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tiivistelmä

Tämä diplomityö on tehty suunnittelupainotteisena. Idea 
diplomityöhön syntyi halusta suunnitella hostellin kaltainen 
rakennus kaupunkiympäristöön. Diplomityön alkuproses-
sia edisti vireillä oleva Turun kaupungin asemakaavan 
muutos. Muutos koskee Turun keskustassa sijaitsevan 
kahden tontin muodostaman korttelin toista tonttia, jolle 
on tarkoitus rakentaa liike- ja toimistorakennusten sijasta 
asuinkerrostaloja, jotka sisältävät pienen määrän liike- ja 
toimistotilaa. Tässä fiktiivisessä diplomityössä tontille on 
suunniteltu hostelli, joka on työn painopiste. Lisäksi ton-
tille on suunniteltu kaksi asuinkerrostaloa luonnostasolla.

Diplomityö on jaettu viiteen osaan. Ensimmäinen osa 
johdattelee lukijan diplomityöhön tekijän omakohtaisten 
kokemusten sekä inspiraatiota herättävien esimerkkien 
kautta sekä kertoo lyhyesti myös suunnittelutyöhön liit-
tyvistä kaavoituksista. Toisessa osassa tutustutaan hos-
tellitoiminnan historiaan sekä hostellitoimintaan nykypäi-
vän Suomessa. Tässä osassa tarkastellaan lisäksi neljän 
nykypäivän hostellin toimintaa ja ominaisuuksia, joista 
on myös haettu inspiraatiota tämän diplomityön suunnit-
telussa. Kolmas osa kuvaa suunnittelualueen ympäristöä, 
tiivistää suunnittelupaikan historian eri vaiheita ja sisältää 
lopuksi kuvauksen suunnittelupaikan nykytilasta. Neljän-
nessä osassa esitellään suunnitelma diplomityön pai-
nopisteenä olevasta hostellista sekä luonnossuunnitelma 
suunnittelupaikalle tulevista asuinkerrostaloista. Viimeises-
sä osassa pohditaan työn onnistumista sille annettuja 
tavoitteita peilaamalla.  

Diplomityön tavoitteena on ollut luoda suunnittelualueen 
korttelista eheä, turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus, jos-
sa kaupunkimiljöö sekä muu ympäristö ja ympäröivät 
rakennukset on otettu huomioon. Hostellin suunnittelun 
tavoitteena on ollut luoda yhteisöllisyyteen kannustavia 
tilaratkaisuja, huomioida erilaisten ihmisten tarpeita sekä 
suunnitella kutsuvaa ja ajatonta arkkitehtuuria.

AbstrAct

This is a design-oriented diploma thesis. The idea for 
the thesis came from the desire to design a hostel-like 
building in an urban environment. An ongoing modifi-
cation in the town plan of the city of Turku helped the 
progress of the thesis. The modification concerns the 
second plot of a block of two plots in the center of Tur-
ku, on which it is planned to build residential apartment 
buildings, which consist of a small amount of retail and 
office space, instead of commercial and office buildings. 
In this fictional thesis, a hostel has been designed on 
the plot, which is the focus of the work. In addition, a 
sketch plan for two residential apartment buildings on the 
block has been made.

The diploma thesis is divided into five parts. The first 
part introduces the reader to the diploma thesis through 
the author’s personal experiences and inspiring examples, 
and also briefly describes the zoning related to the 
design work. The second part introduces the history of 
hostel operations and also covers hostel operations in 
today’s Finland. This section also looks at the operation 
and features of four of today’s hostels, which have also 
been used as inspiration for this thesis. The third part 
describes the environment of the design area, summa-
rizes the various stages in the history of the design site, 
and lastly contains a description of the current state of 
the design site. The fourth part presents the plan of the 
hostel that will be the focus of the thesis, as well as 
the sketch plan of the apartment buildings coming to the 
design site. The last section considers the success of 
the work by reflecting the goals given to it.

The aim of the diploma thesis has been to create an 
intact, safe and enjoyable complex in the design area, 
in which the urban environment and other surroundings 
and surrounding buildings have been taken into account. 
The aim of the hostel’s design has been to create space 
solutions that encourage community, to take into account 
the needs of different people and to design inviting and 
timeless architecture.
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JohDAnto

Olen saanut matkustaa ulkomailla jonkin verran, ja niillä 
matkoillani olen usein yöpynyt hotelleja edullisemmissa 
hostelleissa. Siellä kansallisuuksien moninainen kirjo on 
rikastuttanut kokemuksia. Ihmisten eri kulttuureista johtu-
vat käytöstavat, eleet ja toiminnat ovat saattaneet häm-
mentää, mutta myös ilahduttaa ja herättää mielenkiintoa.  
 Hostellit ovat olleet usein persoonallisesti sisus-
tettuja ja trendikkäitä, mikä on lisännyt niissä viihtymistä. 
Joukossa on toki ollut muutamia vaatimattomampiakin 
hostelleja, mutta niissä tapauksissa raha on ohjannut 
hostellin valintaan liittyvää päätöstä.
 Hostellissa yöpyessä on paljon alttiimpi kohtaa-
maan muita reissun päällä olevia ihmisiä, kun tilat ovat 
yhteisessä käytössä. Ainakin omalta kohdaltani voin sa-
noa, että silloin myös mieli on avoimempi kohtaamaan ja 
tutustumaan. Jaettu huone yhteisine kylpyhuoneineen tai 
yhteisine aamupalahetkineen tarjoaa tilaisuuden tutustua 
muihin hostellissa yöpyjiin, jos niin tahtoo. Olen itsekin 
kokenut tilanteita, joissa alun tutustumisen jälkeen mat-
kaa on jatkettu hetken tai joskus pidempäänkin yhdessä. 
Yleensä jokaisesta eri hostellista on jäänyt matkamuis-
toksi vähintään uusia Instagram- tai Facebook-kavereita 
sekä kaiken kaikkiaan positiivinen matkamuisto.

Sosiaalisessa mediassa olen useaan otteeseen törmännyt 
Noli Studios -nimiseen yritykseen. Sen toiminta muistut-
taa hostellitoimintaa, mutta konseptissa on myös muita 
ulottuvuuksia, jotka vaikuttavat kiinnostavalta. Noli Studios 
tarjoaa lyhyt- tai pitkäaikaisesti varattavia studioita ho-
tellitason palveluilla – olipa tarvetta sitten majoitukseen 
työmatkan takia tai väliaikaiselle asunnolle sellaislle hen-
kilölle, joka etsii uutta asuntoa. Huoneita on varattavissa 
17 m2 – 56 m2 kokoisina, joko täysin kalustettuina tai 
vain osittain, jolloin tilaa jää halutessaan myös omille 
tavaroille.1 Nolin palveluihin kuuluu vapaasti käytettävissä 
olevat yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat, työ- ja kokous-
tilat sekä hyvinvointia edistävät tilat, kuten saunaosasto 
ja kuntosali. Lisäksi Noli tarjoaa lukuisia muita palveluja, 
kuten siivouksen, mahdollisuuden pyykinpesuun, pyörien 
käytön, varastotilaa ja postipalveluja.2

Erilaista asumiskokemusta tarjoava Noli Studios sekä po-
sitiivinen kokemukseni hostelleista johti siihen, että halu-

1, 2  NoliStudios

sin suunnitella rakennuksen, joka toimisi hostellina, mutta 
tarjoaisi Nolin tapaan muitakin palveluja. Hostellin suun-
nitteluun ryhtymistä vahvisti huomioni siitä, että Turussa, 
josta ensisijaisesti etsin sopivaa sijaintia rakennukselle, 
hostellitarjonta on tällä hetkellä vähäistä. Sopivan tun-
tuinen paikka löytyi lopulta ”tält pualt jokke”, kun tutkin 
kaavoituksia Turun karttapalvelun sivuilta. Paikalle on siis 
olemassa uusi asemakaavaluonnos, jonka käsittely on 
vielä kesken.

t A u s t A A
Johdanto

Asemakaavan muutos
Turun kaupungin yleiskaava
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Kuva 1: Ote uudesta asemakaavaluonnoksesta.(Turun kaupunkisuunnittelu, 2018, s.1)

Kuva 1

AsemAkAAvAn muutos

Turun kaupungin vireillä olevan asemakaavamuutoksen 
kohteena on tontti 12 korttelissa 4, joka kuuluu III kau-
punginosaan Turun keskustassa. Kaavamuutoksen tarkoi-
tuksena on muuttaa hallinto- ja virastorakennusten kort-
telialue asuinkortteliksi, koska voimassa olevan kaavan 
mukaista käyttöä ei tontille ole löytynyt. Tällä hetkellä 
tonttia käytetään autojen pysäköintialueena. 
 Muutoksen tavoitteena on eheyttää keskustan 
yhdyskuntarakennetta sekä luoda terveellinen, turvallinen 
ja viihtyisä asuinkortteli jokirantaan. Uusi kaavaluonnos 
on jätetty vuoden 2018 lopussa, ja se odottaa vielä 
mahdollista hyväksyntää. Asemakaavamuutos tukee kau-
pungin väestötavoitetta, joka on Turun kaupungin uuden 
yleiskaavan yhtenä teemana.3

turun kAupungin yleiskAAvA 2029

Turku tukee kaupungin kasvua pyrkimällä nostamaan vä-
estön ja työpaikkojen määrää. Turun kaupungin väestöta-
voitteeksi vuoden 2029 uudessa yleiskaavassa esitetään 
220 000 asukasta. Työpaikkojen määräksi tavoitellaan 
115 000 työpaikkaa. Vuonna 2016 vahvistettu väkiluku 
oli 187 604 asukasta. Kaupungin väestö on kasvanut 
voimakkaasti viime vuosien aikana, minkä vuoksi halutaan 
varmistaa, että kasvun jatkumiselle on edellytyksiä myös 
kaavoituksessa ja yhdyskuntarakenteen kestävässä suun-
nittelussa. Työpaikkojen määrän kasvua tuetaan osoitta-
malla yrityksille riittävästi niille sopivia sijoittumismahdol-
lisuuksia eri puolille kaupunkia. Kaiken kaikkiaan uuden 
yleiskaavan päämääränä on Turun kaupungin aseman, 
vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.4

9 10

3 Turun kaupunkisuunnittelu, 2018, s. 1-2 

4 Turun kaupunki, 2017. 



Kuva 2: Altenan linnan retkeilymaja kaukaa kuvattuna. (Simpson, 2019)

Kuva 2

h o s t e l l i
Hostellitoiminnan syntyminen
Hostellin historia Suomessa

Nykypäivän hostelleja Suomessa
Pohdintoja suunnitteluun
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5 Simpson, 2020

Kuvat 3 ja 4: YHA:n arkistokuvia. Kuvassa 4 jäsenkortti huomioineen.(Simpson, 2021) 

Kuva 3

hostellitoiminnAn syntyminen

Hostellitoiminnan voidaan sanoa saaneen alkunsa Sak-
sassa yli 100 vuotta sitten. Alkujaan hostellit sijaitsivat 
maaseudulla luonnon äärellä, ja ne tarjosivat erityisesti  
teollisuuskaupunkien nuorille mahdollisuuden retkeilyyn ja 
majoittumiseen raittiissa ja puhtaassa ilmassa. Vuonna 
1911 avattiin ensimmäinen retkeilymaja Saksassa Al-
tenan linnaan opettaja Richard Schirrmannin toimesta. 
Idea syntyi kolme vuotta aikaisemmin, kun Schirrmann oli 
oppilaittensa kanssa luokkaretkellä, ja he hakivat suojaa 
sateelta linnasta.

Edullisen majoitusmuodon kehittäminen levisi Saksasta 
muualle Eurooppaan, ja 30-luvulla perustettiin ensim-
mäisiä kaupunkihostelleja. Esimerkiksi Youth Hostels As-
sociation of England and Wales (YHA) muodosti oman 
matkailijoille suunnatun hostellien verkoston alueidensa 
sisällä vuonna 1930 alkuperäisen esimerkin innoittama-
na.5 Vuonna 1932 perustettiin Kansainvälinen hostelli-
järjestöjen keskusliitto, joka tunnetaan nykyisin nimellä 
Hostelling International (HI). Nykyisin tähän verkostoon 
kuuluu yli 3 500 majoituskohdetta noin 90 eri maassa.

Kuva 4

Kuva 5: Yksinkertaisesti sisustettu yhteistila Youth Hostel Winchesterissä Englannissa 1930-luvun alussa, YHA:n arkistokuva. 

(Simpson, 2019)

Kuva 5
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Kuva 7

Kuvat 6 ja 7: Youth hostel Marlboroughissa ja ensimmäinen pysyvä hostelli Malesiassa.(International Youth Hostels)

Kuva 6

6  Suomen hostellijärjestö, 2020. 

HOSTELLIN HISTORIA SUOMESSA

Suomen Retkeilymajajärjestö (SRM ry) perustettiin 
vuonna 1935 eurooppalaisesta mallista inspiroituneena. 
Sen tehtävänä oli kehittää retkeilykulttuuria, aikaansaada 
retkeilymajoja ja -reittejä sekä valvoa niiden käyttöä ja 
hoitoa. Lisäksi tehtävänä oli kansainvälisen retkeilytoi-
minnan kehittäminen ja edullisten matkojen hankkiminen 
jäsenille. Vuonna 1938 järjestö liittyi Kansainväliseen 
hostellijärjestöjen keskusliittoon. Eurooppalainen malli 
30-luvulla painotti juuri nuorten majoittumista nuoriso-
majoissa (youth hostel). Majoitusten edullisuus mah-
dollistikin myös nuorten matkailun, vaikka Suomessa to-
sin haluttiin alun alkaen tarjota majoitusta kaikille ikään 
katsomatta. Ensimmäinen Koulumatkatoimiston ylläpitämä, 
Suomen Retkeilymajajärjestön verkostoon liitetty retkeily-
maja sijaitsi Helsingin Fredrikinkadulla.
 Retkeilymajoille laadittiin kirjallisia ohjeita siitä, 
millaisia niiden tulisi olla. Majan tuli sijaita lähellä liiken-
neväylää, esimerkiksi järven tai joen äärellä tai metsän 
tai puiston ympäröimänä. Tavoiteltavaa oli, että majoista 
avautuisi kaunis näköala. Majoissa olisi oltava eri suku-
puolille omat majoitustilat, vähintään sauna ja kunnolliset 
ruuanvalmistusmahdollisuudet. Sääntöjä laadittiin myös 
yöpyjille. Päivisin vuoteilla ei saanut istuskella tai maata, 
eikä siinä saanut säilyttää tavaroita. Ennen vuoteeseen 
menoa oli peseydyttävä ja puhdistettava jalat huolellisesti.

Hostellit ovat muuttuneet ja kehittyneet voimakkaasti ai-

kaisemmilta ajoiltaan. Toiminnan perusajatukset - sosi-
aalisuus, kansainvälisyys ja edullisuus - ovat kantaneet 
tähän päivään saakka. 90-luvun alkupuolella SRM-koh-
teiden yleistermiksi otettiin hostelli kansainvälisen mallin 
mukaan. Termi yhdisti erilaiset retkeilymajat, retkeilyho-
tellit ja kesähotellit saman nimikkeen alle. Vuonna 2014 
järjestön nimeksi vaihtui Suomen Hostellijärjestö. 
 Myös kansainvälinen Hostelling International 
-järjestö on kehittynyt matkailijoiden toiveiden mukana. 
Suuria makuusaleja on enää harvemmin, ja hostelleissa 
on mahdollisuudet myös omaan rauhaan ja yksityisyyteen. 
Design- ja boutique-tyyppiset, yksilöllisesti sisustetut 
hostellit nostavat päätään tarjoten matkailijoille uudenlai-
sia majoituskokemuksia. Hostellit haluavat tarjota kaikille 
mahdollisuutta tutustua eri paikkakuntiin, kulttuureihin ja 
ihmisiin tarjoamalla mahdollisuuden majoittua viihtyisässä 
ja turvallisessa ympäristössä edulliseen hintaan.6  

Kuvat 8

NYKYPÄIVÄN HOSTELLEJA SUOMESSA

Tutustuin hieman Suomen Hostellijärjestön jäseneksi kuu-
luviin hostelleihin, joita esitellään järjestön nettisivuilla. 
Tarkoituksenani oli ottaa selvää, minkä luonteisia hostellit 
ovat nykypäivänä Suomessa ja saada niistä mahdollisest
i vinkkejä omaan diplomityöni toteutukseen. Tarkastelun 
kohteena oli neljä eri hostellia. Kaksi niistä sijaitsee 
Helsingissä, yksi Tampereella ja yksi Hämeenlinnassa. 
Hostellien koot vaihtelevat 26 vuodepaikasta yli 250 
vuodepaikkaan.
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7 Suomen hostellijärjestö, 2020.

Kuvat 8 ja 9: Retkeilymajan vaiheita sekä Stadion hostelli. (Suomen hostellijärjestö, 2020)

Kuva 8 ja 9: Suomen Hostellijärjestön toiveena alusta alkean oli perustaa retkeilymaja Helsinkiin. Fredrikinkadulla sijainnut 
retkeilymaja ei kuitenkaan täyttänyt pääkaupungin retkeilymajalle asetettavia vaatimuksia. Kun Helsingistä ei löytyny tilanpuutteen 
vuoksi sopivaa paikkaa, etsittiin sen ympäriltä sopivaa tilaa uudelle retkeilymajalle. Järjestö kerkesi kiertää kolme paikkaa, Vihti, 
Puodinkylä ja Vestersundomin kylä (Leirikallioksi nimetty, ja joka myöhemmin paloi), ennen kuin se löysi Helsingistä paikkansa.  
Kaupunki etsi tuolloin vuokralaista Olympiastadionille valmistuneeseen tilaan, ja vuonna 1962 Retkeilymajajärjestö avasi siellä 
ovensa matkailijoille. Stadionin kukoistuskausi oli 80- ja 90-lukujen taitteessa. Nimeksi vaihdettiin 90-luvulla Stadion Hostel. 
Tilaa siellä oli kesäisin jopa 180 yöpyjälle. Hostelli jouduttiin sulkemaan vuonna 2015 alkaneen stadionin peruskorjauksen 
vuoksi eikä sen tilasuunnitelmiin hostelli enää kuulunut.7

Kuvat 9

* Hostellien tiedot poimittu hostellien nettisivuilta, jotka ovat listattuina lähdeluettelossa. 
Hostellit Helsingissä: Eurohostel ja CheapSleep
Hostelli Tampereella: Dream Hostel
Hostelli Hämeenlinnassa: Naurava Kulkuri

reppureissaajien suosimiksi yöpymispaikoiksi. Mikään ei 
kuitenkaan estä reissaamista lasten kanssa, kun sii-
hen tarjotaan mahdollisuus. Siksi myös lapsiperheiden 
huomioiminen hostelleissa kannustaisi siihen, kuten esi-
merkkihostelleissa on tehty. Pidän myös ajatuksesta, että 
lemmikillekin on tilaa hostellissa. 
 Niistä hostelleista, joihin tutustuin, ainakin yh-
dessä käy ilmi, että hostellin yhteiset oleskelutilat on 
sijoitettu siten, etteivät sieltä kuuluvat äänet häiritse muita 
asukkaita myöhään illallakaan. Yökukkujat voivat rauhassa 
viettää iltaa häiritsemättä niitä, joille hyvät yöunet ovat 
tärkeitä. Tämä on varmasti hyvä ottaa huomioon, kun 
miettii hostellin eri tilojen sijoittelua.  
 Yhteistilojen on hyvä olla viihtyisiä, jotta ne 
houkuttelisivat niiden käyttöön ja sitä kautta sosiaaliseen 
kanssakäymiseen muiden asukkaiden kanssa. Hyvin va-
rusteltu ja tilava keittiö voi myös houkutella asukkaita 
enemmän esimerkiksi yhteisiin kokkailuhetkiin. Lisämak-
sullisen aamiaisen mahdollisuuden pitäisin niitä ihmisiä 
varten, jotka arvostavat tai kaipaavat helppoa lomailua. 
 Pesutilojen jakaminen muiden kanssa jakaa var-
masti mielipiteitä. Osalle voi olla iso kynnys jakaa kyl-
pyhuone vastakkaisen sukupuolen kanssa, joten tämä 
seikka kannattaa ottaa huomioon. Jotta asuminen olisi 
vaivatonta ja sujuvaa, eikä jonottamista esimerkiksi suih-
kuun tapahtuisi, wc- ja suihkutiloja on hyvä olla riittä-
västi. Ainakin yhdessä hostelleista, joihin tutustuin, wc- 
ja suihkutiloja oli sijoitettu jokaiseen kerrokseen. Tämä 
tuntuu mielestäni toimivalta ratkaisulta. 
 Panin merkille, ettei minkään esimerkkihostel-
lin dormien makuupaikkoja saanut suojattua verholla tai 
muulla sellaisella. Järjestyssäännöillä voidaan toki vai-
kuttaa dormien käyttöön, esimerkiksi ilta-aikaan, mutta 
mielestäni on olennaista, että oman makuupaikan saa 
näkösuojattua ja lisäksi pimennettyä jollain tavalla. On 
varmasti sekä hostellin suosion että asukkaiden viihtymi-
sen kannalta tärkeää, että nukkumapaikan yksityisyyden 
ja valoisuuden saa säädettyä juuri itselleen sopivaksi.

 Kaikissa neljässä hostellissa on varattavissa eri 
kokoisia huoneita. Varattavissa on yksityisiä 1-4 hengen 
huoneita sekä vähintään 4 vuodepaikkaa sisältäviä dor-
meja. Joissain huoneissa on oma wc ja suihku, mutta 
tyypillisesti wc- ja suihkutilat ovat jaettuja. Kahdesta 
hostelleista löytyy myös sauna. Perheet on huomioitu 
joustavalla majoitusvaihtoehdolla, mikä tarkoittaa mahdol-
lisuutta lisävuoteen saamiselle perheen pienimmälle. Yksi 
hostelleista toivottaa tervetulleeksi myös lemmikit.
 Yhteistiloissa on yleensä tarjolla lautapelejä, 
lukemista ja mahdollisuus tv:n katseluun, mutta myös 
pelikoneita ja -konsoleita löytyy kahdesta hostelleista. 
Keittiöt ovat hostelleissa täysin varusteltuja tai vähintään 
kevyeen kokkailuun soveltuvia. Ne ovat vapaasti asuk-
kaiden käytettävissä. Hostelleista löytyy myös ravintola, 
jossa tarjotaan maksullinen aamiainen.
 Hostelleissa on matkatavaroiden säilytykseen 
tarkoitettuja lukittavia kaappeja sekä pyykinpesumahdolli-
suus. Osa hostelleista tarjoaa lapsille leikkihuoneen. Li-
säksi hostellit tarjoavat mahdollisuuden vuokrata tai laina-
ta pyöriä kaupungin nähtävyyksien kiertelyyn. Suurin osa 
hostelleista järjestää erilaisia tapahtumia tai myy lippuja 
matkailunähtävyyksiin. Yksi hostelleista auttaa myös jär-
jestetyille luontoretkille osallistumisessa.
 Kaikki neljä hostellia tarjoavat melko tavanomai-
sia aktiviteetteja ja palveluita, joihin voi vaikuttaa hie-
man oman budjetin mukaan. Edullisin majoitusvaihtoehto 
on ottaa sänkypaikka makuusalista. Tällöin majoittumisen 
keskimääräinen hinta on noin 25 €/yö. Myös yksityis-
huoneiden hinnat jäävät tavallisten hotellihuoneiden hin-
toja edullisemmaksi. Hostellien yksityishuoneista puuttuu 
tosin yleensä oma wc ja suihku ja joissakin tapauksissa 
myös pyyhe, joka ostetaan tai vuokrataan hostellista. 
Liinavaatteet kuitenkin sisältyvät hintaan kaikissa hostel-
leissa. Lisämaksua voi teettää myös maksullinen aamiai-
nen. Kaiken kaikkiaan hostellit kuitenkin mahdollistavat 
edullisemman vaihtoehdon yöpymiselle, kun maksuttomat 
palvelut, kuten yhteisen keittiön käyttö, on valittavissa.*

POHDINTOJA SUUNNITTELUUN

Itse koen, että on hyvä olla monipuolinen valikoima 
erilaisista tavoista majoittua erilaisine huonekokoineen ja 
-tyyppineen. Hostellit mielletään usein pelkästään nuorten 
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ympäristön kuvAus

Suunnittelin diplomityön aloitusvaiheen aikaan muuttoa 
Turkuun, joten päätin ensisijaisesti etsiä sopivaa sijaintia 
rakennukselleni Turun keskustan alueelta. Turkuun olin 
ehtinyt tutustumaan jo jonkin verran mieheni opiskellessa 
siellä. Suunnittelutontin kupeessa  sijaitseva Urheilupuis-
ton alue on muun muassa ollut  yksi vakiintuneista lenk-
keilypaikoistani vieraillessani mieheni luona. Viereiseltä 
tontilta kohoava kallio kiinnitti huomioni jo näinä aikoina, 
ja pelkkien autopaikkojen täyttämä alue houkutteli luo-
maan sinne jotain kiinnostavampaa. 
 Aurajoen suuntaisesti kulkeva Itäinen Rantakatu 
tontin pohjoispuolella on Engelin kaavan (1828) mukai-
nen vehreä rantabulevardi. Itäinen Rantakatu ja etelän-
puoleinen risteävä Martinkatu ovat vilkasliikenteisiä katuja. 
Martinkadun leveä linjaus johtuu osaksi raitiovaunuliiken-
teestä, joka kulki Martinkadun keskellä vielä 1970-luvun 
alkupuolelle saakka.8 Idän puolella sijaitseva yksisuuntai-
nen vilkasliikenteinen tie Myllyahde lävistää sekin kallion 
Urheilupuiston ja rakennuspaikan välillä. Paikka siis jää 
kolmen vilkasliikenteisen tien saartamaksi, jolloin alueelle 
muodostuu kolmiomainen kuvio. Alue on kaiketi tämän 
vuoksi saanut nimeksensä Martinkolmio. 
 Kallion päällä seisoo Samppalinnan tuulimyl-
ly, joka valmistui vuonna 18619. Tuulimylly piiloutuu 
varsinkin kesäisin hyvin puiden suojaan, mutta oikeasta 
kulmasta katsottuna sen voi nähdä mielenkiintoisena eri-
koisuutena kaupunkikuvassa. Tuulimyllyn vieressä toimii 
myös kesäteatteri. Myös Wäinö Aaltosen museo, kaupun-
ginteatteri ja valtion virastotalo sijaitsevat rakennuspaikan 
läheisyydessä Itäisen Rantakadun varrella. 
 Kallion takaa avautuu laaja aikaisemmin mainit-
semani Urheilupuiston alue, jossa sijaitsee myös vuonna 
1893 avattu Paavo Nurmen stadion. Stadion muodostaa 
urheilupuiston alueen keskipisteen. Puisto kokoaa ihmi-
siä yhteen erilaisine urheilumahdollisuuksineen ja toimii 
samalla kaupunkia koristavana suurena viheralueena.10 
Lähistöllä on muitakin puistoja, ja maaston korkeuserot 
vaihtelevat useassa kohtaa melko dramaattisestikin pal-
jastaen kallioisia rinteitä ja seinämiä. Muutoin alue on 
pitkälti asuinkerrostalojen täyttämää kaupunginosaa en-
simmäisten kerrosten liiketiloineen. Kerrostalot on raken-
nettu pääosin 50- ja 60-luvuilla.9 Muun muassa vuonna 
1955 alueelle nousi Turun ensimmäinen aravaraken-

8  Kyläkoski, 2017, s. 47
9  Turun karttapalvelu

nuskohde, jonka vuoksi aluetta alettiin kutsua “Turun 
Töölöksi”.11

Rakeisuuskaava, suunnittelupaikka rajattuna ja merkattuna.

10  Turun kaupunki
11  Kyläkoski, 2017, s.11
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Kuva 12

Kuva 13

Kuva 12: Kartta vuodelta 1785. Martinkatu 2-4 merkattu x-kirjaimella. Kartassa oleva pitkä rakennus voi olla tiilisali tai 
kuivatuslato. (Kyläkoski, 2017, s. 7) 
Kuva 13: Kartta todennäköisesti vuodelta 1880. Tontti merkattu x-kirjaimella. (Kyläkoski, 2017, s. 10)
Kuva 14: Turun kaupungin asemakaava vuodelta 1926. Tontti on jaettu kolmeen osaan. Tontti merkattuna x-kirjaimella. 
(Kyläkoski, 2017, s. 11)

Alueen vArhAishistoriAA

Alue on kiinnostava kaupunkiarkeologisesti. Historiallisten 
karttojen mukaan Aurajoen varrella on sijainnut maka-
siineja ja peltoja, ja kyseessä olevan tontin kohdalla on 
voinut sijaita ns. tiilisali. Siellä on voitu valmistaa tiiliä 
muun muassa Turun linnaan. Siispä alueen kaivauksissa 
voi löytyä vanhaan tiiliruukkiin liittyviä rakennuksia tai 
sinne johtanut tie.  
 Tutkija Tanja Ratilaisen mukaan linnan tiilisali 
perustettiin vuonna 1557 Aurajoen itärannalle. Tiilisalin 
sijaintina on pidetty Itäisen Rantakadun 48–50 osoittees-
sa olevien tonttien aluetta, jossa Auran vanha sokeri-
tehdas on sijainnut. Toiminta-alue voi kuitenkin vanhojen 
karttatietojen perusteella ulottua myös tässä diplomityös-
sä käsitellylle tontille (Martinkatu 2–4/Itäinen Rantakatu 
42) saakka. Tiilisali tuhoutui vuoden 1593 kaupunkipa-
lossa.12 

Kuva 14

tontin vAiheitA

Nykymuodossaan oleva tontti 12 on aikaisemmin koos-
tunut kolmesta erillisestä tontista. Tontin 12 vanhin  ra-
kennus Itäisen Rantakadun varrella on vuonna 1831 
rakennettu puinen asuinrakennus, jonka asessori J. Julin 
rakennutti itselleen. Rakennukseen kuului lisäksi ulkora-
kennus, joka rakennettiin vuonna 1842. Itäisen Ranta-
kadun varteen rakennettiin vuonna 1831 myös toinen 
asuinrakennus, joka kuului hovioikeudenneuvos Georg 
Adolf Tihlemanille. Martinkadun puoleisella sivulla oli G. 
E. Malmgrenin panimotoimintaa vuosina 1840–1850. 
 Aura Sockerbruk osti osan tontista työnteki-
jöidensä asuinkäyttöön 1870-luvulla ja rakennutti tontil-
leen (Martinkadun ja Itäisen Rantakadun kulmaukseen) 
uuden asuinrakennuksen 1880-luvulla. Samoin aikaisem-
min Tihlemanin omistuksessa ollut tontti oli nyt meritullin 
vahtimestarin Carl Sarlinin omistuksessa. Auran Sokeri-

12  Kyläkoski, 2017, s. 5-6

2423



Kuva 15: Ilmakuva vuodelta 1928. (Martinrantaseura) 
Kuva 16: Ilmakuva vuodelta 1958. (Turun karttapalvelu)
Kuva 17: Ilmakuva vuodelta 1986. (Turun karttapalvelu)

Kuva 15

Kuva 16

12

12

Kuva 17

13  Kyläkoski, 2017, s. 5, 13

tehdas rakennutti lisää asuntoja työntekijöilleen 1900-lu-
vun alussa ja toistamiseen pian sen jälkeenkin. Myös 
ulkorakennuksia rakennettiin asuntojen tarpeisiin. Vuonna 
1941 rakennettiin kalkkihiekkakivestä pienteollisuustalo 
Fredrik Seegerin yritystoimintaan. Tehdasrakennuksessa 
toimi kalaverkkotehtaan kutomo ja Äänilevytehdas Sointu  
-levypuristamo. Tehtaan tuotanto loppui vuonna 1956. 
Rakennus toimi sen jälkeen lähinnä varastotoiminnassa, 
kunnes se paloi purkukuntoiseksi vuonna 2005. Myös 
sen päädyssä ollut talousrakennus purettiin. Saman koh-
talon koki Tihlemanin rakennuttama Itäisen Rantakadun 
varrella sijainnut puutalo sekä sen viereen myöhemmin 
ilmestynyt pieni kioski. Aura Sockerbrukin rakennuttama 
talo Martinkadun ja Itäisen Rantakadun kulmassa tuhoutui 
pommituksissa 1940-luvulla. 
 Turun kaupunki pakkolunasti tontin vuonna 
1964. Aluksi sinne sijoitettiin Martin kaupunginosan kou-
luluokkia, mutta ne luovutettiin kerhokäyttöön jo 1960-lu-
vun lopulla. Tontilla on ollut kaksi näyttämörakennetta 

teatteriharrastajille. Toinen sijaitsi ylempänä tonttia Mylly-
ahteen puolella ja toinen hieman alempana vuonna 2005 
palaneen rakennuksen vieressä. Pihalla on ollut myös 
kerhojen pelikenttä. Lopulta Senaatti-kiinteistöt osti tontin 
numero 10 vuonna 1975 ja tontin numero 11 vuonna 
1982. Nämä kaksi tonttia yhdistettiin yhdeksi tontiksi 
numero 12. Tarkoituksena oli rakentaa valtion käyttöön 
rakennus toiminnan laajentamiseksi, mutta valtiolla ei ole 
nykyisin enää tarvetta pitää tonttia, eikä nykyisen kaavan 
mukainen käyttötarkoitus ole ottanut tuulta alleen. Tämän 
takia tontin käyttötarkoitus aiotaan muuttaa asuinkäyt-

töön.13 

12
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Kuvia tontin nykytilanteesta. (Kuvat tekijän ottamia)

tontti nykytilAssA

Nykyisin tontilla Itäisen Rantakadun varrella seisoo enää 
yksi jäljelle jäänyt rakennus menneiden vuosien muistona: 
Asessori J. Julinin talo. Vanha empiretyylinen asuinra-
kennus on suojeltu sr-3 merkinnällä. Rakennuksen seu-
rana on pelkät autopaikkojen rivistöt sorakentällä ja joi-
takin jäljelle jääneitä kivijalkoja, jotka muistuttavat niiden 
kohdalla olleista rakennuksista.
 Piha on aidattu korkealla aidalla, ja tontti on 
edelleen jaettuna kahteen osaan kohdasta, jossa ennen 
kulki tonttien 10 ja 11 raja. Vanhat korkeat lehtipuut ja 
pensaat elävöittävät tonttia ja nousevat kallion rinteelle 
saakka. Kallio kohoaa heti tontin rajalta jyrkästi ylös ri-
kastuttaen kaupunkiympäristöä ja itse tonttia. Tontin kor-
keuserot ovat muutenkin melko vaihtelevat, etenkin Myl-
lyahteen puoleisessa päädyssä. Pihan korkeuserot luovat 
mahdollisuuksia, mutta tuovat myös omat haasteensa 
rakentamiselle. 
 Tontin sijainti Aurajoen rannalla ja keskustan 
palvelujen, kulttuuritoiminnan ja puistojen ympäröimänä 
menee nykyisessä käytössä mielestäni hukkaan. Paikan 
potentiaali tulisi näin ollen hyödyntää paremmin.
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s u u n n i t t e l m A
Martinkolmion kortteli
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Havainnekuva uusista korttelin rakennuksista Urheilupuiston suunnasta katsottuna. 



mArtinkolmion kortteli

Tällä hetkellä vireillä oleva Turun kaupungin asemakaa-
valuonnos toimi ohjenuorana suunnittelutyöni alkumetreillä. 
Vaikka luonnos antoi lähtökohdat suunnittelulle, jätin sen 
melko pian taka-alalle suunnittelussa vauhtiin päästyäni, 
koska diplomityöni on lopulta täysin kuvitteellinen. Suun-
nittelutyön suhde asemakaavaluonnokseen on siten melko 
vähäinen.
 Työni kolme rakennusmassaa on sijoiteltu tontille 
asemakaavaluonnoksessa merkatuille rakennusaloille, jol-
loin myös korttelin kolmiomainen muoto korostuu. Hostelli 
sijaitsee tontin korkeimmalla kohdalla Myllyahteen suun-
taisesti. Kapea rakennusala tuntui sopivalta kyseiseen 
toimintaan hostellin huonekokoja ajatellen. Lisäksi hanka-
laksi osoittautunut kulma Martinkadun risteyksen päädyssä 
toimisi luontevammin hostellin sisäänkäynnille ohjaavana 
aukiona toivottaen kävijät samalla tervetulleeksi. Toisaalta 
myös hostellin ja toisen asuinkerrostalon väliin jäävän 
aukon kautta aurinko pääsee valaisemaan pihaa esteittä 
ainakin keskipäivän aikaan, ja näkymä kalliolle säilyy. 
Aukio toimii lisäksi kulkureittinä pihan puolelle. 
 Itäiseltä Rantakadulta on säilytetty molemmat 
nykyiset ajoväylät pihalle. Suojellun rakennuksen vasem-
manpuoleisen ajoväylän olen jättänyt paikoilleen huoltolii-
kennettä varten ja toisen pysäköintialuetta varten. Poistu-
minen tapahtuu joko Myllyahteelle hostellin läpi puhkaistun 
aukon kautta tai kiertämällä parkkialueen kautta takaisin 
Itäiselle Rantakadulle. Myllyahteen katu on yksisuuntainen 
katu, joka johtaa tunneliin. Parkkialue pihalla on lyhy-
taikaiseen pysäköintiin tarkoitettu alue. Korttelin asukkaat 
pääsevät ajamaan parkkialueelta alas pysäköintihalliin. 
 Rakennusmassat muodostavat vierestä kohoa-
van kallion kanssa ilmavan, mutta suojaisan ja yksityiseltä 
tuntuvan piha-alueen. Pitkä ja aukoton rakennusmassa 
Martinkadun suuntaisesti hiljentää pihan pahimmalta lii-
kennemelulta.
 Tontilla olevan vanhan, suojellun puurakennuk-
sen suhtautumisesta uusiin suunniteltuihin rakennuksiin 
en ole ottanut juurikaan kantaa. Vastapäinen kerrostalo 
peittää suurimman osan näkymistä pihalle. Samoin aurin-
gonvalo on vähäistä vastapäisen ja pitkällä sivulla olevien 
kerrostalojen ollessa valon esteenä. Olen kuitenkin pyr-
kinyt jättämään riittävästi tilaa rakennuksen sisäänkäynnin 
eteen, jotta rakennuksen merkitys ei jäisi huomiotta.

pihA

Piha on nykyisessä muodossaan kallioinen. Tiheä katko-
viiva osoittaa, missä muuta maanpintaa ylemmäksi ko-
hoavaa kallioista pintaa esiintyy. Kallioiden raivaaminen 
pois kriittisimmistä kohdista mahdollistaa hieman leveäm-
män piha-alueen, jolloin sinne saa mahtumaan pihatien 
lisäksi muutakin toimintaa. Kallion murskaamisesta saatuja 
suurempia kivenmurikoita voi hyödyntää pihasuunnittelus-
sa erilaisissa kivimuodostelmissa. 
 Pihan korkeuseroista johtuen, asuinkerrostalo-
jen eri porrashuoneiden sisäänkäynnit nousevat portaittain 
mentäessä ylöspäin hostellia kohden. Hostellirakennuk-
sen ensimmäisen kerroksen lattian korko on luonnollisesti 
ylimpänä. Jokaiselle sisäänkäynnille on pyritty järjestä-
mään esteetön pääsy.
 Korkeuseroja on hyödynnetty eri toiminnoissa. 
Pihan korkein kohta kallion “kainalossa” on peruja teat-
teritoiminnasta. Suojaisa ja valoisa piha-alue toimii nyt 
yhteisenä oleskelualueena eri toimintoineen. Oleskelualue 
erottuu selvästi muusta pihasta. Korkeuseroja on hyö-
dynnetty myös rakentamalla alempana sijaitsevalle leik-
kialueelle johtava liukumäki, jota lapset, ja mikseivät 
aikuisetkin, voivat laskea alas. Istutusaltaat kulkevat niin 
ikään pihan korkeuseroja myötäillen. Viistosti aaltoile-
va muoto mukailee kalliota ikään kuin jatkumona sen 
muodostamille linjoille. Tiilestä muurattujen istutusaltaiden 
reunat levenevät istumapaikoiksi muutamissa kohdissa. 
Vaikka kallio ja sen rinteellä runsaasti kasvavat puut ja 
pensaat tuovat luontoa kauniisti pihalle ja asuntoihinkin 
saakka, pienimittakaavaisemmat rakennetut istutusaltaat 
viimeistelevät pihan kasveineen. 
 Läpiajoa pihojen poikki ei synny, kun asiakas- 
ja vieraspaikoitus sekä käynti maanalaiseen parkkihalliin 
hoituu erotettuna muista pihan toiminnoista. Pyöräpaikko-
ja sen sijaan on sijoiteltu eri puolille piha-aluetta. Yksi 
pyöräparkki ei olisi ollut riittävä sijainnillisesti tämän ko-
koisella pihalla, joten piha-alueelle eri suunnista tuleville 
ihmisille on käytössä useita eri puolille sijoitettuja pyö-
räparkkeja. Kun piha pysyy rauhoitettuna autoliikenteeltä, 
satunnaisia huoltoajoja lukuun ottamatta, asukkaiden on 
helpompi viihtyä ja kokea piha turvalliseksi korttelin ym-
pärillä vallitsevasta vilkkaasta liikenteestä huolimatta. 
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Betoni: Luiskat ja porrasaskelmat

Kurjenpolvi, useita lajikkeita

pihAn pintAmAteriAAlit

istutusAltAiDen istutukset
Asfaltti: Ajoreitit

Kivituhka: Kallion ja istutusaltaan väliin 
jäävä vapaa kulkureitti

Betonilaatta: Sisäänkäynneille johtavat 
tasanteet, aukiot ja pyöräparkit

Tiililaatta: Istutusaltaan pinnat

Nurmikivi, 100x100 mm: Oleske-
lualueen isot portaat

Nurmikivi, 400x400 mm: Oleskelualue

Turvakate: Lasten leikkipaikka

Jaloangervo

Elefanttiheinä

Kotkansiipi

Timanttikastikka

Varjoyrtti

34



Havainnekuva pihalta. Korotettu tasanne on syntynyt tontin tämän hetkisten korkoerojen mukaan. Aurinkoiselle ja suojaiselle 
paikalle kallioiden lomaan syntyy viihtyisä oleskelualue, missä voi istua nuotion ääressä ja harrastaa kaupunkiviljelyä. Tasan-
teelta pääsee myös vauhdikkaasti alas liukumäkeä lasten leikkipaikalle. Tasanteelle on esteetön pääsy hostellirakennuksen 
sisäänkäyntikatoksen kautta. 35 36



AsuinkerrostAlot

Työni painotus on hostellissa, mutta koska rakennus 
yksinään ei tulisi täyttämään tyhjillään olevaa tonttia, se 
kaipasi rinnalleen myös muita rakennuksia. Näin kort-
telista voisi tulla eheä kokonaisuus. Asuinkerrostalojen 
suunnittelun olisin voinut jättää vain massamallien tasolle, 
mutta pelkäsin, että tämä ei tukisi korttelin arkkitehto-
nisen kokonaisuuden ajattelua. Siispä olen luonnostellut 
asuinkerrostalojakin. Niistä tarkemmin luonnostelin Mar-
tinkadun suuntaisen pitkän lamellityyppisen kerrostalon, 
josta esittelen periaatteen kerrosten pohjapiirustuksista, 
leikkauskuvan ja julkisivukuvat. Ajatuksena on, että mo-
lemmat kerrostalot noudattaisivat samaa periaatetta ker-
rosten pohjaratkaisuissa ja julkisivuissa. 
 Tarkemmin luonnostelemani asuinkerrostalon 
kahdessa ensimmäisessä kerroksessa on liike- ja toi-
mistotilaa. Sisäänkäynneille pääsee kadun puolelta koko 
pitkällä sivulla kulkevan arkadikäytävän kautta. Arkadi-
käytävä toimii samalla myös tuulen- ja sateensuojana. 
Ensimmäisen kerroksen korkeus vaihtelee maanpinnan 
korkeuseroista johtuvista syistä. Siksi esimerkiksi Aura-
joen puoleisen päädyn ensimmäiseen kerrokseen mahtuu 
todellisuudessa kaksi kerrosta, jolloin liike- ja toimistotilaa 
on yhteensä kolmessa kerroksessa. 
 Asuntojen koot vaihtelevat, mikä monipuolistaa 
asukasjakaumaa. Tavoitteena on, että jokaiselle elämän 
eri vaiheessa olevalle ihmiselle löytyisi omia tarpeita tyy-
dyttävä asunto. Asuntoja on pienemmistä yksiöistä aina 
viidennen kerroksen yli sadan neliön kaksikerroksisiin 
asuntoihin asti. Viidennessä kerroksessa on kahdessa 
rapussa kerhohuoneet sauna- ja pesutiloineen. Yhteistilo-
jen olemassaolo synnyttää lisää mahdollisuuksia ihmisten, 
tässä tapauksessa naapureiden, kohtaamiselle, mikä voi 
monille lisätä asumisen mielekkyyttä.
 Kellarikerrokseen on sijoitettu kaksi yhteistä 
pyykkitupaa sekä pyörä- ja irtainvarastot. Kellarikerros 
on samassa kerroksessa asukkaiden käyttöön tarkoite-
tun parkkihallin kanssa. Autopaikkalaskelman olen las-
kenut asuinkerrostalojen pinta-alojen mukaan. Aikaisem-
min mainitussa asemakaavaluonnoksessa on määritelty 
autopaikkojen tarve. Autopaikkoja on periaatekuvassa 
enemmän kuin mitä vaadittava määrä on. Ylimääräisiä 
autopaikkoja voidaan vuokrata esimerkiksi muille lähellä 
oleville taloyhtiöille tai hostellin asukkaiden käyttöön.  

 Julkisivujen suunnittelussa olen pyrkinyt luomaan 
kaupunkikuvaan sopivaa julkisivua, kuten arkadikäytävän 
tuomaa estetiikkaa rakennuksen pitkällä sivulla. Tietyn-
lainen säännönmukainen rytmi ja vaihtelu ovat mieles-
täni myös tärkeitä elementtejä kaupunkikuvassa. Näitä 
olen tuonut julkisivun ilmeeseen aukotuksella ja massan 
korkeusvaihteluja hyödyntäen. Rakennusten korkeudet ja 
kattomaailma on suunniteltu sopimaan ympäröivien ra-
kennusten kanssa. Harjakattoiset osat pitkässä raken-
nusmassassa toistavat Martinkadun varrella olevien har-
jakattoisten pistetalojen rytmiä, ja tasakattoiset osat taas 
yhdistävät sen tien toisella puolella oleviin rakennuksiin. 
Sisäänkäynnit ovat sijoitettuina tasakattoisten massojen 
kohdalle. Massat työntyvät pihan puolella muusta raken-
nusmassasta ulospäin.    
 Julkisivun materiaalivalinnat ovat klassisia aikaa 
kestäviä valintoja. Vallitsevana materiaalina on eläväpin-
tainen punaruskea käsinlyöty tiililaatta. Vanhat punatiiliset 
teollisuusrakennukset Aurajoen varrella ovat monelle tur-
kulaiselle tuttu näky, ja sama punatiilisyys toistuu myös 
tässä kerrostalossa. Parvekkeiden ja alempien kerrosten 
pilareiden välissä olevat verhomaiset seinämät toimivat 
yksityiskohtana julkisivussa siivilöittäen auringon valon ja 
luoden seinämän toiselle puolelle omanlaisen tunnelman. 
Vaihtelua julkisivuun tuovat lisäksi materiaalin vaihdokset, 
jotka tasapainottavat ja täydentävät julkisivua. Punarus-
kean tiilen käyttö toistuu myös pihan pintamateriaaleissa. 
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leikkAus A-A
kellArikerros

Autopaikkoja 124 ja vieraspaikkoja 14.

Autopaikkalaskelmat:

Autopaikkatarve 1 ap 110m2 kohden.
Asuinkerrostalon pinta-alat yhteensä 9396,5 m2.
9396,5 / 110 = 86 autopaikkaa

Vieraspaikkojen tarve 1 ap 10 asuntoa kohden.
Molempien kerrostalojen asuntoja yhteensä 102.
102 / 10 = 10 vieraspaikkaa.
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5. kerros: Peruskerros, poikkeuksena kerhohuoneet kahdessa rapussa asuntojen tilalla.  
6. kerros
Julkisivu koilliseen
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Julkisivu lounAAseen
Julkisivun pintAmAteriAAlit

kAiteet: metAlli, pronssi
käsiJohteet: kuultoölJytty kuusi

ikkunAt: Alumiini, rAl 8001 

ikkunAt JA ovet: Alumiini, rAl 7021 

tiililAAttA 215x65x20 mm: tercA velDb-
rAnD exterieur, sAumA nAttAs vAlkoinen

sileä rAppAus, vAAleAn hArmAA

ulkoverhouslAutA 28x120 mm: 
kuultoölJytty lehtikuusi

”verhoseinä” tiili 208x98x63(puolitet-
tu), tercA velDbrAnD exterieur

vesikAtto, konesAumAttu peltikAte,
mustA
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hostelli mArtinkulmA

Hostellin pääovelle saavutaan Martinkadulta hostellin 
edustalla olevan aukion kohdalta. Aukio korostaa hostellin 
luonnetta osittain julkisena rakennuksena. Julkista kaikille 
avointa tilaa hostellissa on ensimmäisen ja toisen kerrok-
sen ravintola-alue sekä eteläpäädyn korkea ja avoin tila 
työskentely- ja monitoimitiloineen. Kahvila-ravintola Martti 
palvelee niin hostellissa yöpyjiä kuin ohikulkijoitakin. Se 
tarjoaa aamiaisia, lounasta ja kahviloille tyypillistä purta-
vaa ja juotavaa. Kahvilassa on oma henkilökunta, jolle on 
omat sosiaalitilat. Huoltoa ja tavarantoimitusta varten on 
oma sisäänkäynti, jolloin toimitukset hoituvat ilman häi-
riöitä. Varsinainen kahvila-ravintola-alue käsittää ensim-
mäisen kerroksen kahteen osaan jakautuvan tilan, mutta 
syömisistä on mahdollista nauttia myös parvella olevissa 
puurakenteisissa työtiloissa tai lounastamalla työporukan 
kanssa isomman pöydän ääressä.
 Puiset työtilat soveltuvat ruokailuun, työskente-
lyyn tai esimerkiksi palaverien pitoon. Työtiloja on ke-
vyiden rakenteidensa vuoksi mahdollista siirtää tai koota 
pois muun toiminnan tieltä tarpeen tullen. Työtilat palve-
levat niin ravintolan asiakkaita kuin hostellin asukkaitakin. 
Työtiloja on ravintolan parvitilassa sekä monitoimitilassa 
useammassa kerroksessa. Monitoimitilan käytön ideana 
ovat vaihtuvat pienimuotoiset toiminnat. Tiloissa voidaan 
pitää esimerkiksi näyttelyjä, lukupiirejä tai joogahetkiä. 
 Hostellin voi ajatella jakautuvan kahteen osaan: 
pohjoissiipeen ja eteläsiipeen. Pohjoissiiven kaksi ensim-
mäistä kerrosta käsittää kuntosalin. Kolmannessa ker-
roksessa sijaitsee pieni, mutta monipuolinen spa. Se ja 
kuntosali ovat hostellin ja korttelissa asuvien asukkaiden 
käytössä lisämaksusta. Lopuissa kerroksista ovat jaetut 
makuutilat eli dormit. Dormeja on kahden kokoisia: nel-
jälle hengelle ja kahdeksalle hengelle tarkoitettuja. Kah-
deksan hengen dormit ovat unisex-tiloja. Neljän hengen 
dormit ovat pelkästään joko miehille tai naisille tarkoitet-
tuja, ja ne ovat omissa kerroksissaan. Dormeissa yöpyjät 
jakavat myös yhteiset wc- ja pesutilat, joita on jokaisessa 
kerroksessa. 
 Eteläsiiven ensimmäisessä kerroksessa olevan 
kahvila-ravintolan yläpuolella toisessa kerroksessa on 
hostellin asukkaiden käyttöön tarkoitettu viihtyisä yhteistila, 
joka käsittää keittiön ja oleskelutilan. Kolmannesta ker-
roksesta aina seitsemänteen kerrokseen saakka ovat 1–2 

hengen studiot, jotka tarjoavat oma rauhaa ja yksityisyyttä 
sekä 2–4 hengen double-huoneet, joiden tarkoitus on 
mahdollistaa yöpyminen myös perheellisille. Jokaisessa 
kerroksessa on myös hieman väljemmin mitoitettu huone 
liikuntaesteisille. Lisäksi lemmikkiystävällinen huone löytyy 
kolmesta eri kerroksesta. Jokaisen hostellin huoneesta 
pääsee omalle parvekkeelle, josta on näkymät kallioille 
Urheilupuiston suuntaan. Lisäksi näköalaparveke seitse-
männen kerroksen eteläpäädyssä on asukkaille avoinna 
kellon ympäri. 
 Kolmannessa kerroksessa siipien keskelle jää-
vässä osassa porrashuoneen yhteydessä on vastaanotto-
tiski ja -aula henkilökunnan tiloineen. Aulan yhteydessä 
ovat myös talletus- ja postilokerot hostellin asukkaille. 
Aulapalvelun kautta voi lainata läppärin käyttöönsä sovi-
tuksi ajaksi, vuokrata pyörän tai sähköpotkulaudan sekä 
sopia muista palveluista. Pyykinpesu onnistuu vastaanot-
toaulan yläpuolella neljännen kerroksen asukaspyykkitu-
vassa, jonne voi varata oman pyykkivuoron. Viidennessä 
ja kuudennessa kerroksessa on lapsille varattu pieni 
leikkinurkkaus, joka on rajattu lasiseinin.
 Hostellissa yöpymisen voi sovittaa omaan bud-
jettiin ja tarkoitukseen sopivaksi. Yksityisyyttä ja enem-
män luksusta kaipaavat voivat yöpyä studiossa, tilata 
siivouspalvelun, käydä valmiiksi katetulla aamiaisella ja 
rentoutua spa-osastolla kuntosalitreenin jälkeen. Edullisin 
vaihtoehto on varata nukkumapaikka dormista ja kokata 
omat ruoat yhteisessä keittiössä. Tämä sopii erityisesti 
sosiaalista kanssakäymistä tavoitteleville ihmisille, mikä 
hostelleissa yöpyjille onkin usein tyypillistä. Myös viihtyi-
sällä korttelin pihalla voi viettää vapaasti aikaa vaikkapa 
iltanuotion äärellä. 
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Havainnekuva ensimmäisen kerroksen kahvila-ravintolan tilasta. Ylhäällä oikealla näkyy osa parvesta. Takana verkkomaisen 
seinän takana jatkuu ravintola-kahvilan tila. Tila jatkuu ylöspäin avoimena monitoimitilana. 
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1. kerros 
2. kerros

Hostellin kokonaispinta-ala: 2707 m2

Huonejakauma:
 Studio  20 kpl
 Double  5 kpl
 Dormi  10 kpl

Vuodepaikkoja yhteensä: 108 
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3. kerros
4. kerros

a Ravintola-kahvila
b Ravintola-kahvilan keittiö
c Ravintola-kahvilan henkilökunnan sosiaalitilat
d Kuntosali
e Wc:t, vaatesäilytys
f Ravintola-kahvilan parvi
g Hostellin asukkaiden yhteistilat
h Monitoimitila
i Double-huone
j Studio-huoneet

k Spa ja pukuhuoneet
l Vastaanottotiski ja henkilökunnantilat
m Vastaanotto aula, posti- ja säilytyslokerot
n Dormi-huoneet
o Pesutilat
p Henkilökunnan siivousvarasto ja pyykkitupa
q Hostellin asukkaiden pyykkitupa
r Kenkäsäilytys, juomapiste
s IV-konehuone
t Kattoterassi
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Havainnekuva 3. kerroksen spa:sta. Spa tarjoaa tavallisen saunan, höyrysaunan, kylmävesialtaan, porealtaan sekä 
lämminvesialtaan. Sinne voisi varata vuoron, joka käsittäisi tietyn henkilömäärän. Vuorot voisivat olla esimerkiksi 
kahden tunnin mittaisia. Terassille pääsee halutessaan vilvoittelemaan tai nauttimaan virvokkeita.45

5. JA 6. kerros
7. kerros

a Ravintola-kahvila
b Ravintola-kahvilan keittiö
c Ravintola-kahvilan henkilökunnan sosiaalitilat
d Kuntosali
e Wc:t, vaatesäilytys
f Ravintola-kahvilan parvi
g Hostellin asukkaiden yhteistilat
h Monitoimitila
i Double-huone
j Studio-huoneet

k Spa ja pukuhuoneet
l Vastaanottotiski ja henkilökunnantilat
m Vastaanotto aula, posti- ja säilytyslokerot
n Dormi-huoneet
o Pesutilat
p Henkilökunnan siivousvarasto ja pyykkitupa
q Hostellin asukkaiden pyykkitupa
r Kenkäsäilytys, juomapiste
s IV-konehuone
t Kattoterassi
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Dormien pinta-alat:
8 hengen dormi 42 m2

4 hengen dormi 20,5m2

Havainne- ja pohjakuva 8 hengen unisex-dormista 4. kerroksessa. Etualalla pieni oleskelutila. Tiilestä ja puusta rakennetut 
nukkumapaikat tarjoavat suojaa ja yksityisyyttä. Liukuovet omalle nukkumapaikalle saa lukittua sisältäpäin ja puisilla säle-
verhoilla saa sädettyä ulkoapäin tulevan valon määrää. Sängyn päätyyn jää tilaa tavaroille ja huoneiden varusteisiin kuu-
luu lisäksi yksi lukollinen kaappi jokaiselle yöpyjälle. Nukkumatiloissa on pistorasiat ja pieni valaisin, jonka käyttö ei häiritse 
muiden yöunia. 
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Havainne- ja pohjakuva yhteistilasta 2. kerroksessa, joka on hostellin asukkaiden vapaassa käytössä kellon ympäri. Tila on 
erillään hostellin asukashuoneista, jotta meluhaitat voitaisiin minimoida, jos yhteistilassa oleillaan myöhään illalla tai yöllä. Yh-
teiset pelisäännöt yhteistilan käyttäjille ovat tietenkin myös tarpeellisia. Tila tarjoaa lukemista, pelejä ja tv:n katselun mahdolli-
suuden sekä tietenkin hyvin varustellun keittiön ruuan valmistukseen. Viihtyisyydellään se kutsuu ihmisiä tutustumaan. 

Yhteistilan pinta-ala: 46,5m2
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Havainne- ja pohjakuva studiosta, jossa on tilaa 2 henkilölle. Sängyt saa erotettua toisistaan, ja sänkyjen 
rungoissa on lisää säilytystilaa, jos eteisen kaappitila ei riitä. Huoneeseen kuuluu pieni kylpyhuone sekä pieni 
jääkaappi, jos pientä purtavaa tai juomia haluaa nauttia omassa rauhassa. Huonetta voi käyttää myös työskente-
lytilana vaikka päivän ajan. Tiilitason alapuolelta saa vedettyä tarvittaessa puisen lisäpöydän.   

Studion pinta-alat:
Tavallinen 20,5 m2

Esteetön  24,5m2
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Double pinta-ala: 43,5 m2

Kuvassa double-huoneen keittiö- ja ruokailutilaa. Keittiö soveltuu kevyeen kokkailuun. Huone voidaan kuitenkin varata myös 
isommalle porukalle, mutta ajatuksena on erityisesti lasten kanssa matkaavien perheiden tukeminen. Huoneessa on pimentä-
villä verhoilla eristetty erillinen nukkumatila sekä kahden hengen levitettävä sohva. Vauvan sängyn saa erikseen pyytämällä. 
Oma tv kuuluu myös varusteluun sekä kylpyhuone, joka on hieman suurempi, kuin studiossa. 50



Havainnekuva ulkoa eteläpäädystä katsottuna. Edustalla ikkunan takana korkea tila kaarevine portaineen. 
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Hostellin luonne eroaa asuinkerrostaloista, ja se erottuu-
kin kahdesta muusta tontin rakennuksesta kapeampana ja 
siten sirompana kappaleena. Kappalemaisuutta massaan 
tuo tasakattoisuus, joka sopii kapearunkoiseen hostellira-
kennukseen luontevasti. Vähäeleisellä ja suorakulmaisella 
rakennuksen muodolla on pyritty ajattomuuteen ja sovit-
tamaan se ympäröiviin rakennuksiin. Julkisivujen aukotus 
on suurimittakaavaisempaa ja epäsäännönmukaisempaa 
yleisissä ja julkisissa tiloissa, mikä kertoo tilojen luon-
teesta ja niiden käytöstä.
 Tiili on hostellissa julkisivun vallitsevin pinta-
materiaali. Kahden ensimmäisen kerroksen julkisivut ovat 
rapattuja, kuten asuinkerrostaloissa, ja seuraavat neljä 
kerrosta on verhoiltu eri harmaan sävyisillä tiililaatoilla. 
Harmaa väri on saanut inspiraation ympärillä olevista 
kallioseinämistä. Yksityiskohtaisempaa tiilen käyttöä on 
eteläpäädyn julkisivussa, jossa kahdessa ensimmäisessä 
kerroksessa on käytetty paksumpaa tiiltä tuomaan muu-
ten rapattuun pintaan kolmiulotteisuutta. Rapatun pinnan 
ja tiilipinnan sauman kohdalla materiaalin vaihdos käy 
ikään kuin vaiheittain. Se on nähtävissä kohdissa, joissa 
yläpuolista katosta tai terassilaattaa ei ole.
 Ylimmässä kerroksessa on puuverhoilu, kos-
ka ulkoseinien rakennusaineena ajateltuna ollut kenno-
tiiliharkko muuttuu kantavuuden vuoksi puurakenteiseksi. 
Ajatus, että rakennusaine on havaittavissa myös julkisi-
vun verhoilun materiaaleissa, on mielestäni tavoiteltavaa. 
Puun käyttöä on jatkettu myös terassit toisistaan erotta-
vissa väliseinissä ja terassilaattojen ulkoreunalla kaiteiden 
väleissä rytmittämään julkisivua. Lisäksi julkisivun materi-
aalina käytetty puu keventää ja raikastaa muutoin hieman 
raskaaksi jäävää harmaavoittoista massaa. Yhdessä puu 
ja harmaa tiililaatta tuovat toisistaan parhaat puolet esiin. 
 Sisätiloissa tiilen ja puun käyttö pintamateriaa-
leina jatkuvat erilaisin yhdistelmin. Tiili erilaisine ladon-
tamenetelmineen luo punaisen langan eri tilojen välille, 
ja puupinnat täydentävät näitä. Tiiltä on käytetty myös 
kiintokalusteiden rakennusmateriaalina. Isot yhtenäiset tii-
lipinnat ja -elementit luovat raamit tilojen käytölle ja 
estetiikalle. Vaikka tiili materiaalina tuntuu kovalta, tiloissa 
on lämmin tunnelma puunkäytön ja muiden pinnoissa 
käytettyjen lämpimien värien vuoksi. Tiili materiaalina toi-
mii mielestani myös erinomaisena kodikkuuden tunteen 
luojana. 
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leikkAus b
Julkisivu itään
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Julkisivu etelään
leikkAus D
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Julkisivu länteen
Julkisivun pintAmAteriAAlit

kAiteet: metAlli, pronssi
käsiJohteet: kuultoölJytty kuusi

ikkunAt: Alumiini, rAl 8001 

ikkunAt JA ovet: Alumiini, rAl 7021 

tiililAAttA 215x65x20 mm: tercA 
AgorA titAAngriJs, sAumA vAlkoinen 

sileä rAppAus, vAAleAn hArmAA

ulkoverhouslAutA 28x120 mm: 
kuultoölJytty lehtikuusi

puusäleiköt 50x50 mm: 
kuultoölJytty kuusi

vesikAtto, konesAumAttu peltikAte,
hArmAA
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l o p u k s i
Pohdintaa
Kiitokset
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pohDintAA

Diplomityön teko on ollut erittäin opettavainen kokemus 
monelta kannalta. Kompastuskiveni on ollut aiheen epä-
selvä rajaus jo työn alkuvaiheessa, mikä johti siihen, 
että suunnittelutyö jakautui liian moneen suuntaan. Vaik-
ka tontti vaikutti mielestäni sopivalta hostellirakennuksel-
le, suunnittelua häiritsivät lopulta muut tontille osoitetut 
asuinkerrostalot. Vaikka pyrinkin niiden suunnittelussa 
pelkästään luonnosmaisiin ratkaisuihin, koen, että ne vei-
vät huomiota turhan paljon työn painopisteenä olleesta 
hostellista. 
 Diplomityön tavoitteena oli luoda tontille eheä, 
turvallinen ja viihtyisä kokonaisuus tontin paikka ja ym-
päristö huomioon ottaen. Mielestäni kaikki kolme raken-
nusta ovat tasapainossa muiden ympäröivien rakennusten 
kanssa ja sulautuvat kaupunkiympäristöön luontevasti. 
Rakennusten korkeudet ja massat eivät riitele keske-
nään. Niissä on samankaltaisuuksia, jotka yhdistävät ne 
toisiinsa, ja sellaisia ulkonäöllisiä seikkoja, jotka sopivat 
kaupunkiympäristöön. Näitä ovat muun muassa rytmi ja 
toistot, arkadikäytävä ja suuret ikkunapinnat ensimmäi-
sissä kerroksissa. Kallioiden ja vaihtuvien maaston kor-
keuksien myötä pihasta sai luotua viihtyisän. Pihan kes-
kipisteeksi muodostui luontevasti ylemmäksi piha-alueelle 
kallion lomaan syntynyt oleskelualue. Näen pihan myös 
turvallisena, koska autopaikat sijaitsevat kellarikerrokses-
sa. Myös pihan sisäpihamainen luonne lisää turvallisuutta. 
Huomaan kuitenkin, että korttelin kokonaisvaltaista eheyttä 
rikkoo suojeltu puurakennus, joka matalana jää jotenkin 
irralliseksi ja epäsopivaksi muiden rakennusten kanssa. 
Myös hostellin pohjoispäädyn yhdistymistä kallioon olisi 
voinut tarkastella enemmän ja jopa hyödyntää sisätilojen 
suunnittelussa.
  Hostellille asetetut tavoitteet olivat luoda yhtei-
söllisyyteen kannustavia tilaratkaisuja, huomioida erilaisten 
ihmisten tarpeet sekä suunnitella kutsuvaa ja ajatonta 
arkkitehtuuria. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on yksin-
kertainen, mutta siten mielestäni aikaa kestävä. Mielen-
kiintoa rakennukseen tuovat tiiliset yksityiskohdat, jotka 
jatkuvat myös rakennuksen sisätiloissa. Tiili on mielestäni 
kutsuva materiaali, ja tiloista olenkin onnistunut luomaan 
houkuttelevia ja viihtyisiä, mikä voi edesauttaa ihmisten 
kokoontumista yhteen. Erilaisten ihmisten tarpeet olen 
pyrkinyt huomioimaan erilaisin huonetyypein ja tarjoamalla 

erilaisia toimintoja, mutta se, olenko onnistunut siinä, 
selviäisi parhaiten rakennuksen konkreettisessa käytössä.
 Vaikka pidänkin hostellin sisätiloja viihtyisinä ja 
siten osittain onnistuneina, mielestäni osa toiminnallisista 
ratkaisuista, joihin olen päätynyt, ovat näin jälkikäteen 
ajateltuna melko tavanomaisia sen sijaan, että tarjoai-
sivat mitään uutta näkökulmaa hostellitoimintaan. Myös 
ulkotiloissa tapahtuvaa toimintaa ja tilallisia ominaisuuksia 
olisi voinut työstää enemmän joltain osin. Nyt esimer-
kiksi sisääntulon edessä oleva aukio jää hieman ontok-
si läpikulkureitiksi. Olen pohtinut olisiko työn lopputulos 
ollut erilainen, jos olisinkin valinnut hostellirakennukselle 
erilaisen sijainnin, jossa viereiset rakennukset olisivat jo 
olemassa, eikä niiden suunnittelu olisi häirinnyt työni fo-
kusta. 
 Vaikka päällimmäinen tunne on, että hostelli jäi 
liian vähälle tarkastelulle, näen diplomityössäni kuitenkin 
potentiaalia Martinkolmion uudeksi kortteliksi. Tämänhet-
kinen työmatkani kulkee suunnittelutontin ohitse, ja lähes 
joka kerta ohi mennessäni kuvittelen suunnittelun tulok-
seni tontille. On ollut hauska leikitellä ajatuksella, että 
tällä hetkellä vain tekemissäni kuvissa olemassa olevat 
rakennukset ilmestyisivät tontille joku päivä sellaisenaan 
tai ainakin osittain. 

kiitokset

Kiitos diplomityöni ohjaajalle Janne Pihlajaniemelle.

Kiitos kurssikavereille yhteisistä luovista opiskeluvuosista, 
jotka valitettavasti päättyivät liian aikaisin pandemiasta 
johtuen.

Kiitos ystävilleni ja perheelleni tuesta ja ajatusten jaos-
ta.

Kiitos miehelleni työhuoneen luovuttamisesta käyttööni 
useaksi kuukaudeksi diplomityön tekoa varten. Mutta 
ennen kaikkea olen kiitollinen kärsivällisyydestä, kuunte-
lemisesta ja kannustamisesta joka kerta, kun olen sitä 
kaivannut kaikkina näinä opiskeluvuosinani.   
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