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Yleistä

Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja 
luonne

Kilpailun järjestäjänä toimivat Skanska 
Kodit Oy ja VVO Rakennuttaja Oy.

Kilpailu oli suunnittelukilpailu Etelä-
Hermannin korttelin 21010 tonttien 
1-4 suunnittelemiseksi ja arkkitehti-
suunnittelijan tai -suunnittelijoiden va-
litsemiseksi.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää kil-
pailun järjestäjien määrittämien asia-
kasryhmien toiveita ja resursseja vas-
taavat sekä kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoiset suunnitelmat.

Kilpailussa laadittiin suunnitelmat kai-
kille em. tonteille. Arviointiryhmällä oli 
mahdollisuus esittää, että kaikki ton-
tit toteutetaan saman kilpailuehdotuk-
sen mukaan tai että tontit 1 ja 2 to-
teutetaan yhden ehdotuksen mukaan 
ja tontit 3 ja 4 toisen. 

Hankkeen taustaa ja 
perustietoja

Kilpailun kohteena oli Etelä-Herman-
nin keskellä sijaitsevan korttelin nel-
jä tonttia. Helsingin kaupunki on myy-
mässä kaupunginhallituksen myynti-
päätöksen 14.4.2008 (548 §) perus-
teella tontit 21010/1-2 VVO Rakennut-
taja Oy:lle ja tontit 21010/3-4 Skans-
ka Kodit Oy:lle.

Myyntipäätöksessään kaupungin-
hallitus edellytti, että tonttien osta-
jat järjestävät yhteistyössä kaupun-
gin kanssa korttelista Suomen Arkki-
tehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisen 
arkkitehtuurikutsukilpailun suunnitte-
luratkaisujen korkeatasoisen kaupun-
kikuvallisen ilmeen ja toteutuksen tur-
vaamiseksi.

Kilpailualueen neljällä tontilla on 
kerrosalaa yhteensä 13 200 k m2. 
Kaikki kohteisiin suunniteltavat asun-
not ovat vapaarahoitteisia omistus-
asuntoja.

Kilpailuun kutsutut

Kilpailuun kutsuttiin osallistumaan seu-
raavat neljä suunnittelijaryhmää:

Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy

Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula

Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Oy

ARK-house arkkitehdit Oy

Arviointiryhmä

Ehdotussuunnitelmien arvioinnin suo-
ritti arviointiryhmä, johon kuuluvat:

Puheenjohtaja:

Raimo Poikela, Skanska Kodit Oy

Jäsenet:

Erkki Heikkinen (aluksi)
Jukka Rasmus (jatkoi), Skanska Ko-
dit Oy

Jari Mäkimattila, VVO Rakennuttaja 
Oy

Urpo Koivusaari, VVO Rakennuttaja 
Oy

Niina Puumalainen, projektinjohtaja, 
talous- ja suunnittelukeskus

Mikael Sundman, projektipäällikkö, 
kaupunkisuunnitteluvirasto

Martti Tallila, johtava kiinteistölaki-
mies, kiinteistövirasto

Klpailijoiden nimeämä jäsen:

Jari Viherkoski, arkkitehti, SAFA

Arviointiryhmän sihteerinä toimi arkki-
tehti Tuomas Hakala kaupunkisuunnit-
teluvirastosta.

Arvosteluryhmä kuuli asiantuntijana 
kustannuslaskijaa, jona toimi Toco-
man Oy.

1 Suunnittelu- ja tarjouskilpailu

Kilpailun kulku

Kilpailu alkoi 1.8.2008 ja päättyi 
31.10.2008. Kilpailijoilla oli oikeus 
pyytää ohjelmaa koskevia lisäselvityk-
siä. Määräaikaan mennessä tuli seitse-
män kysymystä. Kysymykset ja niihin 
laaditut vastaukset toimitettiin kilpaili-
joille 25.9.2008.

Määräaikaan mennessä saapui neljä 
ehdotusta, jotka kaikki täyttivät kil-
pailuohjelmassa esitetyt vaatimukset 
ja hyväksyttiin arvosteltavaksi. Ehdo-
tusten minimerkit olivat:

1. BUENA VISTA
2. KLAFFI
3. MUURAhainen
4. rubik

Kilpailuehdotuksista laadittiin Tocoman 
Oy:n toimesta kustannusarvio. 

Arviointiryhmä kokoontui arvioimaan 
ehdotuksia yhteensä neljä kertaa.



6

Kilpailualueen rajaus
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2 Kilpailutehtävä

Kilpailualue
Kilpailualueena oli Etelä-Hermannin 
korttelin 21010 neljä erillistä tonttia. 
Kilpailualue sijaitsee Etelä-Hermannis-
sa Helsingin itäisessä kantakaupungis-
sa pääteiden rajaamalla alueella, jonka 
muuttaminen asuntoalueeksi on tul-
lut mahdolliseksi Eläinlääketieteellisen 
korkeakoulun siirryttyä Viikkiin.

Etelä-Hermanniin on luotu edellytykset 
monipuolisen asuntoalueen rakentami-
selle noin 2500 asukkaalle. Rakenta-
misella pyritään nostamaan Herman-
nin mainetta kantakaupungin rauhal-
lisena, korkealuokkaisena ja urbaani-
na asuinympäristönä. Poikkeukselli-
sen monipuolista topografiaa, ajallisia 
kerrostumia ja vanhaa puistomaista il-
mettä hyödynnetään asuntoalueen po-
sitiivisina ominaisuuksina.

Alueesta rakennetaan poikkeuksellisen 
tiivis ja lähes autoton kerrostalovaltai-
nen asuinalue. Poikkeuksellisen hyvät 
näkymät asunnoista Vanhankaupungin 
selälle ja Mustikkamaalle antaa erin-
omaisen lähtökohdan korkeatasoiselle 
asuintorakentamiselle.

Suunnittelun lähtökohdat 
ja suunnitteluohjeet

Kohderyhmä

Pääkohderyhmä on lapsettomat aikuis-
taloudet:

Aikuistaloudet, joista lapset ovat jo 
muuttaneet pois.

Käyttävät paljon aikaa TV:n kat-• 
seluun, radion kuunteluun ja leh-
tien lukuun
Muuttavat pientaloista keskustan • 
palvelujen tuntumaan, jol-loin hy-
vien säilytysratkaisujen merkitys 
korostuu. Merkittävin syy muut-
taa uuteen asuntoon on suuren 
asunnon ja puutarhan vaatima ai-
ka ja vaiva.
Arvostavat kovin huoneistosau-• 
naa, turvallisuutta ja käytän-nöl-
lisyyttä
Arvostavat tehokkaasti käytettyjä • 
neliöitä ja toimivia tilarat-kaisuja.

Nuorehkot aikuistaloudet, joilla ei ole 
lapsia.

Vapaa-ajassa iso osa käytetään • 
harrastuksiin, joka asettaa vaati-
muksia harrastusvälineiden säily-
tykselle.
elämisen helppous korostuu arjes-• 
sa
koti on paikka rentoutua ja ladata • 
”akkuja”, jotta jaksaa viihtyä ulko-
na ystävien kanssa.
Arvostavat käytännöllisyyttä asun-• 
non ratkaisuissa.

Kaupunkikuva ja ympäristö

Etelä-Hermannin alueen kaupunkiku-
vallisina elementteinä on tiivis kaupun-
kirakenne, autottomuus, suuret kor-
keuserot, näkymät Vanhankaupungin 
selälle, vanha puusto ja valmiit puisto-
alueet sekä vanhat rakennukset ja ra-
kenteet uusien lomassa.

Tiivis kaupunkirakenne

Poikkeuksellisen tiivis kaupunki-
rakenne luo vahvan urbaanin tunnel-
man. Uudet asuinrakennukset ovat osa 
kokonaisrakennetta, eivätkä niinkään 
nouse yksittäisinä uudisrakennuksina 
esiin. Alueen kaupunkikuva muodos-
tuu rakennusten keskinäisistä suhteis-
ta ja korkeuseroista. Asuinrakennusten 
arkkitehtuurin tulisi kunnioittaa koko-
naisrakennetta, eikä niinkään nousta 
esiin erityisen poikkeavalla ulkoarkki-
tehtuurilla.

Autottomuus

Aluetta ympäröivät itäisen kanta-
kaupungin pääliikenneväylät ja erin-
omaiset julkisen liikenteen yhteydet. 
Alueen sisälle rakennetaan etupäässä 
kevyen liikenteen väyliä, joilla huol-
toajo on sallittu. Liikenneratkaisu yh-
dessä maanalaisen pysäköintilaitoksen 
kanssa tekee uudesta alueesta käytän-
nössä autottoman. Kapeat kadut ovat 
osaltaan mahdollistaneet tiiviin kau-
punkirakenteen syntymistä.

Suuret korkeuserot

Alueen korkeuserot vaihtelevat ta-
solta +6.0 tasolle +25.4. Itään las-
keva maasto antaa erinomaiset mah-
dollisuudet näkymien hyödyntämiseen 
ainakin rakennusten ylemmissä ker-
roksissa. Kilpailualue rajoittuu idässä 
Tenhonkujaan, jonka länsireunaa ra-
jaa korkea betoni-/luonnonkivimuu-
ri. Muurin uudisosaan tullaan rakenta-
maan työtiloja tai asuntoja, jotka au-
keavat Tenhonkujalle.

Näkymät

Rakennusmassat on sijoitettu hiu-
kan kaareviin riveihin siten, että pitkät 
näkymät olisivat mahdollisimman mo-
nen ulottuvilla. Raken-nusten ylimmis-
tä kerroksista on hienot näkymät Van-
hankaupungin selälle pohjoiseen. Ra-
kennusten kattosaunat tulevat tarjoa-
maan kaikille asukkaille mahdollisuu-
den merinäköalaan.
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Säilyvät rakennukset ja 
rakenteet

Tontilla 21010/2 sijaitsee asema-
kaavassa suojeltu savupiippu, jota ei 
saa purkaa.

Merkittävin kilpailualueen läheisyy-
dessä säilyvä rakenne on poh-joispuo-
lella oleva korkea luonnonkivimuuri. 
Alueen pohjoispuolella säilyy uudehko 
laboratoriorakennus, jota laajennet-
tiin viimeksi 1990-luvulla. Alueen ete-
läpuolella on suojeltu vanha margarii-
nitehdas, joka tulee olemaan samalle 
tontille rakennettavan toimistoraken-
nuksen osana.

Koko alueen kannalta merkittävim-
mät säilyvät rakennuskokonai-suudet 
ovat vankilan alue ja Tukkutorin alue. 
Molemmat kokonaisuudet on raken-
nettu punatiilistä ja on toivottavaa, et-
tei Etelä-Hermannin uusien asuinra-
kennusten pääasiallinen julkisivuma-
teriaali ole samaten punatiili.

Lähiympäristön suunnitteluohje

Rakennusten ja pihojen sekä liiken-
ne- ja pysäköintialueiden suunnitte-
lua ja toteutusta varten on Etelä-Her-
mannin alueelle laadittu lähiympäris-
tön suunnitteluohje (liiteasiakirja 7). 
Nämä selventävät ja täydentävät niitä 
periaatteita, joita alueen yksityiskoh-
taisessa suunnittelussa asemakaavan 
lisäksi noudatetaan.

Tavoitteena on suunnitella asuinker-
rostalokohde, jossa toiminnalliset, es-
teettiset, tekniset ja taloudelliset vaa-
timukset on ratkaistu tasapainoisesti. 
Rakennukset suunnitellaan elinkaari-
kustannuksiltaan edullisiksi ja inves-
tointikustannuksiltaan toteuttamiskel-
poisiksi. Kohde tulisi suunnitella pe-
rinteisiä, hyväksi koettuja rakenta-
mismenettelyjä noudattaen siten, että 
ratkaisuissa painottuvat rakennusten 
elinkaarikustannusten kannalta järke-
vät valinnat sekä rakennusosien ylläpi-
to- ja huoltotoimenpiteiden edellyttä-
mät vaatimukset. Rakennusmateriaa-
lien valinnassa ja rakenneratkaisuissa 
sekä ulkoalueiden suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon myös kiinteistön kun-
nossapitonäkökohdat.

Asemakaava

Tonttien 21010/1-4 asemakaava 10900 
on saanut lainvoiman 25.10.2002. Ton-
tit ovat asuinkerrostalojen korttelialu-
etta (AK). Asemakaava on kilpailijoi-
ta sitova.

Rakennusoikeus 

Rakennusoikeudesta voidaan poike-
ta porrashuoneiden osalta siten, että 
asemakaavassa osoitetun kerrosalan 
lisäksi saa rakentaa porrashuoneiden 
15 m2 ylittävän osan kussakin kerrok-
sessa edellyttäen, että tämä lisää asu-
misviihtyvyyttä.

Tonteilla 21010/1-2 on mahdolli-
suus rakentaa yhteensä 1 600 k m2 
pihatason alapuolelle. Kaavan sallimaa 
pihatason alapuolista rakennusoikeut-
ta hyödynnetään vain siinä laajuudes-
sa kuin sinne pystytään järkevästi si-
joittamaan varsinaista asuinrakennus-
oikeutta palvelevia aputiloja. 

Maaperä ja rakennettavuus

Saatavilla olevien pohjatutkimustie-
tojen mukaan kohde sijaitsee pääosin 
kallioisella alueella, jossa on pieniä kit-
kamaa lämpäreitä. Kalliopinnan syvyys 
maapinnasta on 0..3 metriä ja kitka-
maa-alueilla maakerroksen paksuus 
on yli 1 metriä.

Rakennukset voidaan perustaa an-
turaperustuksilla kallion tai kantavan 
pohjamaan varaan. Lopulliset perus-
tamistavat on määriteltävä rakennus-
suunnitteluvaiheessa tehtävien pohja-
tutkimusten perusteella.     

Pysäköinti

Alueen erityispiirteenä on autopaik-
kojen rakentaminen pääosin maan al-
le. Alueelle rakennetaan pysäköintilai-
tos ja sitä hallinnoimaan on perustettu 
pysäköintiyhtiö Etelä-Hermannin Pysä-
köinti Oy. Pysäköintilaitoksen louhin-
tatyö on valmistunut ja luola kokonai-
suudessaan valmistuu 2009. Kilpailu-
alueelle ja läheisyyteen sijoittuu kak-
si pysäköintiluolan sisäänkäyntiä eli E- 
ja F-kuilu- ja sisäänkäyntirakennukset 
(hissi- ja porrasyhteydet, jäljempänä 
E- ja F- kuilut). E-kuilun rakenteet si-
joittuvat Plazankujan katualueelle ja 
tontille 21010/1. F-kuilun rakenteet 
sijoittuvat tonteille 21010/2 ja 3. Tar-
kemman määrittelyn osalta viitataan 
liitteinä oleviin suunnitelmiin. 

Asuinrakennusten korttelialueella 
on voimassa pysäköintimääräys 1 ap 
/140 k-m2. Tonttien kaikki autopaikat 
sijoitetaan pysäköintilaitokseen. Pysä-
köinnin suunnittelu sisältyy kilpailu-
tehtävään tonteille 21010/1-3 sijoittu-
vien sisäänkäyntien osalta siten, että 
ne liitetään osaksi rakennusten muuta 
arkkitehtuuria.

Pihajärjestelyt

Kullakin tontilla on oma piha. Pihan oh-
jeelliset korkeusasemat on esitetty kil-
pailuohjelman liitteessä. Ehdotussuun-
nitelmassa esitetään yleispiirteinen pi-
hasuunnitelma ja pihan suunnittelu 
kuuluu kilpailunjärjestäjän tulevaan 
suunnittelu toimeksiantoon.

Pihoille johdetaan huolto- ja pelas-
tusajoneuvojen reitit Tuulensuunkujan 
puolelta. Liittymät katualueisiin ilme-
nevät katusuunnitelmista.

Kullakin pihalla tulee olla invapysä-
köintipaikan rakentamismahdollisuus.

Yhteiskerhotilat

Asemakaavan mukaan hankkeeseen 
kuuluu asukkaiden yhteiskäyttötilo-
ja 1,5 % kerrosalasta. Monikäyttötila 
toteutetaan saunaosaston yhteyteen 
takkahuoneena. Kaavan mahdollista-
maa monikäyttötilan osoittamista ton-
tille 21013/2 ei hyödynnetä.

Palo-osastointi

Tenhonkujan päässä rakennusalueiden 
rajat tulevat 6 metrin päähän viereisen 
korttelin rakennusmassoista. Osas-
tointivaatimus on jaettu naapureiden 
kesken siten, että kummankin raken-
nuksen vapaiden näkymien suuntaan 
on mahdollista avata ikkunoita ilman 
osastointivaatimuksia.

Yhteistilat 

Yhteistiloissa noudatetaan asemakaa-
vamääräyksiä ja tilaohjelmaa. Tilojen 
mitoituksessa noudatettavat periaat-
teet on esitetty tilaohjelmissa. 

Kustannus- ja 
tehokkuustavoitteet

Ratkaisun tulee olla tuotantoteknisesti 
yksinkertaisesti toteutettavissa ja sii-
nä tulee pyrkiä toistuvuuteen ja valin-
toihin, jotka mahdollistavat työmaal-
la tehtävän työn vähentämisen esival-
mistusastetta nostamalla.



9

Kilpailualueella kilpailijoiden edel-
lytetään suunnittelevan kohteen ase-
tetun tavoitehinnan mukaisesti – kor-
kealaatuisesti mutta annettujen laatu-
tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevia 
kustannuksia välttäen.

Tavoitetasot:

Rakennuskustannukset (pääryhmät 
1-9)  < 2200€/asm2 (alv 22%)
(ilman autopaikkakustannuksia, liitty-
mismaksuja, rahoituskustannuksia ja 
rakennuttamiskuluja esim. suunnitte-
lu, markkinointi, myynti)
Tehokkuus        < 1,40 brm2/asm2 

Tilaohjelma/ tontti 

Ehdotussuunnitelmien 
arviointiperusteet:
Ehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin 
huomiota erityisesti siihen, miten mää-
riteltyjen asiakasryhmien toiveisiin ja 
resursseihin vastataan. Tavoitteena oli 
esteettisesti, toiminnallisesti ja talou-
dellisesti tasapainoinen suunnitelma. 
Lisäksi tavoitteena oli löytää asiakkail-
le todellista arvoa tuottavia, toteutet-
tavissa olevia ja arkkitehtisuunnittelul-
la luotavia innovaatioita. 

Arviointiperusteet:

Ratkaisun arkkitehtoninen koko-• 
naisuus

Valittujen asiakasryhmien elämän-• 
tapojen, arvostusten ja mahdolli-
suuksien huomioon ottaminen se-
kä asunnoissa, yhteistiloissa että 
pihatiloissa.

Rakennusten julkisivujen, sisään-• 
käynti- ja liikennetilojen sekä pi-
hatilojen kaupunkikuvallinen laa-
tu

Määritetyn kustannustavoitteen • 
mukaisuus* 

Ratkaisun kehityskelpoisuus** • 

*
Jatkosuunnittelun pohjaksi valitun 
suunnitelman on joko oltava kustan-
nustavoitteen mukainen tai arviointi-
ryhmän näkemyksen mukaan sellai-
seksi kehitettävissä suunnitelman pe-
rusideat säilyttäen. 

**
Kilpailun arviointiryhmä voi antaa eh-
dotuksiin liittyviä kehittämisohjeita. 
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3 Kilpailun yleisarvostelu

Alueen tiiviys, suuret korkeuserot ja 
vinot näkymäsuunnat yhdistettynä kil-
pailuohjelman tehokkuustavoitteisiin 
tarjosivat haasteellisen tehtävän kil-
pailijoille. Kilpailu on tuottanut nel-
jä hyvin tutkittua ja korkealuokkais-
ta ehdotusta. Yksikään  neljästä eh-
dotuksesta ei kuitenkaan suoranaises-
ti pystynyt täyttämään ohjelman kaik-
kia odotuksia. 

Ehdotukset eroavat kaikki toisistaan 
suhteessa asemakaavaan. Vain yksi 
ehdotus, MUURAhainen, on yksityis-
kohdissaankin noudattanut asemakaa-
vaa ja sen henkeä. Muut ehdotukset 
ovat ainakin osin esittäneet asemakaa-
vasta poikkeavia ratkaisuja. Vaikka kil-
pailuohjelmassa on maininta siitä, et-
tä asemakaava on kilpailijoita sitova, 
ei kilpailijoilla sinänsä ole esteitä esit-
tää ratkaisuja, jotka osin ovat ristirii-
dassa asemakaavan kanssa. Perusta-
voitteenahan tällaisessa kilpailussa on 
saavuttaa kokonaisuutena tarkasteltu-
na korkealuokkainen lopputulos, eikä 
asemakaavan tule asettaa esteitä hy-
välle lopputulokselle.

Eniten asemakaavasta on poikennut 
ehdotus rubik, jossa esitetään raken-
nusmassojen halkaisua niin, että ton-
tin keskelle muodostuu uusi sisäinen 
katu. Tavoitteena on ilmeisesti ollut 
luoda parhaita mahdollisia näkymiä 
korkealta mäeltä avautuvaan kaupun-
kimaisemaan. Tämä pyrkimys ei kui-
tenkaan ole onnistunut täysin, sillä 
asuntosuunnittelussa ei asetelmaa ole 
hyödynnetty. Asemakaavallinen ote on 
johtanut intiimiin ja intensiiviseenkin 
lähiympäristöön, joka samalla on osin 
kasvanut umpeen. Järjestely vähen-
tää lisäksi rakenteilla olevien naapuri-
rakennusten näkymiä oleellisesti. 

Maisemalliset näkökohdat ovat ilmei-
sesti perustelleet myös ehdotuksen 
BUENA VISTA pienehköä irtautumis-
ta asemakaavasta. Julkisivujen sahaa-
va rytmi avaa näkymiä sekä kaakkoon 
että koilliseen, mutta kaavallista ideaa 
ei tässäkään ehdotuksessa ole kyetty 
täysin siirtämään asuntojen suunnit-
teluun.

Ehdotuksessa KLAFFI on asemakaa-
van mukaiset suorat massat taivutet-
tu maisemallisista ja kaupunkikuvalli-
sista syistä. Lisäksi Tuulensuunkujan 
puoleiset rakennusmassat on korotet-
tu kuudesta kerroksesta seitsemään. 
Ratkaisu alleviivaa hienosti koko Etelä-
Hermannin rinnemäistä luonnetta. Sa-
malla on kyetty hyödyntämään asetel-
maa myös asuntojen suunnittelussa. 
Rakennuksista muodostuu uuden kau-
punginosan dominantti sen keskeisim-
mässä osassa. Seitsenkerroksiset osat 
eivät oleellisesti haittaa naapuriraken-
nusten avautumissuuntia ja näkymiä. 

Kilpailualue on osa tiivistä kivikaupun-
kialuetta, joissa rakennusten ei odo-
teta julistavan omaa erityisasemaan-
sa vaan muodostavan mielenkiintoisen 
ja vaihtelevan kaupunkikudoksen.  Ra-
kennuksilla ei Etelä-Hermannin kaava-
alueella ole niin selkeää paraati- ja sel-
käpuolta kuin avoimella tonttialueella 
sijaitsevilla rakennuksilla.  Alueen ai-
van erityinen piirre on vahvat korkeus-
erot. Nämä korkeuserot antavat hyvän 
edellytyksen itään päin suuntautuvil-
le näkymille. Vaikka tätä suuntausta 
on hyödynnetty jossain määrin kaikis-
sa ehdotuksissa, niin komeimmin taso-
erot tulevat esiin ehdotuksessa KLAF-
FI

Ohjelman tehokkuusvaatimukseen 
<1.4 , on suhtauduttu eri tavoin. Te-
kijöillä on ollut vaikeuksia tasapainoil-
la tehokkuustavoitteiden ja asuntojen 
laadullisten tavoitteiden välillä. Vain 
ehdotus ”Muurahainen” on kyennyt li-
kimäärin täyttämään nämä runkote-
hokkuuden vaatimukset. Muiden ehdo-
tusten osalta asuntojen näkymäsuun-
tien ja valaistuksen optimointi on jou-
duttu tekemään hieman tehokkuudes-
ta tinkimällä. Kaikissa ehdotuksissa 
”Muurahaista” lukuun ottamatta suora-
kulmaista lamellia on lähdetty muotoi-
lemaan etsien nimenomaan parempaa 
suuntausta asunnoille ja näissä tavoit-
teissa myös pääosin onnistuen. Tuo-
maristo on joutunut arvioimaan, kuin-
ka paljon lisäarvoa asuntojen markki-
nointiin näillä rakennusmassan muo-
doilla on pystytty tuottamaan.

Kaikissa ehdotuksissa on pysytty hy-
vin ohjelman mukaisissa asuntoneli-
öissä suhteessa huonelukuihin. Asun-
not ovat tilankäytöltään varsin ekono-
misia ja kilpailijoiden onkin täytynyt 
punnita tarkkaan, mihin niukat neliön-
sä käyttää. Yleinen ratkaisu on ollut 
tehdä, päämakuuhuonetta lukuun ot-
tamatta, makuuhuoneista niin pienet 
kuin mahdollista. Tämä on perusteltua 
ottaen huomioon markkinoinnin asu-
kassegmentti; nuoret parit ja lapset-
tomat aikuistaloudet. Kakkosmakuu-
huoneet toimivat hyvin vierashuonei-
na, työhuoneina tai varastotiloina.  Toi-
nen tapa tehostaa tilankäyttöä on ollut 
yhdistä ruokailu- ja oleskelutila yhdek-
si tilakokonaisuudeksi, joka paikoitel-
len on johtanut ruokailutilan sijoittami-
seen varsin pimeään keskirunkoon.

Kaavan mukainen kerrosala on käytet-
ty kolmessa ehdotuksessa. Sen sijaan 
ehdotus BUENA VISTA on muita ehdo-
tuksia noin 10% pienempi.
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Hermannin alueella työn ja asumi-
sen yhdistäminen on luontevaa liitty-
en alueen historiaan. Asemakaava tar-
joaa tähän mahdollisuuden Tenhonku-
jan muurin lisärakennusoikeuden puit-
teissa. Kilpailuohjelmassa lähtökohta 
kuitenkin oli, että muuriin voi toteut-
taa vain asuinrakennusoikeutta pal-
velevia, tilaohjelman mukaisia tiloja. 
- Ehdotukset MUURAhainen ja KLAFFI 
ovat esittäneet muuriin kaksikerroksi-
sia työ/asuintiloja kaupunkikuvallisesti 
ja toiminnallisesti vakuuttavalla taval-
la. Kaksi muuta kilpailijaa ovat kilpai-
luohjelman mukaisesti jättäneet mah-
dollisuuden käyttämättä tietoisena sen 
taloudellisista realiteeteistä. 

Arvioinnissa muurin käyttäminen tilo-
jen rakentamiseen tai käyttämättä jät-
täminen ei ole ollut vaikutusta. Yläpuo-
liset rakennukset voidaan kilpailun eh-
dotusten valossa suunnitella kokonaan 
riippumatta muuriin rakennettavista ti-
loista eivätkä niillä ole vaikutusta arvi-
ointiperusteena olevaan kustannus- ja 
tehokkuustavoitteeseen.

Yhteistilojen osalta kilpailijat ovat seu-
ranneet hyvin annettua tilaohjelmaa.  
Pesulatilat on yleensä sijoitettu tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla sisääntuloau-
lan yhteyteen. Parhaimmillaan pesu-
la elävöittää hyvin monesti melko um-
pinaiseksi muodostuvia maantasoker-
roksia, kuten ehdotuksessa MUURA-
hainen, jossa pesulasta on tehty osa 
muurin yläreunaa pitkin kulkevan ke-
vyen liikenteen raittia. Kaikissa eh-
dotuksissa on tilavat ja hienoilla nä-
kymillä varustetut ullakkosaunat ker-
ho- tai yhdessäolotiloineen.  Erityisesti 
ehdotuksissa KLAFFI ja BUENA VISTA 
on hyödynnetty maisemallista sijain-
tia sekä sauna- ja kerhotilojen avauk-
sessa kolmeen suuntaan että ehdot-
tamalla kolmeen suuntaan avautuvia 
parvekkeita tai terasseja sekä Vanhan-
kaupunginlahden että keskustan suun-
taan.

KLAFFI on myös ainut ehdotus, jossa 
kaikista asunnoista on sisäyhteys pe-
sula- ja saunaosastolle maantasoker-
roksen kautta. Tuomaristo on arvosta-
nut tätä kaikkia asuntoja tasapuolises-
ti huomioivaa ratkaisua.

Varastotilat on esitetty normaaliin ta-
paan maantasokerrokseen sekä en-
simmäiseen kellarikerrokseen. Ehdo-
tus KLAFFI on jakanut osan varasto-
tilasta ”lähivarastoiksi” porrashuone-
tasanteille asuinkerroksiin.

Pihatilojen suunnittelu on jäänyt eh-
dotuksissa melko viitteelliseksi.  Pelas-
tusreitit on merkitty ehdotuksiin BUE-
NA VISTA ja MUURAhainen, mutta ne 
on  järjestettävissä kaikkiin ehdotuk-
siin pihatilaa turmelematta. Pihatilo-
ja tulisi jatkossa kehittää siihen suun-
taan, että niistä löytyisi paremmin eri-
tyyppisiä avoimia tiloja ja suojaisia 
sopukoita, jotta asukkaat pystyisivät 
säätelemään sosiaalisen kanssakäy-
misen astetta. Maantasoasuntojen te-
rassit on suojattu kohtuullisesti. Oma-
peräisin piha on ehdotuksessa BUENA 
VISTA joka esittää pihalle kumpujen ja 
painanteiden sarjan.
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4 Ehdotuskohtainen arvostelu

4.1 Ehdotuksen ”BUENA 
VISTA” arvostelu

Sahanteräratkaisun turvin on ollut 
edellytyksiä hyödyntää maisemallista 
sijaintia. Ratkaisu on poikkeuksellises-
ti toteutettu rungon molemmin puo-
lin. Kaaviokuvissa selkeästi esitettyjä 
maisemallisia tavoitteita, ei kuitenkaan 
asuntojen osalta ole täysin kyetty to-
teuttamaan.  Nyt pohjoiseen ja koilli-
seen avautuu varsin sekundäärisiä ti-
loja. Asetelma on kenties korjattavis-
sa tekemällä esimerkiksi 3h + k asun-
not peilikuvaksi, jolloin olohuone-keit-
tiö suuntautuisi kohti Vanhankaupun-
ginselkää.  Valittu lähtökohta on joka 
tapauksessa tuottanut varsin kapean 
keskimääräisen runkosyvyyden ja pal-
jon kulmia, joten sen täysimääräinen 
hyödyntäminen on ehdottoman tärke-
ää.

Polveilevalla rakennusmassalla ja ker-
roksittain vaihtuvilla julkisivuaukotuk-
silla on korostettu yksittäisen asunnon 
asemaa suuremmassa kokonaisuudes-
sa. Ratkaisu korostaa hienosti asunto-
jen yksityisyyttä.  Oleskelutilojen ja 
parvekkeen muodostama kokonaisuus 
on häiriötön.  Sisäperspektiivikuva 
asunnosta parvekkeen kautta ulos an-
taa ylellisen vaikutelman. Nuorten ai-
kuistalouksien kohderyhmälle asunnot 
olisivat hyvin markkinoitavissa.

Pihojen liittyminen rakennuksiin ja ku-
jiin on mallikkaasti hoidettu. Pihasuun-
nitelmat ovat kilpailun korkealaatui-
simmat ja toiminnallisesti varsin pe-
rusteltuja. Kumpuihin ja painanteisiin 
perustuvat yhteispihat muodostavat 
luontevia yhteisöllisiä paikkoja leikkiin 
ja oleskeluun. Pohjakerroksen asunto-
jen terassit ovat tehtävissä ilman, et-
tä yhteiset pihatoiminnat niistä kärsi-
sivät.

Yhteistiloista ullakkosauna, joka avau-
tuu kolmeen suuntaan, edustaa ylel-
listä asumistasoa myös kolmeen suun-
taan avautuvan kattoterassin ansios-
ta. Toisaalta vain toisesta porrashuo-
neesta on sisäyhteys saunatiloihin, mi-
kä asettaa asukkaat eriarvoiseen ase-
maan. Pesulan pieni ulkotila etelään 
edustaa hyvää asumisen laatutasoa.  

Porrashuoneen mitoitus on maantaso-
kerroksessa hyvä, mutta asuinkerrok-
sessa ne ovat hivenen tuhlailevia. Yh-
teistilojen mitoitus on muuten onnis-
tunutta. 

Muuria ei ole hyödynnetty, mutta sii-
hen esitetty aukotus on tulkittavissa 
niin, että asuinrakennuksista on yhte-
ys Tenhonkujalle. Tämä mahdollisuus 
on edullinen saavuttaessa Kalasata-
man metrokortteleiden tulevan kau-
pallisen keskuksen suunnasta.

Rakennusten julkisivut ovat raikkaat 
ja korkealuokkaiset.  Perspektiiviku-
va Tuulensuunkujalta esittelee varsin 
omaperäisen tulkinnan sahalaitaises-
ta talosta. Erityisen kiinnostava on nä-
kymä Tenhonkujalta. Muurin yli kur-
kistavat värikkäät parvekkeet tarjoa-
vat mielenkiintoisia näkymiä sekä ku-
jalla kulkeville että asunnoista kujan 
suuntaan.

Asuntojen huonetilamitoitus on pää-
sääntöisesti onnistunut. Päädyn neljän 
huoneen asunnosta olisi voinut saada 
miellyttävämmän sijoittamalla oleske-
lutiloja enemmän päätyseinälle, vaikka 
naapuritontin asuinrakennusten päät 
muodostavatkin häiriötekijän.  Nyt tä-
män asunnon samoin kuin 3h+k 79,5 
m2:n oleskelutiloihin kuljetaan mel-
ko pitkän käytävän kautta. Sen sijaan 
3h+k 68m2 länsipäädyssä on ratkais-
tu näppärästi. Kohderyhmän muka-
naan tuomaa säilytystilojen tarvetta 
ei ole erityisesti huomioitu eri asunto-
tyypeissä. Asuntojen kannalta suurim-
pana ongelmana on kuitenkin se, et-
tä ehdotuksessa ei ole kyetty tarjoa-
maan paremmin rungon läpi hengittä-
viä asuntoja.
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PIHAT: KASVILLISUUDEN VÄRITEEMAT

PUNAINEN: Vaahterat, kirsikkapuut ja villiviini

VALKOINEN: Koivut, omenapuut ja köynnöshortensia

KELTAINEN: Lehmukset, luumupuut ja köynnöskuusama

PIHAN RAKENTEITA JA MATERIAALEJA

PERGOLATPUUTERASSITNURMIPAINANTEET JA 
- KUMMUT
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Ehdotuksen ”BUENA VISTA” 
tekijöiden laatima selostus

kaupunkikuva

Rakennukset sijoittuvat asemakaavan 

mukaisesti ryhdikkääseen riviin. Kaavail-

lustraation ajatusta asuntojen avaamises-

ta erkkereillä merelle on jalostettu eteen-

päin. Rakennusrunko on ositettu asunnon 

kokoisiin pätkiin, jotka on käännetty koh-

ti merinäkymiä.

Päällekkäiset asunnot on eritelty toisis-

taan julkisivujaottelun keinoin. Kokonaisuus 

koostuu päällekkäin ja vierekkäin ladotuista 

yksittäisistä asunnoista anonyymin kerros-

talomuurin sijaan.

asunnot

Asunnoista avautuu pitkiä näkymiä nel-

jään suuntaan. Maisema näyttäytyy osin 

vastakkaisten rakennusten sivuitse, ylim-

missä kerroksissa esteettömästi muiden ra-

kennusten yli. Suurimmasta osasta asunto-

ja avautuu näkymäsektori merelle.

Asuntojen suunnittelussa on panostettu 

erityisesti oleskelutiloihin. keittiö, ruokai-

lu ja avara parveke on yhdistetty olohuo-

neeseen. Ruokailutilat on mitoitettu suuril-

le ruokapöydille ystävien ja sukulaisten vie-

railuja varten. Tilavat lasitetut parvekkeet 

avartavat sisätilaa varhaisesta keväästä pit-

källe syksyyn. Maantasoasunnoilla on omat 

yksityispihansa.

Talojen yhteissaunat on sijoitettu kat-

tokerrokseen. Suojaisalta kattoterassil-

ta avautuvat esteettömät näkymät ympä-

ristöön. Edustavan yhteissaunan ansios-

ta asunnoista voidaan jättää rakentamatta 

kalliita huoneistosaunoja.

rakenne

Rakennuksien kantava runko on beto-

nia. Runko on systematisoitu moduuliin k/k 

6500mm. Ikkunat ja parvekkeiden sekä jul-

kisivujen osat toistuvat vakiomittaisina.

Julkisivut on värirapattu. Parvekkeiden 

sisäkatot ovat puuverhoiltuja.

pihat

Rakennusten väliin jäävät pihat ovat 

luonteeltaan puistomaisia ja tilarakenteel-

taan avoimia tai puoliavoimia. Pihatilalle on 

annettu rakennusten arkkitehtuurin vas-

tapainoksi orgaaninen, pehmeä muotokie-

li. Maastomuodoiltaan maljamaisia, mata-

lia ja kumpumaisia nurmiaukioita reunusta-

vat matalat pensasistutukset, jotka rajaa-

vat myös kivettyjä pihateitä ja yksityispiho-

jen terasseja.

Pensasalueiden keskelle on istutettu 

muutamia puita. Pihojen lämpimällä reunal-

la, yksityispihojen edustoilla puut ovat ko-

risteellisia hedelmäpuita; kirsikkaa, omenaa 

ja luumua, ja sijoittuvat muutamien puiden 

ryhmiin.

Pihatien puolella puut ovat suurempia 

lehtipuita; vaahteroita, lehmuksia ja koivu-

ja yksittäin sijoitettuna.

Pihaa rajaa kadusta muuriin yhdistet-

ty pergola, johon on myös integroitu istus-

kelupaikkoja. Pergolan reunaan liittyy pui-

nen oleskelutasanne, joka rajaa yhteen au-

kioista sijoitettua leikkipaikkaa. Pergolan te-

maattisena parina ovat pihan vastakkaises-

sa päässä sijaitsevan muurin köynnösistu-

tukset.

Muurin Tenhonkujan puoleinen reliefi-

seinä koostuu toistuvista väribetonielemen-

teistä.

Pihat erottuvat toisistaan kasvillisuuden 

väriteemoin. Teemat ovat valkoinen (pui-

na omenat ja koivut, köynnöksenä köyn-

nöshortensia), punainen (puina kirsikat ja 

vaahterat, köynnöksenä villiviini) ja keltai-

nen (puina luumu ja lehmus, köynnöksenä 

tuoksuköynnöskuusama).

Pensasistutukset ovat matalia verhopen-

saslajeja. Pihatiet on kivetty nupukiveyksel-

lä. Muurin vierellä kulkeva raitti on asfaltti-

pintainen ja soppakiviraidoin jäsennelty.
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kaupunkikuva

Tuulensuunkujan kortteliratkaisun lähtökohtana on asuntojen optimaalinen suuntaaminen ja monipuolisten näkymien avaaminen. Rakennusten muotoilun, koordinaatistomuutosten ja porrastusten avulla 

rakennukset kurkottavat ohi Tenhonkujan rakennusten Vanhankaupunginselälle. Asemakaavan lähtökohtia on korostettu jakamalla rakennusmassat kahtia ja sopeuttamalla ne alueen rakeisuuteen. 

Rakennusmassojen korkeusvaihtelun ansiosta useammat asunnot suuntautuvat kohti idässä avautuvaa maisemaa.

Rakennusten vaihteleva julkisivuaukotus muodostaa yhdessä piha-alueiden istutusalueiden suorakaidemaailman kanssa kokonaistaideteoksen, jota katsotaan ja koetaan myös asunnoista käsin. 

Samansävyisinä pihapinta ja julkisivut muodostavat yksiaineisen tilan, jota suorakaiteet rytmittävät. Maanalaisia tiloja rajaavan Tenhonkujan muurin käsittelyllä ja värityksellä uusi asuinkortteli on sovitettu 

Tenhonkujan rakennuksiin, joiden pihatiloille muuri muodostaa taustan. 

rakennukset

Rakennukset koostuvat selkeistä, kappalemaisista massoista, joihin asuntojen ulkotilat on koverrettu. Julkisivuille on luotu elävyyttä vaihtelevalla aukotuksella, jossa kantavat linjat on huomioitu. Tämä 

mahdollistaa puhtaaksimuuratut julkisivut. Korttelin rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on valkea poltettu tiili. Tiilipinnan yliharjattu saumaus antaa elävälle pinnalla käsityön leimaa. Jokaiselle 

rakennukselle on annettu lisäksi oma tunnusvärinsä, jota on käytetty rakennusmassojen porrastusten ja koverrusten rappauspinnoissa sekä parvekkeiden taustaseinien puuverhoiluissa. 

Rakennukset on mahdollista toteuttaa matalaenergiataloina. Tämä on huomioitu tavallista paksumpina ulkoseinärakenteina, mikä vaikuttaa myös bruttoaloihin. 

asunnot

Asunnot on avattu optimaalisesti lämpimiin ilmansuuntiin. Asuntojen ulkotiloista on muokattu vaihtelevia vuorottelemalla eteläjulkisivun leveitä ja kapeita parvekkeita. Leveistä parvekkeista on mahdollista 

rajata myös viherhuoneita.

Asunnot on varustettu hyvillä säilytystiloilla ja erillisillä vaatehuoneilla, joita voidaan käyttää esim. harrastevälineiden säilytykseen. Pienissä asunnoissa eteisen vaatesäilytys on mahdollista rajata 

vaatehuoneeksi. Märkätilojen sijoittelussa on huomioitu mahdollisuus asuntojen muunteluun. 

Huoneistot on varustettu huoneistokohtaisilla lämmön talteenottolaitteilla, joten erillisiä ilmanvaihtokonehuoneita ei tarvita.

työtilat

Tonteille 1 ja 2 on osoitettu Tenhonkujalle avautuvia, pääosin kaksikerroksisia monikäyttöhuoneistoja, joihin voidaan sijoittaa sekä myytäviä tai ulosvuokrattavia tiloja että koko korttelin yhteisiä tiloja. Muurin 

vapaa julkisivusommittelu on tulevien toimintojen kannalta joustava. Julkisivun sisäänvedot mahdollistavat valoaukkojen vapaan sijoittelun sekä tuovat vaihtelua kapeaan kujatilaan. Tiloihin voidaan sijoittaa 

erilaisia myymälä-, näyttely- ja työtiloja, joiden ylempiä kerroksia voidaan käyttää myös loft-tyyppisinä asuntoina. Tiloja voidaan hyödyntää myös koko kaupunginosan asukastoiminnan tarpeisiin. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi polkupyörä- ja autoverstaat, puu- ja metallipajat sekä erilaiset kokoontumis-, juhla- ja liikuntatilat.

yhteistilat

Rakennuksen läpi ulottuva aula sekä siihen liittyvät yhteistilat tarjoavat asukkaille kohtaamispaikkoja. Pihan puolelle sijoittuvasta talopesulasta on näköyhteys leikkipaikalle. Eteläpuolisen pihasisäänkäynnin 

molemmille puolille jäävät asuntopihojen yksityisemmät alueet. Porrashuoneen vesipisteen yhteydessä on pesunurkkaus lapsia ja lemmikkieläimiä varten.

Yhteisiä varastotiloja on hajautettu myös porrastasokohtaisiksi lähivarastoiksi, joissa on helppoa säilyttää ja huoltaa harrastevälineitä. Osa varastotiloista on mahdollista muuttaa oleskelutiloiksi. 

Kattosaunasta ja siihen liittyvästä kerhotilasta avautuu komeita näkymiä kolmeen suuntaan ylitse kattojen. 

pihat

Alueen avoin korttelirakenne on säilytetty myös pihoilla, joiden poikki näkymät on pidetty avoimina. Pitkänomaisia pihatiloja on rytmitetty siten, että kulku pihan läpi on mielenkiintoinen. Rytmitys tapahtuu 

suorakaiteenmuotoisilla istutusalueilla, jotka rajaavat pihalle paikkoja eri toiminnoille. Muodostuvien tilojen kokovaihtelulla ja sijoittelulla on luotu pihalle luontevia paikkoja sekä suurempien joukkojen 

kokoontumiseen että pienempien seurueiden yhdessäoloon ja ajanviettoon. Myös rauhallinen yksinolo on mahdollista. Istutusalueita rajaavilla ja niitä yhdistävillä reunuksilla saadaan pihatiloja rajattua eri 

tasoihin ja hoidettua tontin korkeuseroja. 

Oman tasonsa pihalle luovat puut, joiden latvukset muodostavat läpikuultavan katon pihatilaan. Näkymät pihan läpi säilyvät runkojen lomasta. Kasvipinnat ovat matalia nurmia, maanpeitekasvi- ja 

pensaspintoja. Kulutuspinnat ovat erilaisia vaaleita kiveyksiä, hiekka- ja turva-alustapintoja.

Maanalaisen pysäköintihallin sisäänkäynnit on ehdotettu siirrettäväksi korttelin läpäisevän kävelytien yhteyteen rakennusten länsipäätyihin; näin piha-alueet ja katuaukio voidaan käsitellä vapaammin. 

Sisäänkäynnit on mahdollista yhdistää rakennusten porrashuoneisiin.

laskelmat

tonttikohtainen 

laskelma

tontti 1

tontti 2

tontti 3

tontti 4

asunnot

asm2

2.444,0

2.444,0

2.444,0

2.444,0

yhteistilat

hym2

309,0

309,0

309,0

309,0

brm2

4.330

4.430

3.700

3.700

työtilat

hym2

520,0

628,0
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4.2 Ehdotuksen ”KLAFFI” 
arvostelu

Tekijät ovat esittäneet kaupunkikuval-
lisesti komean ja asuntosuunnittelun 
kannalta oivaltavan ehdotuksen. Pie-
nellä rakennusmassan taitolla on sel-
keästi parannettu asuntojen avautu-
mista maisematilaan ja näin on saa-
tu kilpailuehdotuksista eniten merinä-
köalaa. Samalla rakennuksista on luo-
tu ilmeeltään omaleimaisia ja vetoa-
via. Muotoilu on myös tuonut jännitet-
tä ja herkkyyttä pihatilalle, jonka de-
taljimuotoilu on tosin jäänyt kesken.

Rakennusmassat vahvistavat itään 
päin laskevan rinteen luonnetta. Alu-
een korkeimmalle kohdalle on sijoi-
tettu kaavasta poiketen 7-kerroksinen 
massa, joka näin merkitsee lakipis-
teen.  Rakennus polveutuu kaksiker-
roksisena itään päin.  Toisen lamelli-
puoliskon nostaminen seitsenkerroksi-
seksi ei ratkaisevasti haittaa naapuria, 
mutta tuo näihin asuntoihin mahta-
vat lisänäkymät paitsi keskustan myös 
Kallion ja Hermannin suuntaan.

Porrashuoneiden yhdistäminen pohja-
kerroksessa tuo etuja. Kaikki yhteis-
tilat on saavutettavissa sisäyhteyksi-
en kautta ja pihapuolelle jää selväs-
ti enemmän tilaa. Pihojen suunnitte-
lun keskeneräisyyden takia ei mah-
dollisuutta ole hyödynnetty kokonaan. 
Toisaalta yhdyskäytävä osaltaan vai-
kuttaa siihen, että ehdotus on tehok-
kuudeltaan kilpailuohjelman tavoitet-
ta heikompi. Pohjakerroksen asun-
not ovat kiitettävästi rajattu pihatilas-
ta. Suora pääsy pohjakerroksen asun-
tojen parveketerassille on järjestettä-
vissä, mikä edelleen parantaa näiden 
asuntojen asuttavuutta.

Pesulan sijainti on keskeinen, ja sen 
suojattu ulkotila on helposti käytettä-
vissä.

Ullakkosaunasta avautuu todella hie-
noja näkymiä kolmeen suuntaan. On 
jopa harkittavissa, että parveketta pie-
nennetään ja tiloja siirretään naapurin 
eduksi, kuten on tehtävissä myös kuu-
dennessa kerroksessa. 
Normaalikerroksissa parvekkeet ovat 
jossain määrin epäsuhtaiset verrattu-
na asuntojen kokoon. Jatkosuunnitte-
lussa on parvekkeiden kokoja pyrittä-
vä tarkistamaan. 

Tekijä on esittänyt lähivarastot por-
rastasanteille kerroksiin.  Näkymiltään 
näin komealla paikalla ratkaisu ei ole 
perusteltu: viihtyisimmät tilat talosta 
on suunniteltava joko asuintiloiksi tai 
aktiivisesti käytettäviksi yhteistiloiksi, 
ei varastotiloiksi. Olisi harkittava että 
maisemaikkunalla varustettu varasto 
muutetaan asuinhuoneeksi siirtämäl-
lä varastot kellariin tai rungon keski-
osaan. 

Muuten hieman tuhlailevan porrasta-
santeen ansiosta sisäänkäynnit asun-
toihin ovat asettuneet erinomaisiin 
paikkoihin. Käytävämäisiä eteistiloja ei 
esiinny ja asunnot ovat tiukoista pin-
ta-alatavoitteistaan huolimatta väljän 
oloiset.  Ruokailu- ja oleskelutilat ovat 
avarat ja hyvin kalustettavissa. Paikoi-
tellen makuuhuonetiloista on tingit-
ty ehkä liikaakin muiden tilojen kus-
tannuksella. Osa isoista asunnoista on 
ympärikuljettavia ja näihin on esitet-
ty vaatehuoneita. Pienissä asunnoissa 
naulakkotilaan on onnistuneesti esitet-
ty vaatehuonevaraus. 
 
KLAFFI on toinen kilpailun ehdotuksis-
ta, jossa on esitetty työtiloja ja ase-
makaavasta poiketen myös asuintiloja 
Tenhonkujan muuriin. Tekijä on esit-
tänyt onnistuneita loft-asuntoja, jot-
ka saavat lisää yksityisyyttä muuris-
ta sisäänvedettyjen ikkuna- ja ovisy-
vennysten avulla. Muurirakennuksen 
aukotus on järjestetty nerokkaasti: 
se tarjoaa suojaa suoralta sisään kat-
selemiselta ja poistaa paloikkunoiden 
tarpeen. Ehdotus ei ota kantaa auko-

tusten tarkkaan käyttöön, vaan viittaa 
suureen määrään vaihtoehtoisia käyt-
tömahdollisuuksia. Arvioinnissa ei ole 
otettu huomioon näitä muuriin suunni-
teltuja tiloja. Myöskään yhteyttä Ten-
honkujalta porrashuoneeseen ei ole 
otettu huomioon. Perusteena tälle on, 
että ehdotus voidaan toteuttaa myös 
ilman näitä tiloja ja yhteyksiä ja et-
tä arviointiperusteena oleva kustan-
nus- ja tehokkuustavoite on määritel-
ty niin, että suunnitelman kehityskel-
poisuus voidaan ottaa huomioon. 

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri on kä-
sitelty samalla sommitteluperiaatteella 
rakennuksen ympäri. Julkisivut koos-
tuvat vapaasti sijoitetuista erikokoisis-
ta, pääasiassa neliömäisistä aukoista. 
Ote on tuore ja omaperäinen.  Jossa-
kin määrin ratkaisu on tuonut ongel-
mia asuntojen näkymäakseleille ja va-
loisuudelle.  Jatkossa tulilisin kiinnittää 
erityistä huomiota siihen, että aukko-
jen leveät umpipielet eivät häiritseväs-
ti tule näkymien eteen. Olisi myös tut-
kittava voidaanko asuntojen valoisuut-
ta vielä lisätä suurentamalla aukkoja 
kuitenkin säilyttämällä varsin onnistu-
nutta rytmiä. Arvosteluryhmän mie-
lestä tämä on ratkaistavissa taitaval-
la oleskelutilojen ikkunoiden ja parve-
keaukkojen sijoittelulla siten, että jul-
kisivun perusidea ei katoa.

Tekijä on ennakoinut rakennuksen 
energiatehokkuuteen kohdistuvan 
muutospaineen ja esittänyt ulkoseinä-
rakenteet matalaenergiaratkaisuun pe-
rustuvina. Tämä on osaltaan kasvatta-
nut bruttoalaa ja näin heikentänyt ta-
voitetehokkuutta. 

Suunnitelma ylittää kilpailuohjelmassa 
esitetyn kustannustavoitteen. Suunni-
telma on kuitenkin toteuttamiskelpoi-
nen. Tämä perustuu toisaalta siihen, 
että ratkaisua voidaan kehittää perus-
ideat säilyttäen ja toisaalta siihen, et-
tä asunnoista saatavat hyvät näkymät 
ja rakennusten ilmeikkyys ovat selkeä 
lisäarvo asiakkaalle.
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ASEMAPIIRROS  1:1000
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" K L A F F I "

kaupunkikuva

Tuulensuunkujan kortteliratkaisun lähtökohtana on asuntojen optimaalinen suuntaaminen ja monipuolisten näkymien avaaminen. Rakennusten muotoilun, koordinaatistomuutosten ja porrastusten avulla 

rakennukset kurkottavat ohi Tenhonkujan rakennusten Vanhankaupunginselälle. Asemakaavan lähtökohtia on korostettu jakamalla rakennusmassat kahtia ja sopeuttamalla ne alueen rakeisuuteen. 

Rakennusmassojen korkeusvaihtelun ansiosta useammat asunnot suuntautuvat kohti idässä avautuvaa maisemaa.

Rakennusten vaihteleva julkisivuaukotus muodostaa yhdessä piha-alueiden istutusalueiden suorakaidemaailman kanssa kokonaistaideteoksen, jota katsotaan ja koetaan myös asunnoista käsin. 

Samansävyisinä pihapinta ja julkisivut muodostavat yksiaineisen tilan, jota suorakaiteet rytmittävät. Maanalaisia tiloja rajaavan Tenhonkujan muurin käsittelyllä ja värityksellä uusi asuinkortteli on sovitettu 

Tenhonkujan rakennuksiin, joiden pihatiloille muuri muodostaa taustan. 

rakennukset

Rakennukset koostuvat selkeistä, kappalemaisista massoista, joihin asuntojen ulkotilat on koverrettu. Julkisivuille on luotu elävyyttä vaihtelevalla aukotuksella, jossa kantavat linjat on huomioitu. Tämä 

mahdollistaa puhtaaksimuuratut julkisivut. Korttelin rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on valkea poltettu tiili. Tiilipinnan yliharjattu saumaus antaa elävälle pinnalla käsityön leimaa. Jokaiselle 

rakennukselle on annettu lisäksi oma tunnusvärinsä, jota on käytetty rakennusmassojen porrastusten ja koverrusten rappauspinnoissa sekä parvekkeiden taustaseinien puuverhoiluissa. 

Rakennukset on mahdollista toteuttaa matalaenergiataloina. Tämä on huomioitu tavallista paksumpina ulkoseinärakenteina, mikä vaikuttaa myös bruttoaloihin. 

asunnot

Asunnot on avattu optimaalisesti lämpimiin ilmansuuntiin. Asuntojen ulkotiloista on muokattu vaihtelevia vuorottelemalla eteläjulkisivun leveitä ja kapeita parvekkeita. Leveistä parvekkeista on mahdollista 

rajata myös viherhuoneita.

Asunnot on varustettu hyvillä säilytystiloilla ja erillisillä vaatehuoneilla, joita voidaan käyttää esim. harrastevälineiden säilytykseen. Pienissä asunnoissa eteisen vaatesäilytys on mahdollista rajata 

vaatehuoneeksi. Märkätilojen sijoittelussa on huomioitu mahdollisuus asuntojen muunteluun. 

Huoneistot on varustettu huoneistokohtaisilla lämmön talteenottolaitteilla, joten erillisiä ilmanvaihtokonehuoneita ei tarvita.

työtilat

Tonteille 1 ja 2 on osoitettu Tenhonkujalle avautuvia, pääosin kaksikerroksisia monikäyttöhuoneistoja, joihin voidaan sijoittaa sekä myytäviä tai ulosvuokrattavia tiloja että koko korttelin yhteisiä tiloja. Muurin 

vapaa julkisivusommittelu on tulevien toimintojen kannalta joustava. Julkisivun sisäänvedot mahdollistavat valoaukkojen vapaan sijoittelun sekä tuovat vaihtelua kapeaan kujatilaan. Tiloihin voidaan sijoittaa 

erilaisia myymälä-, näyttely- ja työtiloja, joiden ylempiä kerroksia voidaan käyttää myös loft-tyyppisinä asuntoina. Tiloja voidaan hyödyntää myös koko kaupunginosan asukastoiminnan tarpeisiin. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi polkupyörä- ja autoverstaat, puu- ja metallipajat sekä erilaiset kokoontumis-, juhla- ja liikuntatilat.

yhteistilat

Rakennuksen läpi ulottuva aula sekä siihen liittyvät yhteistilat tarjoavat asukkaille kohtaamispaikkoja. Pihan puolelle sijoittuvasta talopesulasta on näköyhteys leikkipaikalle. Eteläpuolisen pihasisäänkäynnin 

molemmille puolille jäävät asuntopihojen yksityisemmät alueet. Porrashuoneen vesipisteen yhteydessä on pesunurkkaus lapsia ja lemmikkieläimiä varten.

Yhteisiä varastotiloja on hajautettu myös porrastasokohtaisiksi lähivarastoiksi, joissa on helppoa säilyttää ja huoltaa harrastevälineitä. Osa varastotiloista on mahdollista muuttaa oleskelutiloiksi. 

Kattosaunasta ja siihen liittyvästä kerhotilasta avautuu komeita näkymiä kolmeen suuntaan ylitse kattojen. 

pihat

Alueen avoin korttelirakenne on säilytetty myös pihoilla, joiden poikki näkymät on pidetty avoimina. Pitkänomaisia pihatiloja on rytmitetty siten, että kulku pihan läpi on mielenkiintoinen. Rytmitys tapahtuu 

suorakaiteenmuotoisilla istutusalueilla, jotka rajaavat pihalle paikkoja eri toiminnoille. Muodostuvien tilojen kokovaihtelulla ja sijoittelulla on luotu pihalle luontevia paikkoja sekä suurempien joukkojen 

kokoontumiseen että pienempien seurueiden yhdessäoloon ja ajanviettoon. Myös rauhallinen yksinolo on mahdollista. Istutusalueita rajaavilla ja niitä yhdistävillä reunuksilla saadaan pihatiloja rajattua eri 

tasoihin ja hoidettua tontin korkeuseroja. 

Oman tasonsa pihalle luovat puut, joiden latvukset muodostavat läpikuultavan katon pihatilaan. Näkymät pihan läpi säilyvät runkojen lomasta. Kasvipinnat ovat matalia nurmia, maanpeitekasvi- ja 

pensaspintoja. Kulutuspinnat ovat erilaisia vaaleita kiveyksiä, hiekka- ja turva-alustapintoja.

Maanalaisen pysäköintihallin sisäänkäynnit on ehdotettu siirrettäväksi korttelin läpäisevän kävelytien yhteyteen rakennusten länsipäätyihin; näin piha-alueet ja katuaukio voidaan käsitellä vapaammin. 

Sisäänkäynnit on mahdollista yhdistää rakennusten porrashuoneisiin.
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Ehdotuksen ”KLAFFI” 
tekijöiden laatima selostus

kaupunkikuva

Tuulensuunkujan kortteliratkaisun lähtö-

kohtana on asuntojen optimaalinen suun-

taaminen ja monipuolisten näkymien avaa-

minen. Rakennusten muotoilun, koordinaa-

tistomuutosten ja porrastusten avulla ra-

kennukset kurkottavat ohi Tenhonkujan ra-

kennusten Vanhankaupunginselälle. Ase-

makaavan lähtökohtia on korostettu jaka-

malla rakennusmassat kahtia ja sopeutta-

malla ne alueen rakeisuuteen. Rakennus-

massojen korkeusvaihtelun ansiosta use-

ammat asunnot suuntautuvat kohti idässä 

avautuvaa maisemaa.

Rakennusten vaihteleva julkisivuaukotus 

muodostaa yhdessä piha-alueiden istutus-

alueiden suorakaidemaailman kanssa koko-

naistaideteoksen, jota katsotaan ja koetaan 

myös asunnoista käsin. Samansävyisinä pi-

hapinta ja julkisivut muodostavat yksiainei-

sen tilan, jota suorakaiteet rytmittävät.

Maanalaisia tiloja rajaavan Tenhonku-

jan muurin käsittelyllä ja värityksellä uusi 

asuinkortteli on sovitettu

Tenhonkujan rakennuksiin, joiden piha-

tiloille muuri muodostaa taustan.

rakennukset

Rakennukset koostuvat selkeistä, kap-

palemaisista massoista, joihin asuntojen ul-

kotilat on koverrettu. Julkisivuille on luotu 

elävyyttä vaihtelevalla aukotuksella, jossa 

kantavat linjat on huomioitu. Tämä mahdol-

listaa puhtaaksimuuratut julkisivut.

Korttelin rakennusten pääasiallinen jul-

kisivumateriaali on valkea poltettu tiili. Tii-

lipinnan yliharjattu saumaus antaa eläväl-

le pinnalla käsityön leimaa. Jokaiselle ra-

kennukselle on annettu lisäksi oma tunnus-

värinsä, jota on käytetty rakennusmasso-

jen porrastusten ja koverrusten rappaus-

pinnoissa sekä parvekkeiden taustaseinien 

puuverhoiluissa.

Rakennukset on mahdollista toteuttaa 

matalaenergiataloina. Tämä on huomioitu 

tavallista paksumpina ulkoseinärakenteina, 

mikä vaikuttaa myös bruttoaloihin.

asunnot

Asunnot on avattu optimaalisesti läm-

pimiin ilmansuuntiin. Asuntojen ulkotilois-

ta on muokattu vaihtelevia vuorottelemalla 

eteläjulkisivun leveitä ja kapeita parvekkei-

ta. Leveistä parvekkeista on mahdollista ra-

jata myös viherhuoneita.

Asunnot on varustettu hyvillä säilytys-

tiloilla ja erillisillä vaatehuoneilla, joita voi-

daan käyttää esim. harrastevälineiden säi-

lytykseen. Pienissä asunnoissa eteisen vaa-

tesäilytys on mahdollista rajata vaatehuo-

neeksi.

Märkätilojen sijoittelussa on huomioitu 

mahdollisuus asuntojen muunteluun.

Huoneistot on varustettu huoneistokoh-

taisilla lämmön talteenottolaitteilla, joten 

erillisiä ilmanvaihtokonehuoneita ei tarvita.

työtilat

Tonteille 1 ja 2 on osoitettu Tenhonkujal-

le avautuvia, pääosin kaksikerroksisia mo-

nikäyttöhuoneistoja, joihin voidaan sijoit-

taa sekä myytäviä tai ulosvuokrattavia tilo-

ja että koko korttelin yhteisiä tiloja. Muurin 

vapaa julkisivusommittelu on tulevien toi-

mintojen kannalta joustava. Julkisivun si-

säänvedot mahdollistavat valoaukkojen va-

paan sijoittelun sekä tuovat vaihtelua ka-

peaan kujatilaan. Tiloihin voidaan sijoit-

taa erilaisia myymälä-, näyttelyja työtilo-

ja, joiden ylempiä kerroksia voidaan käyt-

tää myös loft-tyyppisinä asuntoina. Tiloja 

voidaan hyödyntää myös koko kaupungin-

osan asukastoiminnan tarpeisiin. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi polkupyörä- ja auto-

verstaat, puu- ja metallipajat sekä erilaiset 

kokoontumis-, juhla- ja liikuntatilat.

yhteistilat

Rakennuksen läpi ulottuva aula sekä sii-

hen liittyvät yhteistilat tarjoavat asukkaille 

kohtaamispaikkoja. Pihan puolelle sijoittu-

vasta talopesulasta on näköyhteys leikkipai-

kalle. Eteläpuolisen pihasisäänkäynnin mo-

lemmille puolille jäävät asuntopihojen yksi-

tyisemmät alueet. Porrashuoneen vesipis-

teen yhteydessä on pesunurkkaus lapsia ja 

lemmikkieläimiä varten.

Yhteisiä varastotiloja on hajautettu myös 

porrastasokohtaisiksi lähivarastoiksi, joissa 

on helppoa säilyttää ja huoltaa harrastevä-

lineitä. Osa varastotiloista on mahdollista 

muuttaa oleskelutiloiksi.

Kattosaunasta ja siihen liittyvästä kerho-

tilasta avautuu komeita näkymiä kolmeen 

suuntaan ylitse kattojen.

pihat

Alueen avoin korttelirakenne on säilytet-

ty myös pihoilla, joiden poikki näkymät on 

pidetty avoimina. Pitkänomaisia pihatiloja 

on rytmitetty siten, että kulku pihan läpi on 

mielenkiintoinen. Rytmitys tapahtuu suora-

kaiteenmuotoisilla istutusalueilla, jotka ra-

jaavat pihalle paikkoja eri toiminnoille. Muo-

dostuvien tilojen kokovaihtelulla ja sijoitte-

lulla on luotu pihalle luontevia paikkoja se-

kä suurempien joukkojen kokoontumiseen 

että pienempien seurueiden yhdessäoloon 

ja ajanviettoon. Myös rauhallinen yksinolo 

on mahdollista. Istutusalueita rajaavilla ja 

niitä yhdistävillä reunuksilla saadaan piha-

tiloja rajattua eri tasoihin ja hoidettua ton-

tin korkeuseroja.

Oman tasonsa pihalle luovat puut, joi-

den latvukset muodostavat läpikuultavan 

katon pihatilaan. Näkymät pihan läpi säily-

vät runkojen lomasta. Kasvipinnat ovat ma-

talia nurmia, maanpeitekasvi- ja pensaspin-

toja. Kulutuspinnat ovat erilaisia vaaleita ki-

veyksiä, hiekka- ja turva-alustapintoja.

Maanalaisen pysäköintihallin sisään-

käynnit on ehdotettu siirrettäväksi korttelin 

läpäisevän kävelytien yhteyteen rakennus-

ten länsipäätyihin; näin piha-alueet ja katu-

aukio voidaan käsitellä vapaammin. Sisään-

käynnit on mahdollista yhdistää rakennus-

ten porrashuoneisiin.
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4.3 Ehdotuksen 
”MUURAhainen” arvostelu

Tekijä on laatinut selkeän tasapainoi-
sen ehdotuksen, joka ainoana likimää-
rin täyttää kilpailuohjelman tehokkuus-
tavoitteet. Ehdotus on tarkoin asema-
kaavan ja lähiympäristösuunnitelman 
mukainen. Se on näin ollen myös ”hen-
gittävä” suhteessa naapureihinsa, joi-
den näköaloista on hyvin huolehdit-
tu. Sen sijaan itse kilpailuehdotusten 
asunnot avautuvat melko niukasti mai-
semaan. 

Pihatilat ovat huolellisesti mutta innot-
tomasti suunniteltu niin, että talossa 
on selkeä sisääntulo- ja pihapuoli. Jul-
kisivu on toteutettu kivikaupunkiin so-
pivalla tavalla.  Parvekelinjat polveutu-
vat välikerroksessa ja osasta parvek-
keista on saatu viistonäkymiä kaak-
koon. Samalla on vältetty sijoittamas-
ta kaikki pienet asunnot kokonaan par-
vekevyöhykkeen taakse. Toisaalta rat-
kaisu synnyttää parvekekattoja myös 
välikerroksiin, joiden detaljit ja huol-
lon järjestely vaativat huolellista suun-
nittelua. Parvekkeettomat osat raste-
rimaisessa julkisivussa tuntuvat hie-
man irralliselta ratkaisulta. Pinnakaide 
ja korkeat lasitukset takaavat valoisat, 
miellyttävät parvekkeet.
 
Yhteistiloista pesulat on sijoitettu arka-
dikäytävän varrelle, joka näin saa lisä-
perusteluja myönteisenä pihoja yhdis-
tävänä puolijulkisena kulkuyhteytenä. 
Lasilankku yhdistettynä muurimaisiin 
pintoihin on onnistunut materiaaliva-
linta. Selkeät päätyjulkisivut ja orans-
sit lipat täydentävät kokonaisuuden.

Ullakkosauna avautuu yksipuolises-
ti lounaaseen, jolloin siitä avautuu en-
sisijaisesti näkymiä naapurirakennuk-
sen ylimpään kerrokseen. Suuri katto-
terassi tosin välittää näkymiä keskus-
tan suuntaan, muta samalla viereisten 
asuntojen suojautuminen tulee tuot-
tamaan ongelmia. Saunatiloihin on si-
säyhteys vain toisesta porrashuonees-
ta, mikä asettaa asukkaat eriarvoiseen 
asemaan. 

Asuinlamellit ovat suorakaiteenmuo-
toiset ja kohtuullisen syvärunkoiset. 
Tehokas runko on johtanut ongelmiin 
tietyissä asuntopohjissa. Erityisesti 
isot asunnot joutuvat kurottautumaan 
melko pitkälle ohi pienten keskiasun-
tojen ja eteistilat syövät pinta-alaa. 
Niukat neliöt ja vähäisen julkisivupin-
nan tekijä on ratkaissut yhdistämällä 
keittiö-oleskelutilan yhdeksi arkioles-
keluhuoneeksi, mikä myynnin kohde-
ryhmät huomioiden on perusteltu rat-
kaisu. Makuuhuonetilojen mitoitus on 
miellyttävää ja pesu/saunatilat ovat 
valoisat.

1-2 huoneen asunnot ovat onnistunei-
ta. Ehdotuksessa on esitetty kaksi to-
dellista vaihtoehtoa keittiöratkaisusta. 
Asunnoissa on joko perinteinen keit-
tokomero tai keittiö on osa oleskeluti-
laa, jolloin vapautuva tila voidaan hyö-
dyntää vaatehuoneena. Tekijä esitte-
lee myös uuden kiinnostavan harraste-
eteisratkaisun päätyasunnossa. Tällai-
selle säilytystilalle eteisen yhteydessä 
olisi varmasti nykypäivänä tilausta.

Muurirakennukseen on johdonmukai-
sesti sijoitettu ateljee tyyppisiä tiloja, 
joiden yläosa soveltuu joko asunnoksi 
tai ateljee-parveksi. Yöperspektiivi an-
taa muurista ja valaistuista työtiloista 
vaikutelman houkuttelevasta ja paik-
kaan sopivasta katumiljööstä, jota vie-
lä pesulan lasilankkuseinät säestävät.
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Ehdotuksen ”MUURAhainen” 
tekijöiden laatima selostus

kaupunkikuva ja liittyminen 

ympäristöön

Korttelin kaupunkikuvallinen pää-

huomio on kiinnitetty asuntojen parvek-

keita yhdistävään tiiliseinään ja sen ti-

lalliseen ja elämykselliseen ilmeeseen. 

Pihatilaan syntyy dialogi rakennuksen 

vaalean taustaseinän ja keltaisen par-

vekeseinän välillä. Keltaisessa tiilisei-

nässä yhdistyvät viereisten kortteleiden 

materiaalit

Tuulensuunkujan tiiliverhous ja Ten-

honkujan keltainen rappaus. Kaavan 

mukainen kattoterassikerros rikkoo 

räystäslinjan ja antaa muuten tasakor-

keille rakennuksille omaleimaisen muo-

don.

Muurirakennuksen rakentaminen 

elävöittää korkeus ja leveyssuhteiltaan 

dramaattista Tehonkujaa. Tätä kaupun-

kikuvallista mega-aihetta rytmittää nel-

jän päädyn arkadit. Lasinen valosei-

nä sekä puukatteen voimakas väri luo-

vat raitille toistuvan teeman. Materiaa-

limuutoksilla, värillä ja erityisesti valais-

tuksella arkadeista on tehty katumiljöö-

tä rikastavia.

julkisivut ja materiaalit

Asuntojen etelään avautuvat par-

vekkeet on koottu puhtaaksi muuratul-

la tiiliseinällä. Pienten asuntojen kohdal-

la parvekkeen paikka vaihtelee, joka luo 

asunnolle oman etutilan sekä elävöittää 

julkisivua.

Ratkaisu luo tunnelman sisäänvede-

tyistä parvekkeista kuitenkin siten, et-

tä ulkoseinän lämmin suora vaippa voi-

daan rakentaa taloudellisesti. Yhtenäi-

nen parvekevyöhyke toimii siten myös 

energiaa säästävänä auringonkeräime-

nä. Parvekkeilla on pinnakaiteet ja ne on 

lasitettu täyskorkeilla liukulaseilla.

Rakennukset ovat muutoin perusil-

meeltään vaaleaksi rapattuja, joko tiilen 

päälle tai lämpörappauksena.

Taustaseinän vaalea sävy tuo ava-

ruutta pihatilaan. Elävyyttä seinään on 

muodostettu ikkunoita yhdistävällä väri-

kaistalla, joka tuo pohjoisen julkisivuun 

muistuman eteläseinän keltaisesta.

Kattoterassikerroksen ilme on kevyt ja 

se on taivaan sävyyn taittuvaa metalliver-

housta. Sisäänkäyntejä on korostettu ka-

toksilla ja värillä.

Tenhonkujan puoleisessa päädyssä tiili 

ja rappaus kohtaavat. Arkadia rajaa pohja-

kerroksen valaiseva lasilankkuseinä. Muuri-

seinän graniitin materiaalituntuma on vah-

va. Keventävinä elementteinä käytetään la-

sia ja metallia.

Alueen väritys koostuu asemakaavan ta-

voitteiden mukaan lämpimistä keltaisen ja 

punervan sävyistä.

pihajärjestelyt

Pihatilat laskeutuvat pohjoisesta etelään 

sekä Tuulensuunkujalta Tehonkujan vierel-

lä kulkevalle raitille.

Pihatilat on osittain rajattu katutilasta 

matalalla graniittipintaisella muurilla lähi-

ympäristön suunnitteluohjeen mukaan. Ku-

jan, pihan ja raitin tasoerot sekä yhteydet 

porrashuoneisiin molemmin puolin raken-

nusta on järjestetty kaltevilla luiskilla. Por-

tailla on luotu mahdollisia ”oikopolkuja”.

Pihamateriaaleina ovat oleskelualueilla 

nurmikivi ja lehtikuusiterassi, kulkureiteil-

lä on nupukivi ja asfaltti.

Muut alueet istutetaan ; kukkarinne, hei-

näkumpare, pensasalue, nurmikko. Pihaa 

jäsennöi kalusteet kokoava pergolaraken-

ne. Erityistä painoa kiinnitetään pihojen va-

laistukseen ja sen tuomaan viihtyisyyteen ja 

turvallisuuteen.

talotyyppi- ja asuntoratkaisut

Lamellitalo koostuu kahdesta porrashuo-

neesta, Peruskerroksessa on kahdeksan ti-

laohjelman mukaista asuntoa. Pienet asun-

not sijoittuvat lamellin keskelle, isot asunnot 

lamellien päihin. Kaikkien asuntojen oleske-

lutilat ja parvekkeet avautuvat samaan il-

mansuuntaan, mikä aktivoi myös pihaa. 1. 

kerroksen asunnoilla on parvekkeen lisäksi 

maantasoterassi.

Kattokerrokseen on sijoitettu kaksi te-

rassiasuntoa sekä yhteinen talosauna ker-

hotiloineen. Yhteistilaa kasvattaa ja sen toi-

mintoja monipuolistaa suuri kattoterassi.

Asuntoratkaisuissa on lähtökohtana ollut 

tilojen soljuva lomittuminen toisiinsa. Ava-

ruutta neliöiltään pieniin asuntoihin on luo-

tu siten, että keittiö ja oleskelutilat on yh-

distetty toimivaksi kokonaisuudeksi. Asun-

non parveke on tunnelmaltaan huonetila-

mainen, johon keltainen tiili tuo materiaali-

na asunnon suuntaan kodikkuutta.

2h+kk asuntoon saadaan asukkaan ha-

lutessa lisää säilytystilaan oleskelutilan ka-

lusteella. 2H+kk+s asunnossa voi olla myös 

erillinen vaatehuone, jos asukas valitsee 

oleskelutilassa liukuseinän takana olevan 

keittiökalusteen. 3H+k+vh+s asunnossa 

keittiö, oleskelutila sekä parveke muodosta-

vat avaran tilallisen kokonaisuuden. Tulevia 

asukkaita ajatellen makuuhuoneita ei vält-

tämättä tarvita kovin montaa jolloin suurten 

asuntojen päätyhuoneet voi avata lasiovin 

osaksi oleskelutiloja. 3H+k+s+sivuasunto 

toimii erinomaisesti monessa elämäntilan-

teessa ja sen sisääntulon yhteyteen on vaa-

tehuoneen sijaan suunniteltu erillinen har-

raste-eteinen välineiden säilytystä varten.

Tenhonkujan muurirakennuksessa on 

kaksikerroksisia loft-tyyppisiä työtilallisia 

asuntoja sekä parvellisia työtiloja. Asunnot 

ovat mahdollisia niillä kohdin, joissa paloik-

kunoita ei tarvita. Ehdotuksessa sisään-

käynnit on esitetty Tenhonkujalta. Muurira-

kennus on myös mahdollista yhdistää por-

raskäytävän kautta yläpuolella oleviin ra-

kennuksiin, jolloin saadaan suora yhteys la-

mellitaloon ja sen yhteistiloihin.

Ehdotus on asuntoratkaisuiltaan moni-

puolinen, omaleimainen sekä paikan erityis-

luonteeseen sopiva ja sitä hyödyntävä kort-

telikokonaisuus. Asemakaavan miljöölliset 

tavoitteet on huomioitu taloudellisten reu-

naehtojen puitteissa.

yhteistilat ja pysäköinti

Rakennuksen 1. kerroksessa on asunto-

jen lisäksi varasto- ja yhteistiloja. Pesula si-

joittuu arkadin vierelle jolloin sen toiminta 

heijastuu lasilankkuseinän kautta pehmeinä 

hahmoina raitille. Kellarissa sijaitsevat vä-

estönsuoja ja irtaimistovarastot.

Kaikki autopaikat (140 kpl + 6kpl muu-

ritalo ) sijoitetaan pysäköintilaitokseen. Te-

honkujan muurirakennukseen liittyvät pysä-

köintilaitoksen porraskuilut F sekä E käyn-

tiovineen.
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4.4 Ehdotuksen ”rubik” 
arvostelu

Rakennusmassojen pilkkominen kah-
deksi erilliseksi rakennukseksi ei tässä 
tapauksessa ole tuonut erityisiä etu-
ja asuntojen suunnittelulle. Ne näky-
mät, joita on esitetty Kulosaaren suun-
taan, on saavutettu Tuulensuunkujan 
naapurirakennusten kustannuksella. 
Selostuksessa esitetty väite siitä, että 
naapurin näkymistä on huolehdittu ja 
katutila hengittää, ei täysin pidä paik-
kaansa. Ongelmallista ehdotuksessa 
on myös asuntojen ikkunoiden liialli-
nen avautuminen toisiaan vastaan se-
kä yhden kulma-asunnon jääminen ko-
konaan toisen rakennusmassan taakse 
vaille pitkiä näkymiä.

Pilkkomisen seurauksena on syntynyt 
tiettyä intensiteettiä pihapiireissä. Ra-
kennusten väliin syntyy kaksi pientä 
toisiinsa liittyvää pihatilaa. Tätäkään 
asetelmaa ei ole täysin hyödynnetty, 
vaan pihatilat ovat ahtaan tuntuisia. 
Osaltaan tämä myös johtuu siitä, et-
tä pohjakerroksen asunnoille esitetään 
maanvaraisia asuntopihoja, jotka yksi-
tyistävät osan pihasta. Kuitenkin ulos-
työntyvät parvekkeet tuovat kevyen, 
mukavan elementin kolmen eri jalan-
kulkureitin varrelle ja samalla avautuu 
kiinnostavia pitkittäisiä näkymiä asun-
noista kujien suuntaan. 

Pohjakerroksen liittyminen pihaan ja 
katuun on luontevaa, ja rakennuksilla 
on selvä sisääntulo- ja pihapuoli. 
Vaatimattomat ullakkosaunat, jotka ei-
vät erotu julkisivusta, avautuvat Kalli-
on ja Sörnäisten sinänsä hienojen kat-
tomaisemien suuntaan ja ilta-aurin-
koon. Saunatiloihin on sisäyhteys vain 
toisesta porrashuoneesta, joten asuk-
kaat ovat eriarvoisessa asemassa.

 
Ehdotuksen julkisivusommitelma pe-
rustuu nauhaikkunateemalle ja ne 
ovat konstailemattoman selkeät. Kak-
si alinta kerrosta on jätetty tiilipinnal-
le ja näiden päälle on ikään kuin nos-
tettu värilliset rapatut rakennusmas-
sat. Vaikka yhtenäinen kaksikerroksi-
nen jalusta sitoo rakennukset yhtenäi-
seksi kokonaisuudeksi, saattaa jalusta 
ahtaassa ympäristössä muodostua lii-
ankin hallitsevaksi ja yksiulotteiseksi.

Kahden portaan lamellin pilkkominen 
kahdeksi pistetaloksi on eittämättä 
tuottanut hyviä pikkuasuntoja. Kaik-
ki asunnot ovat valoisia kulma-asun-
toja. Mitoitus ja geometria ovat erityi-
sen onnistunutta sekä kaksioissa että 
kolmioissa. Neljän huoneen asunnois-
sa esiintyy jonkin verran tarpeetonta-
kin käytävämäisyyttä, mutta oleskelu-
tilat ovat komeat.  Vaatehuonetiloja on 
vain 4h+k asunnoissa.  Pienemmissä 
asunnoissa ne ovat toki mahdollista si-
joittaa vaihtoehtoisesti huoneistosau-
noja paikalle. Asunnot soveltuvat hy-
vin annetulle ostajakunnalle.
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Ehdotuksen ”rubik” tekijöiden 
laatima selostus

Ehdotus tulkitsee kaavan tavoitteita ja 

yhdistää ne lähiympäristön tiedossa oleviin 

rakentamisperiaatteisiin ja maisemallisiin 

erityispiirteisiin. Tenhonkujan itäisen puo-

len korttelissa arkkitehtuuri pohjautuu pe-

rinteistä lamellirakennetta pienempiin osiin 

jäsennettyihin rakennusmassoihin. Vastaa-

va periaate on asetettu tavoitteeksi myös 

tällä kilpailualueella. Jakamalla yhtenäiset 

lamellit kahteen osaan on saavutettu lukui-

sia kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia etu-

ja. Limittämällä rakennukset toistensa ohi 

saadaan synnytettyä pitkiä esteettömiä nä-

kymiä eri maisemasuuntiin ja kaikkiin asun-

totyyppeihin vähintään kahteen ilmansuun-

taan aukeavat vapaat nurkat. Samalla to-

teutuu kilpailijan itselleen asettama tavoite 

urbaanien kaupunkivillojen ja vehreiden pi-

hatilojen muodostamasta rikkaasta ja yllä-

tyksellisestä miljööstä. Keskeisiä kaupunki-

kuvallisia tavoitteita ovat olleet lisäksi tilal-

lisesti kiinteämmän katutilan muodostami-

nen Tuulensuunkujan puolelle. Siellä uudet 

rakennukset räystäskorkeuksiltaan kiinnit-

tyvät kadun vastakkaisen puolen korttelisil-

huettiin. Tuulensuunkujan syntyvä katumil-

jöö on luonteeltaan hengittävä. Kadun vas-

takkaisen puolen asuntojen vapaista näky-

mistä itään on huolehdittu.

Syntyvä ympäristö jakaantuu kahteen 

rinnakkaiseen mittakaavaan. Kaksikerrok-

sinen jalustaosa sitoo rakennukset visuaa-

lisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja syn-

nyttää elävyydessään kiinnostavaa jalan-

kulkijan lähimittakaavaa. Jalustaosan päälle 

sijoitetut rapatut massanosat kääntyvät 90 

astetta ja muodostavat kaupunkikuvallises-

ti kauempaa hahmottuvan ehyen kokonai-

suuden. Rakennusten tasarytmi ja silhue-

tin eheys muodostavat alueelle rauhallisen 

taustafondin. Värikäsittely jäsennöi korttelin 

eri osat hienovaraisesti itsenäisiksi osiksi.

Kaavassa on esitetty, että rakennusten 

päädyt kurottautuvat Tenhokujan viereisen 

tukimuurin päällä kulkevan raitin ylle. Tämä 

on ratkaistu siten, että varsinainen raken-

nus on yli kahdeksan metrin päässä naapu-

ritaloista ja raitin ylle muodostuu tilaa ra-

jaava sarja päätyparvekkeista. Tällä välte-

tään hankalat palotulkinnat ja saadaan li-

sää valoisuutta kuilun pohjalla olevalle Ten-

hokujalle. Kyseinen ratkaisu on perusteltu 

myös kustannusmielessä.

Rakennusten sisäinen ratkaisu perustuu 

lämmitettävän rungon osalta kompaktiin ja 

rationaaliin massaan, jossa pohjan ulkokehä 

on pyritty pitämään mahdollisimman vapaa-

na. Märkätilat ja talotekniikka on sijoitet-

tu systemaattisesti porrashuoneen vierelle, 

rakennusrungon sisälle. Näin mahdolliste-

taan mm. talotekniikan huolto porraskäytä-

vän puolelta. Avoin ulkovyöhyke mahdollis-

taa plaanien muuntojoustavuuden ja mak-

simaalisen avautumisen asuntojen yhteis-

tiloista. Olohuone/- ruokailutila muodosta-

vat vapaasti kahteen suuntaan aukeavia ti-

lasarjoja, joihin parveketerassi elimellisesti 

liittyy. Esitetyssä ratkaisussa kaikki asunnot 

saadaan avautumaan vähintään kahteen il-

mansuuntaan. Lamelli voidaan toteuttaa 

hyvin erilaisilla asuntojakaumilla, koska ul-

koseinät ovat hyvin vapaasti aukotettavis-

sa. Pohjakerroksen asuntoihin on suunnitel-

tu väljät asuntopihat, jotka on nostettu tuki-

muurein muuta pihatasoa ylemmäksi. Pihat 

rakennetaan kaupunkipihoiksi joissa toimin-

nallisesti erilaiset alueet on erotettu huoli-

tellusti toisistaan.

Elinkaaritavoitteet toteutuvat mm. ratio-

naalien ja kompaktien tila- ja rakennerat-

kaisujen kautta.

Rakennusten julkisivumateriaalit on va-

littu visuaalisesti sekä teknisesti kestävis-

tä materiaaleista. Tiilen puhtaaksimuuratut 

ja rapatut vyöhykkeet tukevat massoittelun 

jäsennyspyrkimyksiä. Muurauksen huolelli-

nen detaljointi ja vaihtelevuus tuo omalei-

maisuutta elävyyttä kokonaisuuteen.
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5 Kilpailun ratkaisu ja tulosten 
jatkotoimenpiteet

Kilpailun ratkaisu 
Arviointiryhmä totesi ehdotuksia ver-
tailtuaan ehdotuksen KLAFFI täyttä-
vän parhaiten kilpailuohjelman tavoit-
teet niin asuntojen ja lähiympäristön 
laadun kuin arkkitehtuurinkin osalta 
ja päätti yksimielisesti asettaa sen en-
simmäiselle sijalle. Muita ehdotuksia ei 
asetettu paremmuusjärjestykseen.

Arviointiryhmän suositus 
jatkotoimenpiteiksi
Arviointiryhmä esittää ehdotuksen 
KLAFFI valitsemista Etelä-Herman-
nin tonttien 21010/1-4 jatkosuunnit-
telun ja toteutuksen pohjaksi edellyt-
täen, että ehdotus saatetaan teknises-
ti ja taloudellisesti toteutuskelpoisek-
si.  Ehdotuskohtaisen arvioinnin mu-
kaisesti arviointiryhmä pitää seuraavi-
en asioiden tutkimista perusteltuna:

Porrashuoneiden pienentäminen •	
siirtämällä lähivarastot maantaso- 
tai kellarikerrokseen. 

Parvekeaukkojen kehittäminen si-•	
ten, että julkisivun umpipielet ei-
vät häiritsevästi tule näkymien 
eteen asunnon sisältä katsottaes-
sa ja siten että aukot osin suuren-
netaan asunnon luonnonvalaistuk-
sen parantamiseksi.

Saunan koon ja sijoittelun sekä •	
sen parvekkeen tarkistaminen 7. 
kerroksessa viereisen asunnon hy-
väksi.

Parvekkeiden ja terassien kokoa •	
ja suhdetta asuntoihin tulisi lisäksi 
punnita jatkosuunnittelussa.

Arviointiryhmä suosittelee, että loft-
asuntojen sijoittamista Tenhonkujan 
muuriin tutkitaan. Toteutuessaan ne 
olisivat mielenkiintoinen lisä Helsingin 
asuntotarjontaan ja kaupunkikuvalli-
sesti hyvin perusteltuja. 
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6 Pöytäkirjan allekirjoitus

Helsingissä 27.11.2008

Raimo Poikela

Skanska Kodit Oy

Jukka Rasmus

Skanska Kodit Oy

Jari Mäkimattila

VVO Rakennuttaja Oy

Urpo Koivusaari

VVO Rakennuttaja Oy

Niina Puumalainen

Projektinjohtaja
Talous- ja suunnittelukeskus

Mikael Sundman

Projektipäällikkö
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Martti Tallila

Johtava kiinteistölakimies
Kiinteistövirasto

Jari Viherkoski

Arkkitehti

Tuomas Hakala

Sihteeri
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Arvostelupöytäkirjan allekirjoittamisen 
jälkeen avattiin kilpailuehdotusten ni-
mikuoret. Ehdotusten tekijöiksi osoit-
tautuivat seuraavat toimistot:

Kilpailun voittaja

Nimimerkki ”KLAFFI”

Tekijät: 

Arkkitehdit Sarlin & Sopanen Oy

Olli Sarlin, arkkitehti SAFA
Marja Sopanen, arkkitehti SAFA  

Avustajat:

Vilma Pylkkö, maisema-arkkitehti yo

Pihasuunnittelu: 
Soile Heikkinen, maisema-arkkitehti, 
arkkitehti SAFA, VIREARC-arkkitehdit 
ja maisema-arkkitehdit

Muut ehdotukset, 
joita ei asetettu 
paremmuusjärjestykseen

Nimimerkki ”BUENA VISTA”

Tekijät: 

Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Oy

Risto Huttunen, arkkitehti SAFA
Santeri Lipasti, arkkitehti SAFA
Pekka Pakkanen, arkkitehti SAFA

Uula Kohonen, arkkitehti yo

Avustajat: 

Mikael Saurèn, arkkitehti yo
Tomi Jaskari, arkkitehti yo

Maisema-arkkitehdit: 
LOCI Maisema-arkkitehdit Oy
Emilia Weckman, maisema-arkkiteh-
ti MARK
Krista Muurinen, maisema-arkkiteh-
ti MARK

7 Nimikuorten avaaminen

Nimimerkki ”MUURAhainen”

Tekijät:

Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula

Juhani Maunula, arkkitehti
Anne Lehtinen, arkkitehti

Avustajat:

3D-mallinnus Adactive

Arttu Hyttinen
Tom Kraappa

Nimimerkki ”rubik”

Tekijät:

ARK-house Arkkitehdit Oy
  
Markku Erholtz, arkkitehti SAFA
Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA
Hannu Huttunen. arkkitehti SAFA

Harri Ahonen, arkkitehti SAFA

Avustajat:

Perspektiivikuvat: 
Arkkitehtitoimisto Kontuniemi

Eero Kontuniemi, arkkitehti SAFA
Miina Kontuniemi, arkkitehti yo


