä noin 13000-28000€ jokaista toteutettavaa autopaikkaa kohti
(Kaikkonen, 2012, s.84). Koko hankkeen laajuudella säästöä olisi
siis parhaimmillaan yli puolitoista miljoonaa euroa. Nämä resurssit
voidaan käyttää asumisen laadun parantamiseen asunnoissa ja
materiaalivalinnoissa.

valoaukot
parkkiin

Lukkarinpuisto
2,500

Syöttäjänkatu
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Olemassaolevien ja uusien pysäköintipaikkojen keskittäminen
luo
synergiaetuja
vuoropysäköinnin
ja
hallintamuotojen
monimuotoisuuden muodossa. Asuntojen autopaikat ovat yleensä

käytössä lähinnä iltaisin ja öisin, kun esimerkiksi työpaikkojen
autopaikkatarve keskittyy työaikoihin. Hyvin mitoitettuna laaja
pysäköintilaitos voi sisältää selvästi vähemmän paikkoja kuin
hajautettuna. Erillisen pysäköintilaitoksen hallinnan ja siten ylläpidon
ja huoltokustannukset voi helposti ulkoistaa. Ulkoistaminen
yksityiselle yritykselle oletusarvoisesti kasvattaa kustannuksia, mutta
autopaikoista maksava taho (esim. yritys tai asunto-osakeyhtiö)
voi oman strategiansa mukaan päättää, maksattaako autopaikkojen
kustannukset autopaikkojen käyttäjillä vai jyvitetäänkö kustannukset.
Suunnitelman ratkaisussa pysäköinti sijaitsee samalla paikalla
kuin olemassaolevat autopaikatkin. Sijainti on ihanteellinen, sillä
kevyen liikenteen olemassaolevat reitit - ja esimerkiksi kulku läheisille
bussipysäkeille - eivät risteä pysäköintilaitokseen sisäänajon kanssa.
Kevyestä liikenteestä selkeästi erotettu autoliikenne luo viihtyisämpää
ympäristöä alueen asukkaille.
Suunnitelmassa esitetty viherkannellinen pysäköintilaitos ei ole
yhtä halpa tai joustava kuin maantasopysäköinti, mutta suunnitelman
ytimessä onkin pysäköintiratkaisun helppo suunnitteluaikainen
muutos vaikkapa nurmikivelliseksi maantasopysäköinniksi ilman
muutoksia asuinkorttelissa.
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“Kilpailun kolmeen kohteeseen tulleet ehdotukset muodostivat
kiinnostavan läpileikkauksen asumisen ajankohtaisista teemoista.
Uusien sosiaalisten ja tilallisten oivallusten vastapainona
kilpailussa korostuivat rakennusteknisesti yksinkertaiset ja
perinteeseen palaavat ratkaisut. Useissa ehdotuksissa ne nähtiin
sekä mahdollisuutena palauttaa asukkaalle oman asumisensa
hallinta että tuottaa aidosti ekologista, pitkäkestoista ja
taloudellisen arvonsa säilyttävää kaupunkirakentamista.”
-Asuntoreformi 2018 -kilpailu
(Asuntoreformi 2018 -kilpailu, 2018, s. 13)

K I L PA I L U N J Ä L K E E N

K I L PA I L U N J Ä L K E E N

A

suntoreformi 2018 -kilpailun tulokset julkistettiin 30.08.2018.
Poikkeuksellisesti kilpailussa jaettiin 1. palkinto sekä lunastus
jokaista eri kaupunkia kohden. Lisäksi kilpailussa jaettiin joitakin
kunniamainintoja. Jyväskylän osuuden voitti arkkitehtitoimisto
Collaboratio ehdotuksellaan Kalon. Oma kilpailuehdotukseni ei yltänyt
palkintosijoille, vaan asettuu arvostelupöytäkirjan mukaan kilpailun
keskiluokkaan (asuntoreformi 2018 -kilpailu, 2018). Pöytäkirjassa
kritiikkiä on esitetty jyrkän katon mahdollisesti mitoitukseen
ja asuntoihin aiheuttamista vaikeuksista. Kaupunkikuvallisesti
materiaalien ja ankaran aukotuksen katsotaan sopivan huonosti
ympäristöönsä. Toisaalta kilpailun voittaneessa työssä on myös ankara
ikkunajako puujulkisivussa.
Jyväskylän palkitut sekä yläluokkaan valikoidut työt olivat lähes
poikkeuksetta pyrkineet huomattavan korkeisiin tehokkuuksiin.
Autopaikat on ratkaistu maanalaisena pysäköintikellarina ja tila on
käytetty useissa ratkaisuissa kahden pienen korttelin muodostamiseen
yhden sijasta. Toisaalta rakennusten alaiseen kellariin sijoitettu
pysäköinti vaatiikiin suurta rakennustehokkuutta ollakseen kannattava.

perusteella suunnitelmaan on lisätty yhteistiloja jokaiseen kerrostaloon.
Talon A kellari on laajennettu kattamaan koko peruskerroksen ala,
jolloin maantasoon sijoitetut pyörävarastot on voitu siirtää kellariin,
vapauttaen näin maantasoon pieniä yhteisiloja. Uudet yhteistilat ovat
suorassa yhteydessä korttelipihaan maantasolla. Yhteistiloihin on myös
suora pääsy porrashuoneista. Tarvittaessa yhteistilat on mahdollista
muuttaa pieniksi asunnoiksi. Kilpailun jälkeen työssä on tarkennettu
myös pihan jäsentelyä ja tutkittu tarkemmin esimerkiksi asuntojen
joustavuutta.
Arvostelupöytäkirjassa kilpailuehdotuksen rakennusten ilmaistaan
toteavasti lainaavan muotokielensä viereiseltä kirkolta. Sivuhuomiona
mainittakoon, että rakennusten kattomuoto ja massoittelu ei ole
inspiroitunut kirkosta.

Arvostelupöytäkirjassa moitittiin kilpailuehdotusta yhteisöllisten
tilojen vähyydestä. Kilpailuehdotuksessa yhteisöllisyyttä oli
lähestytty varovaisella skeptisyydellä ja tilat oli mitoitettu yleisten
asuinrakennusten yhteistilasuositusten mukaan. Kilpailun palautteen
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LOPUKSI

Kuokkalan keskusta nykytilassaan on selkeästi keskeneräinen. Tarve
keskustan täydentymiselle toteuttamatta jääneen Kuokkala-talon
paikalle on ilmeinen. Tahkonkaaren aukio vuotaa Lukkarinpuistoon,
eikä Kuokkalan kirkko riitä täydentämään kaupunkitilaa. Diplomityössä
esitelty suunnitelma pyrkii täydentämään tämän puutteen. Vaikka
kilpailuun jätetty ehdotus ei tuottanut tulosta, toivottavasti Kuokkalan
keskusta saa lopulta ansaitsemansa arvoisen keskustakorttelin.
Diplomityö on ainakin avannut tekijän silmät asuinarkkitehtuurin
uudistamisen vaikeudelle. Muutokset - tai “reformin” löytäminen
asumisessa ei ole suinkaan suoraviivainen prosessi, jossa uudet
ideat pitäisi vain tuoda esille suunnittelun keinoin. Tämä tuntui
epätoivoisissa yrityksissä keksiä kilpailuun iskevää lähestymistapaa tai
myyvää konseptia ja toisaalta myös muissa kilpailuehdotuksissa, joissa
“uudistuksiksi” näyttävät kelvanneet uudelleen nimetyt yhteistilat
ja erilaiset digitaaliset sovellusideat. Itse asuntojen arkkitehtuurissa
ei nähty mullistavia uusia ajatuksia muissakaan kilpailutöissä - siinä
mielessä kilpailuvaiheen analyysi ainakin osui myös oikeaan.
Olen saanut syventyä työssä massiivi- ja puurakenteisiin sekä
rakentamiseen ja sen pitkäaikaiseen ekologisuuteen. Vaikka työ eri
ole ekologisuuteen keskittyvä tutkielma, on siinä pyritty käyttämään
hyviksi havaittavia arkkitehtuurin keinoja paremman elinympäristön
takaamikseksi myös tuleville sukupolville.
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Korttelin rajaaminen
Tiiviisn korttelimuodostuksen periaate rajaa
kaupunkitilan, mutta on itsessään liian hallitseva
kirkon viereiselle tontille.

Luonnonvalo ja kulkuyhteydet
Korttelin massoittelun jakaminen osiin avaa
kulkuyhteyksiä korttlein läpi ja tuo luonnonvaloa
korttelipihalle.

Mittakaavan häivyttäminen
Edelleen sijaintiinsa nähden hallitsevan suuret
rakennusmassat saadaan "kutistumaan" kirkolle
alisteisiksi katutilassa jyrkällä kattomuodolla.
Kattokulma toimii myös korttelin identiteetin
luovana tekijänä.

Tilan rajaus aukiolle ja puistoon
Korttelinmuodostus nojaa vahavasti alkuperäisen
kaavan päälinjoihin, täydentäen Kuokkalan
urbaanin aukion sekä Lukkarinpuiston.

Kevyen liikenteen väylät ja ajo parkkiin
Kortteli on kaikilta puolilta kevyen liikenteen
väylien ympäröimä. Kevyen liikenteen reitit
lähimmille julkisen liikenteen pysäkeille, kouluun
tai Jyväskylän keskustaan eivät risteä erilleen
sijoitetun pysäköinnin ajoliikenteen kanssa, mikä
lisää turvallisuutta alueella.

Korttelin keskeinen sijoitus Kuokkalassa
Kortteli sijaitsee aivan Kuokkalan ytimessä ja
muodostuu kirkon lisäksi näkymien päätteeksi
useammasta suunnasta. Uuden korttelin
arkkitehtuuri pyrkii heijastamaan sijaintinsa
keskeistä olemusta.

Näkymien avaaminen
Kytketty pientalo saa tiiviin sisäpihan
hengittämään ja avaa kerrostalojen näkymiä
kirkon takaiseen puistoon.

Viheralueet
Korttelia ympäröi rakennettua
virkistysympäristöä Lukkarinpuiston puolella,
osittain huollettua viherympäristöä kirkon tontilla
sekä täysin villiä metsänpohjaa Puukuokan
vieressä ja Kuokkalan keskustaa ympäröivissä
metsissä. Lisäksi uuden parkin viherkansi korvaa
virkistyskäytössä vakiintuneen avoimen
nurmialueen, jolle uusi asuinkortteli rakennetaan.

ASUNTOREFORMI 2018

Tärkeä henkilökohtainen tavoite vuokra-asuntovoittoisella Kuokkalan keskustan alueella oli suunnitella
asuntoja ja asuinrakentamista, jolla saavutetaan todellinen oman kodin kokemus. Näkökulma on siis lähes
päinvastainen pinnalla olevan “asuminen palveluna” -ajattelun kanssa. Asuntoihin ja kortteliin on pyritty
luomaan yksilöllisiä piirteitä, jotka toimivat vetovoimatekijöinä. Esimerkiksi korkea huonekorkeus,
näkymät useaan suuntaan asunnoista ja näkyvät puupinnat povat tällaisia piirteitä, kuitenkaan haittaamatta
asuntojen ja rakentamisen joustavuutta.

Asuntoreformi 2018 on neljäs järjestetty asuntoreformi-nimeä kantava arkkitehtuurikilpailu Suomessa.
Ensimmäinen asuntoreformi-kilpailu järjestettiin 1952-53 akuutin asuntopulan aikaan. Kaikissa
asuntoreformi-kilpailuissa on ollut omat kantavat teemansa ja tavoitteensa. Asuntoreformi 2018 -kilpailussa
on tavoitteet on jaettu neljään: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja arkkitehtoninen.
Kilpailuohjelmassa painoarvoa on annettu erityisesti ekologisuudelle sekä yhteisöllisyydelle.
Suunnitelmana Kuokkalan uusi keskustakortteli pyrkii vastaamaan näihin tavoitteisiin ennen kaikkea
asuinrakentamisen - laajasti tulkittuna - näkökulmasta.
Asuntojen pohjaratkaisuissa tapahtuu
aikakausittaista vaihtelua, mutta suurempaa mullistusta - tai reformia - ei ole nähty pitkiin aikoihin.
Tuntuu luontevampaa pyrkiä tuomaan “reformia” laajemmin ja muuta kautta kuin vain yksittäisien
asuntopohjien uudistuksilla. Oikeastaan jo terminä reformi voi olla jopa harhaanjohtava ja johdatella
etsimään keinotekoisesti suuria muutoksia rajatuilla osa-alueilla.

Erityinen haaste oli pysäköinnin ratkaisu alueella. Uusien asuntojen vaatimien autopaikkojen lisäksi olisi
ratkaistava suunnittelualueella jo sijaitsevat autopaikat. Olemassaoleva autopaikkojen sijoitus oli kuitenkin
jo alunperin toimiva ja uudet autopaikat oli mahdollista sijoittaa näiden yhteyteen. Joustavuutta ja
suunnitelman taloudellisuutta tukee päätös olla sijoittamatta autopaikkoja lainkaan asuinkorttelin alle,
jolloin säästyneet resurssit voidaan ohjata asumista parantaviin tekijöihin. Autopaikat on nyt esitetty
osittain maan alle työntyvänä kannellisena pysäköintiratkaisuna, jolloin Lukkarinpuisto voi jatkua
saumattomasti koko tontin päälle, luoden valoisan puistonjatkeen. Pysäköinti olisi mahdollista myös tehdä
vain maanpäällisenä kattamattomana pysäköintikenttänä. Juuri pysäköinnin eriyttäminen erilliseksi
yksiköksi mahdollistaa tämänkaltaisen joustavuuden.
Kilpailuun jätetty ehdotus ei saavuttanut palkintosijoja. Arvostelupöytäkirjan kritiikin perusteella työtä on
jatkotyöstettu lisäämällä kortteliin yhteistiloja siirtämällä talokohtaiset pyörävarastot kellariin.

Mielestäni suurimpia erityisesti asuinrakentamista koskevia ongelmia Suomen konservatiiviseksikin
kutsutulla rakennusalalla on jämähtänyt suunnittelujärjestys, jossa eri näkökulmat tuodaan esille itsenäisinä
suunnittelun vaiheissa, jolloin aiemmin tehty ratkaisu voi rajata suunnittelua liialti.

geneerinen keskikäytävätalo
yksipuoliset näkymät vain yhteen suuntaan

pienet pistetalot
monipuolisia, yksilöllisiä näkymiä eri suuntiin

näkymä Kolmospesänkadulta

PUUKORTTELI KUOKKALAAN

Kuokkalan uusi keskustakortteli muodostuu neljästä pienkerrostalosta sekä yhdestä kytkettyjen pientalojen

Diplomityöni pääasiallinen sisältö on suunnitelma uudelle asuinkorttelille Kuokkalan keskustaan. Työ

Massiivipuisten rakenteiden kantava teema on yksinkertaisuus ja ekologisuus. Uudistuneiden

pohjautuu keväällä 2018 järjestetyn Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailun tehtävänantoon.

pätkästä. Kerrostalot asettuvat tiiviisti tontin länsi- ja etelälaidoille täydentäen Tahkonkaaren aukion

palomääräysten ansiosta puupintoja on nykyisin mahdollista jättää myös näkyviin asuntoihin erottaen

Kilpailuun jättämäni ehdotus toimii nyt esiteltävän työn runkona. Kilpailun tehtävänanto ja tavoitteet ovat

kaupunkitilan yhdessä kirkon kanssa sekä tontin eteläpuolisen Lukkarinpuiston. Korttelin ohi jää

uuden korttlein steriilin homogeenisestä sandwich-elementti- ja kipsilevyrakentamisesta. Toisaalta

molemmin puolin kuljettava yhteys keskustan olemassaolevan rakennuskannan ja Syöttäjänkadun

Puukuokan viitoittamalla tiellä puurakentaminen sopii luontevasti Kuokkalan uuteen asuinrakentamiseen.

luontevasti rajanneet myös diplomityön sisältöä ja laajuutta.

bussipysäkkien välille. Kytketyt pientalot rajaavat tontin kirkon puoleista laitaa avartaen tiivistä
Kuokkala sijaitsee Jyväskylän eteläpuolella ja on asukasluvultaan Jyväskylän suurin kantakaupungin

korttelipihaa.

Rakennusten julkisivujen hallitseva materiaali on japanilaisittain poltettu puuverhoilu. Pinta sovittuu
kirkon viereiselle keskeiselle paikalle ottaen sävyissä yhtymäkohtia Puukuokkaan, materiaaliltaan

ulkopuolinen asuinalue. Kuokkalan keskustan kaavan lähtökohtana on Juhani Bomanin 1978 tekemä

puujulkisivu jää kuitenkin alisteiseksi kirkon kivipaanupinnalle.

kilpailuehdotus. Nykyinen rakennuskanta on suunnitelman pohjalta rakennettu pääosin 1980- ja 1990-

Rakennusten massoittelu on tietoisesti pientä ja tiivistä. Pieni mittakaava sovittaa uuden korttelin muun

luvun vaihteessa, mutta alue täydentyy edelleen. Tuoreimmin Kuokkalan keskustaa on täydentänyt

Tahkonkaaren itäpuolisen rakentamisen kanssa - huomioiden erityisesti Kuokkalan kirkon. Lisäksi pieni

Mitoitus mahdollistaa rakentamisen pääosin tilaelementeistä. Asunnoissa märkätilat, keittiöt ja läpiviennit

Kuokkalan kirkko sekä Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonkin saanut Puukuokka. Kirkon viereiselle

mittakaava on sopusoinnussa keskustan kaavan pieneksi jaettuja julkisivu koskevien määräysten kanssa.

on eriytetty omaan tilaelementtiinsä erilleen olo- ja makuuhuoneista. Muut suunnitteluratkaisut kuten

tontille kaavailtu julkinen Kuokkala-talo jäi toteutumatta. Asuntoreformi 2018 -kilpailun tehtävänannon

Voimakkaasti viistetyllä lapekatolla kadun puolelta laskettu räystäkorko sovittaa uuden korttelin kirkolle

maanalaisten kellarien välttäminen, pysäköinnin eriyttäminen ja rakenteellinen selkeys pyrkivät

mukaisesti nyt esiteltävä suunnitelma sijoittuu tälle Syöttäjänkadun ja Tahkonkaaren väliselle alueelle.

alisteiseksi ja pienentää rakennusten olemusta katutilassa. Toisaalta kattomuoto voidaan nähdä modernina

Suunnittelualuetta ympäröivä vanha rakennuskanta on keskenään yhtenäistä. Julkisivu on vaaleaa tiiltä,

kokonaisvaltaisesti luomaan joustoa jatkosuunnittelun ja rakennusaikaisten muutosten suhteen.

tulkintana alueelle tyypillisistä jyrkistä lapekatoista. Voimakas kattomuoto toimii myös uuden korttelin

Esimerkiksi asuntojakauman muutokset ja talotekniikan tarkentuminen liian usein heikentävät

yhtenä tunnistettavana erityispiirteenä.

lopputulosta rakentamisen tiukkojen aikataulutavoitteiden ja joustamattomien suunnitelmien takia.

katot eri suuntiin taittuvia lape- sekä harjakattoja, ja julkisivun massoittelu on rikottu kaavan mukaisesti alle
Massoittelun jakaminen pieniin yksiköihin tavoittelee erityisesti yhteisöllisyyttä asumisessa sekä kohonnutta

25m pätkiin. Tummanpuhuva kivipaanupintainen Kuokkalan kirkko ja mustaksi maalatulla sekä
käsittelemättömällä puulla verhoiltu Puukuokka muodostavat vanhalle keskustalle vahvasti kontrastisen

oman kodin kokemusta. Vain noin 10 asunnosta muodostuva pieni kerrostalo mahdollistaa vielä tiiviin

uuden ajallisen kerroksen. Diplomityön suunnitelma pyrkii kaupunkikuvallisesti muodostumaan rohkeasti

naapuruston ja “taloidentiteetin” syntymisen verrattuna suuriin 50-100 asunnon vuokra-asuntoloihin.

osaksi tätä uutta kerrostumaa - kuitenkin omaleimaisesti tunnistettavalla tavalla.

Yksinkertaisiin pieniin yksiköihin jako tukee myös ajattelua omistusasumisesta ja esimerkiksi
ryhmärakennuttamisesta.
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+116,3
+113,7
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siepparinkuja

Kuokkalan kirkko
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3h+k
73,5 m2

2h+k
49,5 m2

2h+k
73,5 m2

3h+kt
49,5 m2

1h+kt+parvi
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96m2

prh A
2. krs

prh A
2. krs
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39m2
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49,5 m2

sk

3h+kt
49,5 m2

1h+kt+parvi

39m2
3h+k
96m2

3h+k

2h+k

Valoisa päädykolmio väljillä oleskelutiloilla muuntuu jouhevasti ylelliseksi kaksioksi
kevyen väliseinän purkamalla. Vastaavasti toinen makuuhuone on helppo ottaa taas
uudestaan käyttöön.

Tilojen hierarkinen jaottelu tilaelementtien välillä luo joustavuutta huonejakoon.
Tiiviin kolmion sijaan voidaan makuu- ja olohuonejaottelusta luopua kokonaan ja
luoda yksi suuri avopohjainen asunto.
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Talo A - kellari

Talo A - 2.krs

asuminen maantasossa

Erilaiset ja -kokoiset asuntotyypit tarjoavat itsessään valinnanvaraa eri
elämäntilanteisiin. Mikäli suurempien perheasuntojen tai pienten erillisten yksiöiden
kysyntä vähenee, voidaan asuntoja yhdistää tarvittaessa esimerkiksi moderneiksi
opiskelijasoluiksi.

67,5 m2

Talo A - 3.-4.krs

Korttelin maantasoon on esitetty myös korttelin julkisemmille laidoille asumista.
Kuokkalan suuria keskustoja vähemmän urbaanissa ympäristössä voidaan tavoitella
henkilökohtaisempaa yhteyttä rakennusten ensisijaisen käyttötarkoituksen - asumisen kanssa. Maantason asunnot on mahdollista muuttaa helposti myös liiketiloiksi.
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ravintola

3,000

+95,7
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townhouse

1
+96,0

VSS

+95,9

Tavanomaisemmin mitoitettujen asuntojen väliin sijoitetut napakat yksiöt voidaan
kätevästi yhdistää viereisen asunnon kanssa suuren perheasunnon muodostamiseksi.

-1
+93,0

Talo B - 2.krs

Talo B - 3.-4.krs

Talo B - 5.krs

Talo A - leikkaus

+115,8

alueleikkaus C-C - 1:200
1. hiilletty puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3a. lasi, kirkas
3b. lasi, opaali
4. luonnonkivisokkeli
5. tumma kattotiili

alueleikkaus A-A - 1:200
1. hiilletty puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3a. lasi, kirkas
3b. lasi, opaali
4. luonnonkivisokkeli
5. tumma kattotiili

+115,0
+113,7

+113,7

3b.
5.

2.
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kytketyn rivitalon yläpohja
kaksinkertainen uritettu lautaverhoilu
(tervakäsiteltynä, uloin kerros hiillettynä
kuten julkisivu)
asennusrimat
pitkittäiset kiinnitysrimat
vesieriste, bitumikermi
kantava CLT-laatta
kivivilla
kipsilevy
puulautaverhoilu

yläpohja
lasitettu savitiili, musta
asennusrimat
pitkittäiset kiinnitysrimat
vesieriste, bitumikermi
kantava CLT-laatta
kivivilla
kipsilevy
puulautaverhoilu

IVKH

ilmanvaihto
IV-konehuone avautuu rakennusten
pohjoislaidalle julkisivuun tyyliin sovitetun
puurimoituksen läpi. Rimoitus on mahdollista
ulottaa laajalle alueelle siten että sekä
ilmanotto, että poisto voidaan hoitaa samasta
paikasta riittävien etäisyyksien toteutuen.
Lähtökohtaisesti ratkaisulla voidaan välttää
kaikki suurimmat läpiviennit katolle, mikä
helpottaa huollettavuudessa ja vähentää
kattotekniikan määrää.

kattotiili
Kattopinnat tumma lasitettu savikattotiili
tasaisella proﬁililla (esim. Monier Turmalin).
Materiaali on verrattain ekologinen
luonnonmateriaali, jonka tumma lasituksesta
kiiltävä pinta sovittuu julkisivun kanssa.
Räystäskappaleiden avulla pellitysten määrä
voidaan pitää minimissä.
Olohuone

Makuuhuone

Näkymä kerrostalon A kirkon puoleisesta päätyasunnosta. Korkeat ikkunat luovat
klassisen arvokkaan tunnelman rytmittäen tilaa ja tuovat valoa syvälle asuntoon. Katon
puurima piilottaa näkyvistä sprinkerin suuttimet ja pehmentää tila-akustiikka
hajottamalla suoria heijastuksia.

Näkymä kerrostalon A kirkonpuoleisesta päätyasunnosta. Pohjapiirrosten kaksi asunnon
makuuhuonetta on kuvassa yhdistetty yhdeksi suuremmaksi makuuhuoneeksi, jossa
riittää tilaa. Elämäntilanteesta riippuen tila olisi jaetavissa jälleen kahdeksi erilliksi
huoneeksi. Vino katto luo virkistävää vaihtelua ja yksilöllisyyttä tasapäistyneeseen
asuinrakentamiseen.

°

40

KUSTANNUSTEHOKASTA JA HILLITYSTI SUUNNITELTUA KATTOTURVAA

asennus hoituu vaivatta ja nopeasti ilman työkaluja ja lisämateriaaleja
parantaa rakennuksen lämpötaloutta tasaamalla lumen katolle

lumieste
räystäslinjalla ja kattoikkunoiden päällä joka
lomittain kattotiiliin asennetut kattotiilen
levyiset lumiesteraudat

5.krs
+110,0

Soveltuu tavanomaisille betoni- ja savikattotiilille
CE-merkitty sekä ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu tuotanto

prh

kattoikkuna
Ylempien kerrosten kattoikkunat suuren
kokonsa ja matalan alareunan korkonsa
ansiosta soveltuvat huoneen pääikkunaksi,
mutta ovat riittävän korkealla
kaidekorkeuden toteutumiseen.
Kippimekanismi saranoinnilla ikkunan
keskiakselilta helpottaa avaamista kun
ikkunan toinen puoli toimii mekanismin
vastapainona.

parveke
Parveke muodostuu yhdestä ohuesta
erikoisvahvasta betonilaatasta, joka
kiinnitetään ulokkeena rakennuksen runkoon.
Parvekekaiteena on yhtenäinen maitolasipinta,
joka liittyy parvekelaatan reunaan. Etsattu
lasipinta tuo turvallisuuden tunnetta
parvekkeella, mutta päästää valoa läpi.
Parvekkeita ei lasiteta, mikä vähentää
parvekkeen asuntoa pimentävää vaikutusta.
Toisaalta on tunne ulkotilassa olemisesta
voimistuu.

4.krs
+106,5

asunto
2h+k

3.krs
+103,0

3,500

asunto
2h+k

2,700

3,015

asuntojen ikkunat
Korkeat ikkunat tuovat valoa syvälle asuntoon
ja luovat perinteisen arvokkaan ilmeen.
Keskisaranoitu kippimekanismi helpottaa
suurienkin lasien avaamista kun ikkuna
toimii mekanismissa omana vastapainonaan.
Syvää smyygiä korostetaan ikkunan
kiertävällä puukehällä, joka toimii myös
istuttavana ikkunapenkkinä matalan
asennuskorkonsa ansiosta. Ikkunan alareunan
kiinteä lasitus suojaa putoamiselta.

3,500

ulkoseinä
hiilletty lauta
ristikoolaus
kantava CLT-runko

välipohja
parketti tai laminaatti
kipsivalu + lattialämmitys
askeläänieristevilla
kantava CLT-laatta
äänitekninen ontelo
kivivilla
asennustila
puurimoitus 50x50, 40mm rako

2.krs
+99,5

liiketila
porras
Porras ja välitasanne tehdään yksinaineisina
CLT-kappaleina. Palotekninen verhoilu
alapinnassa. Askelmien nurkat vahvistetaan
messinkiproﬁililla, joka erottaa askelmat myös
visuaalisesti. Portaan ja välitasanteen kaiteet
tehdään lasista. Käsijohteet ja kaiteen kehys
messinkiä.

liiketila

3,500

kellari
Kellarikerros rakennetaan vain yhteen
rakennuksista väestönsuojatarpeen takia.
Kellarikerroksen seinissä pyritään samaan
yksinkertaisuuteen ja ekologisuuteen kuin
muussa rakentamisessa ja kantavana
ulkoseinärakenteena toimii eristävä
kevytbetoniharkko. Betoniseiniä käytetään
vain välttämättömissä kohdissa, kuten
väestönsuojan seinissä.

1.krs
+96,0

VSS
irt. var.
Liiketilat
3,000

Maantasokerroksen liiketilat aukotukseltaan ja kerroskorkeudeltaan noudattavat
asuinkerrosten periaatteita, mutta ilman tilaelementtien rajoituksia saadaan aikaan
yhtenäisempää tilaa. Liiketilojen arkkitehtuuri ei pyrikään erottumaan nykypäivän
keinoin "ostoskeskusmaiseksi" osaksi julkista tilaa esimerkiksi suurin lasiseinin.

kellari
+93,0

+116,0
alueleikkaus B-B - 1:200
1. hiilletty puuverhoilu
2. vaalea puuverhoilu
3a. lasi, kirkas
3b. lasi, opaali
4. luonnonkivisokkeli
5. tumma kattotiili

+115,8

+115,0

+113,7

2.

3a.

3b.
1.

4.
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ilmakuva etelästä

näkymä pysäköintikannelta

Olemassaolevien ja uusien pysäköintipaikkojen keskittäminen luo
s y n e r g i a e t u j a v u o r o py s ä k ö i n n i n j a h a l l i n t a m u o t o j e n
monimuotoisuuden kautta. Asuntojen autopaikat ovat yleensä
käytössä lähinnä iltaisin ja öisin, kun esimerkiksi työpaikkojen
autopaikkatarve keskittyy työaikoihin. Hyvin mitoitettuna laaja
pysäköintilaitos voi sisältää selvästi vähemmän paikkoja kuin
hajautettuna. Erillisen pysäköintilaitoksen hallinnan ja siten ylläpidon
ja huoltokustannukset voi helposti ulkoistaa. Ulkoistaminen
yksityiselle yritykselle oletusarvoisesti kasvattaa kustannuksia, mutta
autopaikoista maksava taho (esim. yritys tai asunto-osakeyhtiö) voi
oman strategiansa mukaan päättää, maksattaako autopaikkojen
kustannukset autopaikkojen käyttäjillä vai jyvitetäänkö kustannukset.

Olemassaolevien ja uusien pysäköintipaikkojen keskittäminen luo
s y n e r g i a e t u j a v u o r o py s ä k ö i n n i n j a h a l l i n t a m u o t o j e n
monimuotoisuuden muodossa. Asuntojen autopaikat ovat yleensä
käytössä lähinnä iltaisin ja öisin, kun esimerkiksi työpaikkojen
autopaikkatarve keskittyy työaikoihin. Hyvin mitoitettuna laaja
pysäköintilaitos voi sisältää selvästi vähemmän paikkoja kuin
hajautettuna. Erillisen pysäköintilaitoksen hallinnan ja siten ylläpidon
ja huoltokustannukset voi helposti ulkoistaa. Ulkoistaminen
yksityiselle yritykselle oletusarvoisesti kasvattaa kustannuksia, mutta
autopaikoista maksava taho (esim. yritys tai asunto-osakeyhtiö) voi
oman strategiansa mukaan päättää, maksattaako autopaikkojen
kustannukset autopaikkojen käyttäjillä vai jyvitetäänkö kustannukset.

Suunnitelman ratkaisussa pysäköinti sijaitsee samalla paikalla kuin
olemassaolevat autopaikatkin. Sijainti on ihanteellinen, sillä kevyen
liikenteen olemassaolevat reitit - ja esimerkiksi kulku läheisille
bussipysäkeille - ei risteä pysäköintilaitokseen sisäänajon kanssa.
Kevyestä liikenteestä selkeästi erotettu autoliikenne luo viihtyisämpää
ympäristöä alueen asukkaille.

Suunnitelman ratkaisussa pysäköinti sijaitsee samalla paikalla kuin
olemassaolevat autopaikatkin. Sijainti on ihanteellinen, sillä kevyen
liikenteen olemassaolevat reitit - ja esimerkiksi kulku läheisille
bussipysäkeille - ei risteä pysäköintilaitokseen sisäänajon kanssa.
Kevyestä liikenteestä selkeästi erotettu autoliikenne luo viihtyisämpää
ympäristöä alueen asukkaille.

Suunnitelmassa esitetty viherkannellinen pysäköintilaitos ei ole yhtä
halpa tai joustava kuin maantasopysäköinti, mutta suunnitelman
ytimessä onkin pysäköintiratkaisun helppo suunnitteluaikainen
muutos vaikkapa nurmikivelliseksi maantasopysäköinniksi ilman
muutoksia asuinkorttelissa.

Suunnitelmassa esitetty viherkannellinen pysäköintilaitos ei ole yhtä
halpa tai joustava kuin maantasopysäköinti, mutta suunnitelman
ytimessä onkin pysäköintiratkaisun helppo suunnitteluaikainen
muutos vaikkapa nurmikivelliseksi maantasopysäköinniksi ilman
muutoksia asuinkorttelissa.

valoaukot
parkkiin

Lukkarinpuisto

Syöttäjänkatu
2,500

2°

näkymä kirkon takaa
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