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Tämä kandidaatintyö pitää sisällään otteita mo-
nisyisestä projektista, jota työstettiin englanniksi 
sekä kurssin harjoitustyönä että kansainvälisen 
opiskelijakilpailun kilpailuehdotuksena yhteistyös-
sä Ilmari Teperin kanssa.

Suunnittelualue sijaitsee Milanon Crescenzagossa 
metroaseman ympäristössä ja se jakaantuu kol-
meen eriluonteiseen alueeseen, jotka käsittävät 
uudisrakentamista (A), korjausrakentamista (B) ja 
yhdistävän kaupunkitilan suunnittelua (C). 

Alue C alleviivaavaa Crescenzagon uutta identi-
teettiä, joka jatkaa Milanon viherstrategian linjaa 
lisäten puun keskeiseksi rakennusmateriaaliksi 
julkisympäristössä. Uuden sillan ja metroaseman 
vaikuttava massa yhdistettynä torikatoksen ja 
aukioiden toimintasarjoihin luovat mieleenjäävän 
ja eloisan ensivaikutelman lähiön ytimestä.

Olevat asuinkerrostalot alueella B perusparan-
netaan energiatehokkaiksi ja niiden arkkitehto-
ninen ilme uudistetaan liittymään osaksi muuta 
suunnitelmaa. Katolle lisätään yhteisöllisiä tiloja 
ja istutusten lomitse meandroiva elämyksellinen 
näköalareitti.

Entisen pysäköikentän tilalle rakentuva alue A 
käsittää monipuolisten toimintojen korttelin, 
jonka jalustakerroksessa sijaitsee muun muassa 
päiväkoti, kauppa ja toimistotilaa. Jalustan päälle 
on istutettu kahdeksan energiatehokasta asuin-
kerrostaloa ja niille yhteiset pihatoiminnot. Alueen 
A pistetalojen ratkaisuja kehitettiin detaljitasolle 
asti.

Suunnittelun keskeisiä teemoja ovat olleet korkea 
energiatehokkuus, ennakkoluulottomat arkkiteh-
toniset ratkaisut ja psykologisilta vaikutuksiltaan 
suotuisan kaupunkiympäristön luominen puuta 
hyödyntäen. Työn nimi VESA viittaa uuteen kas-
vuun vanhan pohjalta.
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Vasemmalla
Alueella B olevien lamellikerrostalojen energiatehok-
kuutta kasvatettiin muun muassa uusimalla ikkunat 
ja ulkovaipan eristekierto siten, että porrashuoneista 
saadaan lämpimiä. Perusparannuksen aikainen asu-
minen huoneistoissa on pääosin mahdollista.

Alla
Leikkaus uudiskorttelin asuinkerrostalosta. Ajoneu-
vopysäköinti toteutetaan maanalaisesti ja jalustana 
toimivan maantasokerroksen ylle rakentuu perusker-
roksia ja loftkerros. Massan huippuna toimii kattote-
rassipuutarha.

kattoterassi

loftkerros

peruskerros

maantasokerros

pysäköinti



2.-4. kerros

a. 1H        31.0m2

b. 2H        51.5m2

c. 2H invamitoitettu (tai optiona 3H)     62.0m2

d. 3H+K        82.0m2

 
5. kerros (loft)

e. 3H        83.5m2

f. 6H+K (suurperhe- tai kommuuniasunto)    145.0m2
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Näkymä yksiön sisältä.

Loftkerroksen pohjaratkaisu

Peruskerroksen pohjaratkaisu



Näkymä lofthuoneiston sisältä.



1. Lämmöneristetyn vaipan muoto on valittu yksin-
kertaiseksi geometristen kylmäsiltojen välttämisek-
si.

2. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä perustuu maa-
lämmön ja maaviileän hyödyntämiseen.

3. Kaksoisviemärijärjestelmän avulla kerätään 
harmaita vesiä ja sadevesiä hyötykäyttöön esim. 
kastelua varten.

4. Paahteelta suojaavat ulkoiset passiiviset vyöhyk-
keet sekä aurinkosähköä keräävä aktiivinen julkisi-
vujärjestelmä.

1.

3.

2.

4.

Saavutettu laskennallinen energiatehokkuusluokka.



Julkisivujärjestelmän periaate



VESA


