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Hankkeen kuvaus
Violanpuisto on nuorten aikuisten suunnittelema ja to-
teuttama ryhmärakentamishanke Etelä-Hermannissa, 
Helsingin keskusta-alueella. Idea asuntojen hankkimi-
sesta rakennuttamalla ne itse oli elänyt muutamien ryh-
mäläisten ajatuksissa jo muutaman vuoden ja tieto mah-
dollisesta tontista käynnisti prosessin joulukuussa 2006. 
Kaksi vuotta myöhemmin asunnot olivat muuttovalmiita.

Nyt, kaksi vuotta muuton jälkeen, hankkeen viimeiset-
kin osiot ovat siinä vaiheessa että loppuraportin tekemi-
nen on mahdollista. Hankkeen keskeinen tarkoitus on 
toimia pilottiprojektina muille tuleville saman tapaisille 
ryhmärakentamis- ja rakennuttamishankkeille ja tämän 

raportin tarkoituksena on koota yhteen Violanpuisto-
projektin kokemuksia myöhempien ryhmärakentajien 
avuksi. 

Ryhmärakentaminen, tai tässä tapauksessa ryhmäraken-
nuttaminen, ei sinänsä ole uusi rakentamistapa, mutta 
Helsingin alueella toteutuneita hankkeita on ollut viime 
vuosikymmeninä hyvin vähän. Yritämme tässä refe-
roida mahdollisimman tarkasti monen vuotta kestävää 
prosessia johon sisältyy sekä hankkeen esivalmisteluja, 
varsinaista rakennuttamista ja rakentamista sekä oman 
ryhmämme järjestäytymistä ja lopuksi myöskin yhtei-
sössä asumista ja kiinteistön hoitoa.
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Unelma ja hankkeen lähtökohdat
Kun Violanpuisto-hanke sai alkunsa joulukuussa 2006 
mitään valmista toteuttajaryhmää ei vielä ollut. Muu-
taman pariskunnan välisissä asunnonhankintaa koske-
vissa keskusteluissa oli ryhmärakennuttaminen noussut 
esiin yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Mitään konk-
reettisia suunnitelmia tai muita todellisia askelia siihen 
suuntaan ei oltu vielä otettu. Kaikki asuivat vuokralla, 
eikä sopivaa ja oman tuntuista asuntoa tahtonut löytyä. 
Keskusta-alueelta pois muuttaminen vaikutti olevan ai-
noa vaihtoehto tavoiteltaessa muunneltavaa perheasun-
toa ilman nuorelle perheelle liiallista velkataakkaa. 

Ryhmän muodostuminen

Tontti ja ydinryhmä

Tieto mahdollisesta tontista muutti tilanteen nopeasti. 
Saimme kuulla että Helsingin kaupungilla olisi ryhmä-
rakennuttamiselle mahdollisesti soveltuva tontti, jonka 
vanha vuokrasopimus oli umpeutumassa. Yhdessä unel-
moineet pariskunnat laittoivat kaikki muut asunnonhan-
kinta-ajatuksensa toistaiseksi jäihin ja alkoivat selvittä-
mään tätä mielenkiintoista, uutta mahdollisuutta. Näistä 
pariskunnista muodostui niin kutsuttu ydinryhmä, joka 
alussa loi hankkeen ja vei sitä eteenpäin.

Ryhmä

Ensimmäinen looginen askel oli sopivan kokoisen ryh-
män kerääminen vuokrahakemuksen jättämistä varten. 
Sopivan kokoinen ryhmä saatiin koottua yllättävänkin 
nopeasti ydinryhmän tuttavapiiristä. Violanpuisto ei 
siis ole valmiin kaveriporukan toteuttama hanke, vaan 
ryhmään pyydettiin mukaan ryhmärakennuttamisesta 
kiinnostuneita , samanhenkisiä ihmisiä. Hyvä puoli ryh-
män kokoonpanossa oli se, että kaikki ryhmäläiset oli-
vat ainakin jollekin toiselle ryhmäläiselle entuudestaan 
tuttuja, mutta ilman että ystävyyssuhteet olisivat vaikut-
taneet ryhmän päätöstentekoon. Ryhmän dynamiikka 
muodostui varsin nopeasti toimivaksi ehkä juuri tästä 
syystä helpommin kuin jos kaikki ryhmäläiset olisivat 
olleet toisilleen täysin tuntemattomia.

Kaikki ryhmän jäsenet ovat kutakuinkin samanikäisiä: 
nuoria pariskuntia kolmenkympin molemmin puolin 
sekä yksi lapsiperhe. Ammatilliselta taustaltaan ryhmä 
muodostui ilahduttavan monipuoliseksi. Mukana on 
mm insinööri, taloustieteilijöitä, historioitsija, lääkärei-
tä, sairaanhoitaja, kulttuurituottaja, rakennusrestauroija 
sekä arkkitehtejä. 

Ideologia

Ryhmällä ei ole mitään erityistä aatteellista taustaa - ta-
voitteena oli tuottaa itsellemme kohtuuhinnalla toimivia 
ja muunneltavia perheasuntoja. Projektille ei myöskään 
ollut valmista esikuvaa, toimintamallia tai menettelyta-
paa, vaikka näitä olisi kyllä maailmalta löytynyt. Kan-
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tavana ideana on alusta alkaen ollut oman asunnon ra-
kennuttaminen, eli jokaisella asunnolla oli oltava oma 
rakennuttaja-osakas jo esisuunnitteluvaiheessa. Ryhmä 
ei halunnut tehdä grynderi-toimintaa missään muodos-
sa, koska se olisi mahdollisesti luonut ryhmän koko-
naispyrkimyksestä poikkeavia tavoitteita ja sen myö-
tä ylimääräisiä jännitteitä ryhmän sisällä. Kun kaikki 
osakkaat vastaavat vain omasta asunnostaan riskinhal-
linta jakautuu tasaisemmin.

Tontti

Tonttimme sijaitsee Helsingin Etelä-Hermannissa osoit-
teessa Saarenkatu 15. Kaupunkimaantieteellisesti sijait-
semme vanhan Hermannin, Arabianrannan ja uuden, 
vielä alkutekijöissään olevan, Kalasataman kaupun-
ginosan välisellä alueella. Etelä-Hermannia ei voi pitää 
enää varsinaisena keskusta-alueena, mutta tonttimme 
on raitiovaunuverkon sisällä ja hyvien julkisen- ja ke-
vyenliikenteenväylien varrella - matka Rautatientorille 
kestää alle viisitoista minuuttia.
Tontti on kallioisessa, pohjoiseen viettävässä rinteessä, 
joka pohjoispuoleltaan rajautuu Saarenkatuun. Rajanaa-
purimme ovat Violanpuisto ja Sörnäisten vankila. 

Tontin (no 21674/5) omistaa Helsingin Kaupunki ja se 
on normaali vuokratontti. Kesäkuussa 2007 lainvoiman-
sa saanut uusi asemakaava on laadittu kyseiselle tontille 

suunniteltua ryhmärakentamishanketta ajatellen. Käy-
tännön tasolla tämä on vaikuttanut rakennusmassojen 
sijoitteluun ja tonttitehokkuuteen.

Tontilla sijaitsi jo ennestään vuonna 1910 rakennettu 
tiili- ja hirsirunkoinen asuinrakennus. Rakennuksen jul-
kisivut on suojeltu uudessa kaavassa SR-2 merkinnällä. 
Tämä, tuolloin Helsingin kaupungin omistama, raken-
nus edustaa Hermannin alueen vanhaa pienimittakaa-
vaista rakennuskantaa. Kaupungin asettama ehto tontin 
vuokraamisessa oli, että hankkeeseen ryhtyvä ryhmä 
lunastaa vanhan rakennuksen kaupungilta ja peruskor-
jaa sen hienovaraisesti asunnoiksi osana kokonaisuut-
ta. Rakennus sijaitsi aikaisemmin puistoalueella ilman 
omaa tonttia. Rakennuksella on kuitenkin aina ollut 
oma, aidattu pihapiiri, jonka laajuus ilmeisesti on ollut 
lähtökohtana lohkottaessa sille uusi tontti laadittavan 
asemaakaavan myötä.

Kaava sallii tontille kolme uudisrakennusta, joiden tu-
lee asettua olemassaolevan vanhan rakennuksen rinnal-
le tonttia rajaavan Saarenkadun suuntaisesti. Yhteensä 
tontilla on rakennusoikeutta 1270m2, josta olemassa-
olevan rakennuksen osuus on 350m2. Lisäksi kaava sal-
lisi tontille rakennettavaksi myöskin maanalaisen py-
säköintihallin, jonka sisäänajo tapahtuisi Saarenkadun 
suunnalta.

Lähiympäristö on kerrostalo- ja vuokra-asumisvaltaista, 
väestöpohjaltaan varsin heterogeenistä, mikä tekee alu-
eesta hyvin elävän, monipuolisen ja mielenkiintoisen.
Toteuttaminen

Ryhmän järjestäytyminen ja tontin hakemin-
en

Ryhmän ensimmäinen varsinainen yhteinen askel oli 
vuokrahakemuksen jättäminen kiinteistövirastoon. Tätä 
ennen ryhmä oli kokoontunut saman pöydän ympärille 
muutamaan otteeseen ja sopinut yleisistä pelisäännöistä, 
jotta hanketta voitaisiin viedä eteenpäin. Tässä vaihees-
sa kaikilla ryhmän jäsenillä ei ollut vielä täyttä varmuut-
ta siitä mahdollistaisiko heidän elämäntilanteensa tiiviin 
sitoutumisen tämäntapaiseen hankkeeseen seuraaviksi 
pariksi vuodeksi. Tontin vuokrahakemuksen jättämi-
nen oli kuitenkin koko hankkeen etenemisen ehdoton 
edellytys, joten ryhmässä sovittiin, että kaikki pysyvät 
mukana toistaiseksi, mutta lopullisen ryhmän kokoon-
panosta keskusteltaisiin vielä mikäli tontti saataisiin. 

Hakemus sisälsi lyhyen esittelyn ryhmäläisistä, tavoit-
teistamme ja siitä, miten ryhmä aikoi hankkeen toteut-
taa. Hakemus sisälsi myös ehdotuksen siitä, että ryhmä 
laatisi kaupungille raportin hankkeen eri vaiheista ja 
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Tontin liityminen rakennettuun ympäristöön
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että tämä raportti luovutettaisiin kaksi vuotta muuton 
jälkeen.

Hakemuksen jättämisen jälkeen seurasi pitkä odotus. 
Suunnitelmia ei uskallettu viedä eteenpäin ja yritettiin 
pitää mahdollisimman matalaa profiilia, jotta liikaa kil-
pailijoita tontista ei ilmaantuisi.

Kesäkuussa.2007 ryhmä sai tiedon kaupungilta että 
kaupunginhallitus oli hyväksynyt meidän vuokrahake-
muksemme. Hakemuksen jääminen pöydälle edellises-
sä istunnossa oli aiheuttanut pientä epävarmuutta ryh-
mäläisissä, mutta ratkaisevan istunnon jälkeen saimme 
siis syyn juhlia.

Toteututtajaryhmä

Tontin varmistuminen aktivoi taas ryhmää parin kuu-
kauden odottelun ja hiljaiselon jälkeen.  Tähän saakka 
ryhmä oli koostunut ihmisistä, jotka olivat periaattees-
sa kiinnostuneita lähtemään mukaan ryhmärakenutta-
mishankkeeseen. Ryhmän lopullinen kokoonpano oli 
edelleen epävarma, eikä projektilla ollut vielä organi-
saatiota, joka pystyisi toteuttamaan hankkeen. Tähän 
asti eteneminen oli ollut parin ydinryhmäläisen käsissä, 
mutta oli selvää, että ryhmän oli organisoiduttuva eri ta-
valla tästä eteenpäin.

Lopullinen ryhmä

Oletettua helpommin onnistui myös lopullisen ryhmän 

muodostaminen. Koska hanke oli tonttilähtöinen ja näin 
ollen käytettävä rakennusoikeus oli rajallinen, sovittiin, 
että alkuperäisessä kokoonpanossa mukana olleet osak-
kaat otetaan mukaan siinä järjestyksessä kuin he ovat 
hankkeeseen kiinnostuneiksi ilmoittautuneet. Koska 
muutama hankkeeseen ilmoittautunut jättäytyi pois, ei 
yhtäkään hakijaa ei jouduttu lopulta karsimaan vaan ha-
lukkaita osallistujia oli juuri tontille sopiva määrä.

Ennen lopullisen kokoonpanon muodostamista ryhmän 
arkkitehdit olivat tutkineet konseptitasolla asemakaavan 
ja tontin antamia mahdollisuuksia jakaa rakennusmassat 
toimiviksi asunnoiksi. Asemakaavan viitesuunnitelmis-
sa olleet asunnot olivat jonkin verran ryhmän toiveita 
isoimpia, jolloin asuntojen määrä olisi ollut vastaavasti 
pienempi. Kaavoittajien kanssa käytyjen keskusteluiden 
pohjalta todettiin, että ryhmän esittämä ehdotus poikke-
si niin vähäisesti asemakaavasta että kaavoittajat eivät 
nähneet syytä olla puoltamatta pienempiä asuntoja mah-
dollistavaa konseptia. 

Asuntojen jakaminen

Ryhmän sisällä käytiin tässä vaiheessa keskusteluita sii-
tä, ketkä olisivat kiinnostuneita vanhasta rakennuksesta 
ja ketkä uudisrakennuksista. Tämä oli ryhmäläisille mu-
kaan lähdön jälkeen ensimmäinen, lopulliseen asuntoon 
vaikuttava, konkreettinen päätös. Vanha rakennus oli 
todellinen ja käsin kosketeltava, uudisrakennukset tässä 
vaiheessa vain idea arkkitehtien päässä ja rakennusoi-
keuslaskelmana.

Tontti puistosta katsottuna 14.01.2007
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Vanha rakennus oli aikaisemmin todettu sopivan hyvin 
jaettavaksi kolmeksi, erikokoiseksi asunnoksi ja siihen 
ilmoitti haluavansa juuri sopiva porukka. Ryhmän loput 
osakkaat olivat kaikki enemmän kiinnostuneita uusista 
rakennuksista, joten tästäkään ei muodostunut ongel-
maa. 

Sitoutuminen hankkeeseen

Asuntojen lukumäärän ja niiden jakautumisen lukkoon 
lyömisestä eteenpäin kaikki osakkaat sitoutuivat ole-
maan mukana hankkeessa sen valmistumiseen saakka. 
Ryhmän sisällä sovittiin, että mahdollisten yllättävien 
elämänmuutosten tai muiden esteiden kohdalla kukin 
osakas on velvollinen hankkimaan uudet osakkaat tai 
muulla tavoin huolehdittava oman osuutensa valmiiksi 
saattamisesta, jotta hanke kokonaisuudessaan ei pysäh-
tyisi yhden osakkaan ongelmiin. 

Yhtiömuoto

Yhtiömuodoksi valittiin asunto-osakeyhtiö. Yhden suu-
remman yhtiön sijasta päädyttiin ratkaisuun, jossa jo-
kaiselle rakennukselle perustettiin oma yhtiönsä. Näin 
hanke voitiin jakaa neljään erilliseen osaan ja rakennus-
luvat voitiin hakea erikseen jokaiselle rakennukselle. 
Pääasiallinen syy ratkaisuun oli riskienhallinta: kaikki 
osakkaat olivat mukana kustantamassa vain oman asun-
tonsa osuuden, eli ryhmällä ei ollut takanaan taloudel-
lista puskuria, johon olisi voitu turvautua ongelmatilan-
teessa. Toimintatavalla pyrittiin varmistamaan ryhmän 
sisällä, etteivät yksittäisen osakkaan mahdolliset rahoi-
tusongelmat kasvaisi koko hanketta vaarantavaksi ja 
etteivät esim. yhden rakennuksen mahdolliset puutteet 
estäisi kaikkien rakennusten käyttöönottoa. 

Yhtiöiden nimiksi annettiin BAb Helsignfors Violapar-
ken Östra, BAb Helsignfors Violaparken Kuskenshus, 
BAb Helsignfors Violaparken Södra ja BAb Helsignfors 
Violaparken Västra.

Hallinnanjakosopimus

Tontti jaettiin yhtiöiden välisellä hallinnanjakosopimuk-
sella. Hallinnanjakosopimuksen jäykkyyttä tilanteissa, 
joissa osapuolet ovat eriävää mieltä asioista, on yritetty 
minimoida ennakoimalla ja yksilöimällä lähtökohtai-
sesti kaikki erityistilanteet, jotka mahdollisesti voisivat 
tulla vastaan hankeen valmistumisen jälkeen.

Hallinnanjakosopimuksen valmistelemiseen käytettiin 
kyseisen tyyppisiä sopimuksia hyvin tuntevaa asian-
ajajatoimistoa ja erilaiset mahdolliset skenaariot käy-

tiin läpi kaikkien yhtiöiden edustajien kanssa ennen 
kuin lopullinen sopimus oli valmis allekirjoitettavaksi. 
Hankkeen valmistumisen jälkeen olisi mahdollista fuu-
sioida yhtiöt yhdeksi asunto-osakeyhtiöksi, jolloin hal-
lintajakosopimuksen sisältö korvautuisi uuden yhtiön 
yhtiöjärjestyksellä. Toistaiseksi yhtiöillä ei kuitenkaan 
ole suunnitelmissa fuusioitua, vaan ne jatkavat erillisinä 
yhtiöinä.

Rakennustoimikunta

Hankeen johtamiseksi perustettiin rakennustoimikun-
ta. Rakennustoimikunnassa oli yksi edustaja jokaises-
ta yhtiöstä ja sen toimenkuva ja vastuu oli melko laaja. 
Ensisijaisesti rakennustoimikunnan tehtävä oli koordi-
noida koko hanketta, toimia yhteisenä sopijapuolena ul-
kopuolisten kanssa ja yhteisesti tehtävä kaikkia yhtiöitä 
koskevia päätöksiä. Yhtiöiden edustajien vastuulla oli 
myös oman yhtiön asioiden esiintuominen sekä oman 
yhtiön muiden osakkaiden pitäminen ajan tasalla han-
keen etenemisestä.

Muiden ryhmäläisten työpanosten koordinoiminen ja 
tehtävien jakaminen oli myöskin rakennustoimikunnan 
vastuualueella.

Talousvastuulliset

Talouden hallitsemiseksi nimettiin talousvastuulliset. 
Heidän tehtäviin kuului tavanomaisen kirjanpidon li-
säksi yhteisten laskujen jyvittäminen yhtiöille ja asun-
noille. Rahaliikenteen valvominen ja hankeen yhteisen 
päätilin tapahtumien tarkistaminen ja niistä raportoimi-
nen rakennustoimikunnalle oli myös talousvastuullisten 
vastuulla.

Suunnittelijat

Tässä vaiheessa ryhmän oli myöskin käynnistettävä ra-
kennusten varsinainen suunnittelu. Ryhmässä oli mu-
kana arkkitehti Viivi Snellman ja arkkitehtiopiskelija 
Marcus Ahlman, jotka olivat jo aikaisemmin laatineet 
alustavan tontinkäyttösuunnitelman. Ryhmän sisäl-
lä käydyissä keskusteluissa muut osakkaat olivat sillä 
kannalla että ryhmän omia voimavaroja yritettäisiin 
käyttää mahdollisimman paljon ja että Snellman ja Ahl-
man voisivat aloittaa myöskin varsinaisen suunnittelun 
mahdollisimman pian. Muut osakkaat katsoivat että ta-
loudellisten säästöjen lisäksi suunnittelijoiden tuntemus 
hankkeesta olisi suuri etu ulkopuoleisiin suunnittelijoi-
hin verrattuna. 
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Muiden ryhmäläisten tehtävät

Muut ryhmän jäsenet toimivat tässä vaiheessa erinäisis-
sä avustavissa tehtävissä. 

Tiedottaminen

Ryhmä päätti perustaa hankkeelle omat www-sivut, joi-
den kautta hankeen etenemistä tiedotettaisiin yhteistyö-
kumppaneille ja muille kiinnostuneille. Sivujen ylläpi-
täjänä toimi ryhmän osakas, joka päivittäisessä työssä 
toimii it-alalla. Sivujen kautta luotiin myös osakkaille 
oma viestintäkanava, jonka kautta sisäinen tiedotus kul-
ki hankeen aikana.

Suunnittelun lähtökohdat

Osakkaiden toiveet

Suunnittelun pohjaksi arkkitehdit tekivät muiden osak-
kaiden kanssa kartoituksen tarpeista ja toiveista. Tämän 
pohjalta laadittiin alustava tilaohjelma koko hankkeel-
le. Yleisessä keskusteluissa kaikkien osakkaiden kans-
sa suunnittelijat saivat hyvän kuvan siitä, mitkä olivat 
hankkeeseen ryhtyneiden ensisijaiset tavoitteet. Ryhmä 
ei ollut kokoontunut minkään yhteisen toiminnan tai aat-
teen ympärille, joten ryhmäläisillä ei ollut kiinnostusta 
lähteä toteuttamaan esim. yhteisiä tiloja tavanomaista 
suuremassa mittakaavassa. Toisaalta koko ryhmä oli sa-
maa mieltä siitä, että kaikki ulkoalueet, terassit mukaan 
lukien voisivat olla avoimet ja yhteiset.

Sekä yhteinen sauna että asuntokohtaiset pikkusaunat 
jätettiin pois tilaohjelmasta. Syy siihen ei ollut ryhmän 
saunainnottomuus vaan pikemmin se tosiasia, että alu-
eella on monta yleistä saunaa, joista lähin sijaitsee lähes 
kivenheiton päässä. Asuntokohtaisten saunojen sijaan 
tärkeämmäksi koettiin kodinhoitohuone ja riittävä mää-
rä varastotilaa kaavaillun kokoisissa asunnoissa.

Asemakaava

Asemakaava salli kolmen uudisrakennuksen sijoittami-
sen tontille vanhan rakennuksen molemmin puolin: yksi 
itäpuolelle ja kaksi länsipuolelle Saarenkadun varrelle. 
Tontin alla kulkeva Helsingin veden maanalainen tun-
neli asetti odottamattomia lisähaasteita suunnittelulle. 
Tunnelin sijainti ei ollut lähtötietoina saatujen vanhojen 
suunnitelmien mukainen, vaan  todellisuudessa maata 
tunnelin kannen päällä oli vain vajaat puoli metriä. Li-
säksi tarkempien tietojen löytäminen suunnittelutyön 
pohjaksi paljastui harvinaisen vaikeaksi tunnelin osalta, 

vaikka yhteistyö viranomaisten kanssa toimi moitteetto-
masti. Vanhasta tunnelista ei yksinkertaisesti ollut enää 
kenelläkään paikkaansa pitäviä suunnitelmia.

Palomääräykset

Jyrkkä rinnetontti, rakennusruutujen koko ja kaavan sal-
lima rakennusoikeus johtivat siihen että uudisrakennuk-
set tulisivat olemaan kolmikerroksisia. Palomääräysten 
puitteissa kolmikerroksisia pientaloja on yleensä vaike-
aa toteuttaa ilman joko asunnon sisäistä palo- ja savu-
osastointia tai sprinklausta. Jyrkän rinteen mahdollis-
tama suora yhteys pihalle keskimmäisestä kerroksesta, 
kerroskorkeuden hienosäätäminen hieman tavanomaista 
matalammaksi ja huonejärjestelyn muuttaminen poistu-
mistiemääräysten toteutumiseksi mahdollisti kuitenkin 
suunnittelun jatkamisen näiden lähtökohtien pohjalta.

Esteettömyys

Rakennusten kolmikerroksisuus ja jyrkkä rinnetontti 
vaikeutti asuntojen suunnittelua myöskin esteettömyy-
den osalta. Uudisrakennuksissa kaikkien asuntojen 
alimmat sisäänkäyntikerrokset on tehty ns. ”selviyty-
miskerrokisiksi”. Tarvittaessa kerrokseen saa helposti 
kohtuullisella vaivalla asennettua tarpeelliset peseyty-
mis- ja ruuanlaittovarusteet. 
Vanhan rakennuksen osalta nykymääräysten mukainen 
esteettömyystaso oli mahdoton saavuttaa. Rakennuksen  
kaikki kolme sisäänkäyntiä ovat muutamien askelmien 
takana eikä maantason nostaminen olisi ollut rakennus-
teknisesti mahdollista toteuttaa.

Autohalli

Kaavan mahdollistamaa autohallia ryhmä päätti yksi-
mielisesti olla rakentamatta. Tontin alla kulkeva  Hel-
singin Veden jätevesitunneli olisi tehnyt autohallin to-
teuttamisen luultavasti hyvin hankalaksi, eikä ryhmällä 
ollut varsinaista tarvetta halliautopaikoille. Kaava mah-
dollisti vaadittavien autopaikkojen rakentamisen yhtei-
selle LPA -alueelle Hermannin rantatien varrelle ja tätä 
pidettiin parempana ratkaisuna. Autohallin rakentami-
nen omalle tontille olisi vaatinut tontilla olevan kallion 
poislouhimisen kokonaan ja tätä ei pidetty järkevänä. 
Lisäksi autohallin sijainti tontilla olisi lisännyt autolii-
kennettä puistossa huomattavasti. Tätä haluttiin välttää 
mahdollisimman pitkälle ja tontille päätettiin toteuttaa 
lopuksi vain määräysten mukaisesti yksi liikuntaestei-
sen autopaikka.
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Rakennusten muodostama kokonaisuus

Jo kaavamääräyksissä edellytetään, että tontille raken-
nettavat uudisrakennukset tulee suunnitella siten, että 
ne muodostavat vanhan rakennuksen kanssa yhtenäisen 
kokonaisuuden. Tätä pidettiin myös ryhmässä luonolli-
sena lähestymistapana: olihan tarkoitus toteuttaa yhtei-
nen hanke, jossa vanha ja uusi ovat osa samaa hanketta. 
Lisäksi uudisrakennusten kaavailtu mittakaava ja kaa-
van vaatimus puujulkisivuista yhdistäisi kokonaisuuden 
mielenkiintoisella tavalla Hermannin vanhaan asunto-
kantaan. Suunnittelun lähtökohdaksi valittiin selkeästi 
moderni ote, mutta olemassa olevan rakennuksen mitta-
suhteita ja vanhaa muotokieltä kunnioittaen.

Puistossa

Jo ensimmäisissä varsinaista suunnittelua edeltävissä 
kokouksissa tontin uniikki sijainti puistovyöhykkeiden 
ympäröimänä haluttiin nostaa esiin suunnittelun läh-
tökohdaksi. Todettiin, että tontin sijainti antaa hienot 
mahdollisuudet tuoda puiston vehreys osaksi asuntoja 
ja samalla tehdä asunnoista avoimia puiston suuntaan. 
Näin myös osaa ryhmäläisten jokapäiväisestä elämästä 
olisi mahdollista seurata ympäristöstä. Toinen vaihtoeh-
to olisi ollut luoda suljetumpia asuntoja, jolloin perin-
teinen yksityisyys säilyisi, mutta toisaalta ympäristön 
suomat ainutlaatuiset puitteet jäisivät hyödyntämättä. 
Ensimmäinen vaihtoehto sai yksimielisen kannatuksen 
ja suunnittelua jatkettiin näitä mahdollisuuksia tutkien.

Tonttin asemakaava 
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Samanarvoisuus

Lähtökohdaksi asuntojen suunnittelulle asetettiin vaati-
mus, että asuntojen olisi oltava keskenään mahdollisim-
man samanarvoisia. Niiden tulisi olla mahdollisimman 
samankokoisia ja suoda samanlaisia mahdollisuuksia 
muuntojoustolle, sekä suunnitteluvaiheessa että muuton 
jälkeen. Lisäksi haluttiin että kaikista asunnoista avau-
tuisi näkymät sekä puistoon että etelään yhteiselle pi-
halle.

Yksittäisten osakkaiden näkemykset ja tavoitteet oman 
asuntonsa osalta erosivat odotetusti jonkin verran toisis-
taan joten päädyttiin yhteisen, kaikille mahdollisimman 
samanlaisen asuntokehyksen suunnittelemiseen. Kehyk-
sen myötä kunkin osakkaan oman asunnon yksilöllisen 
suunnittelun jatkaminen olisi luontevaa.

Kestävä rakentamistapa

Hankeen ekologisuus ja energiatehokkuus olivat luon-
nollisesti aiheita, jotka kiinnostivat osakkaita. Erilai-
sista lähestymistavoista keskusteltiin ennen varsinaisen 
suunnittelun aloittamista. Ryhmä päätti, että lähtökoh-
daksi ei oteta passiivitaloa, mutta uudisrakennusten tuli-
si kulutukseltaan olla A-energialuokkaa. Vanhan raken-
nuksen osalta suunnittelu tähtäisi vanhojen rakenteiden 
parantamiseen niiltä osin, missä se SR2-suojelumäärä-
ysten puitteissa taloudellisesti ja rakennusteknisesti oli 
osakkaille mahdollista.

Koska ryhmän tavoite oli tuottaa itselleen asunnot 
pitkäaikaiseen käyttöön, nousi elinkaariajattelu esiin 
tärkeäksi suunnittelua ohjaavaksi tekijäksi. Ratkaisut 
ja materiaalivalinnat tuli olla sellaisia, että ylläpito ja 
huolto olisi mahdollisimman vähäist. Kustannustehok-
kuuden laskenta ajanjaksoksi haluttiin enemmin 20 kuin 
5 vuotta.

Tontti sijaitsee kaukolämmön jakelualueella, joten koko 
hankeen liittäminen siihen oli luonnollinen ratkaisu. 
Näin myös vanhan rakennuksen hiilijalanjälkeä pystyt-
täisiin pienentämään kun vanhasta suorasta sähköläm-
mityksestä voitaisiin luopua.

Varsinainen suunnittelu

Rakennusten varsinainen suunnittelu käynnistettiin elo-
kuussa 2007. Suunnitteluprosessi päätettiin jakaa kah-
teen eri osioon, jotka etenivät hiukan eri polkua, mut-
ta vahvasti toisiinsa sidottuina. Vanhan rakennuksen 
suunnittelu eteni osana kokonaissuunnitteluprosessia 
rakennusluvan myöntämiseen saakka. Tämän jälkeen 
Kuskenshusin osakkaat ottivat pääsuunnittelijan alai-
suudessa vastuun prosessin etenemisestä rakennusluvan 
mukaisesti ja olivat itsenäisesti yhteydessä erikoissuun-
nittelijoihin vanhan rakennuksen sisäpuolisten osioiden 
osalta. Vanhan rakennuksen prosessia on esitelty omana 
kokonaisuutenaan tämän raportin toisessa osassa.

Luonnosvaiheen havainnekuva asunnon keskikerroksesta
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Uudisrakennusten osalta arkkitehdeillä oli suunnittelu-
vastuu rakennusten kokonaisuudesta asuntojen sisäpin-
toihin saakka sekä erikoissuunnitelmien yhteensovitta-
misesta uudisrakennusten osalta ja vanhan rakennuksen 
ulkopuolisten teknisten asennusten osalta sekä piha-alu-
eelta kokonaisuudessaan.

Asuntojen sisätilojen osalta suunnittelun loppuun saatta-
mien oli sovittu osakkaiden omalle vastuulle. Jos ongel-
mia ilmenisi niin arkkitehtien yleissuunnitelmien poh-
jalta asunnot voitaisiin osakkaan kustannuksella saattaa 
valmiiksi siten, että rakennusvalvontaviranomaisten 
edellyttämät minimivaatimukset täyttyvät ja rakennus 
voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan.

Pää- sekä erikoissuunnittelijat

Hankeen erikoislaadusta johtuen palkattiin hankeen ul-
kopuolelta kaikille neljälle yhtiölle yhteiseksi pääsuun-
nittelijaksi kokenut arkkitehti Stefan Ahlman. Hän toimi 
pääsuunnittelijatehtävien lisäksi arkkitehtien neuvonan-
tajana ja varmisti näin koko hankeen etenemisen suotui-
salla tavalla.

Kokeneen pääsuunnittelijan lisäksi ryhmä päätti palka-
ta hankkeeseen kokeneet, asuntotuotannosta pitkän ko-
kemuksen omaavat erikoissuunnittelijat. Näin haluttiin 
varmistaa että suunnittelu pysyisi aikataulussa ja että 
tavoitteeksi asetettu elinkaariajattelu toteutuisi kaikilla 
osa-alueilla ja teknisissä ratkaisuissa.

Kriteerejä täyttävien suunnittelijoiden löytämistä hel-
potti huomattavasti suunnittelijaosakkaiden aikaisempi 
kokemus rakennusalalta sekä pääsuunnittelijan kontak-
tit.

Asemapiirustus
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Viipaletaloja

Pohjaratkaisujen osalta uudisrakennusten peruslähtö-
kohdaksi otettiin viipalemainen ratkaisu, joka mahdol-
listaa keskenään hyvin samanarvoisten asuntokehysten 
suunnittelun ja toteuttamisen. Asunnot ovat kolmiker-
roksisia, kapearunkoisia ja tilahahmoltaan pitkänomai-
sia - kuin leipäsiivut. Näkymät asunnoista avautuvat 
pääasiallisesti asunnon molemmista päistä: toinen poh-
joiseen ja puistoon, toinen etelänpuoleiselle pihalle. Täl-
le ratkaisulle on monia perusteita. Ensinnäkin ratkaisu 
mahdollisti sekä kahden että kolmen asunnon rakennus-
ten toteuttamisen samalla perusratkaisulla, kaavan edel-
lyttämällä tavalla. Toiseksi asuntojen samanarvoisuus 
korostuu siten että kaikilla on käytännössä samanlaiset 
yhteydet ulos, samat näkymät jne. Teknisesti ratkaisu on 
edullinen koska eri asuntojen tiloja ei sijoitu päällekkäin 
jolloin palo- ja äänitekniset vaatimukset helpottuvat 
huomattavasti. Toteutuksen kannalta ja taloudellisesta 
näkökulmasta asuntokehyksen standardisoinnista syn-
tyvät edut ovat merkittävät.

Mitoitus

Asuntokehyksen perusmitoitus, sisäleveys 3,9m ja si-
säpituus 10,2m, on pitkälleviedyn konseptitutkimuksen 
tulos. Leveys 3900mm on pienin mahdollinen mitta, 
jolla asuinkerrokseen voidaan sijoittaa 90cm porras, 
tekninen seinä, kapea aula sekä täysileveä kylpyhuone 
vierekkäin. Näiden tilojen sijoittamien vierekkäin oli 
edellytys siihen että valittu viipaleratkaisu mahdollistai-
si käytännölliset pohjaratkaisut asunnoille.

Asuntokehyksen ytimenä on huoneistojen välistä seinää 
vasten sijoittuva asunnon pituussuuntainen porrassyöksy 
ja siihen liittyvä, keskellä asuntoa ylhäältä alas kulkeva 
ns. hormiseinä, johon kätkeytyvät kaikki asunnon pys-
tysuunteiset sähkö- ja LVI-kanavat. Näin asunnon muut 
tilat ja toiminnot voidaan sijoittaa vapaasti tämän seinän 
ympärille ilman, että asuntokohtaiset pienet muutokset 
vaativat muutoksia perusratkaisuun.
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Tilojen sijoittuminen

Kolmikerroksisten asuntojen toiminnot jakautuvat eri 
kerroksiin.
Maantasokerros: Eteinen, kodinhoitohuone sekä moni-
toimitila (makuuhuone, työhuone, erillinen vierashuone 
omalla keittokomerolla ja kylpyhuoneella tai yhdistetty-
nä eteiseen muodostaen ison yhtenäisen tilan jne.)
Pääkerros: Yhtenäinen vapaa tila jossa keittiö, ruokailu- 
ja oleskelutilat yhdistyvät.
Ylin kerros: Kylpyhuone, 2-3 makuuhuonetta ja vaate-
huone.

Asuntokohtaiset muutokset

Vaikka toiminnot jakautuvat samalla tavalla eri kerrok-
siin kaikissa asunnoissa, eivät asunnot ole täysin identti-
siä. Asuntokehyksen sisällä osakkaat pystyivät toteutta-
maan oman asuntonsa ratkaisut sellaisena kun ne heille 
parhaiten sopivat. Kukaan osakkaista ei ottanut oman 
asunnon osalta mukaan ulkopuolista suunnittelija vaan 
kaikkien asuntojen sisäpuoleisiakin ratkaisuja lähdettiin 
suunnittelemaan projektin omien arkkitehtien kanssa. 

Eri ratkaisuja on saman verran kuin on asuntoja - suu-
rimmat toteutetut muutokset ovat portaiden siirrot ja 
kääntämiset sekä keittiöiden siirrot, takan lisääminen ja 
kodinhoitohuoneen muuttaminen kylpyhuoneeksi. Kah-
dessa asunnossa ns. seliytymiskerros minikeittiöineen 
myöskin toteutettiin jo rakentamisvaiheessa ja ne ovat 
toimineet alivuokralaisille erillisinä asumisyksiköinä.

Ryhmässä sovittiin että asuntokohtaisten muutosten 
osalta jokaisen asunnon osakkaat pitivät erillisen suun-
nittelupalaverin suunnittelijaosakkaiden kanssa, jossa 
käytiin lopullisesti ja sitovasti läpi kerralla kaikki kysei-
seen asuntoon kohdistuvat muutokset alkaen portaiden 
siirrosta pistorasioiden sijoituksiin. Koska asuntojen si-
säpuoleiset osuudet toteutettiin loft- periaateella, asuk-
kaiden omalla vastuulla oli pintojen, kiintokalusteiden, 
vesi- ja keittiökalusteiden yms. valitseminen ja tietojen 
tomittaminen suunnittelijoille, jotta nämä tiedot saatiin 
vietyä kaikkiin suunnitelmiin aikataulun mukaan. Kun 
kaikkien asuntojen osalta muutokset ja ratkaisut oli 
käyty läpi, suunnitelmat lyötiin lukkoon eikä muutoksia 
enää tämän jälkeen tehty. Liian myöhään tulleet toiveet 
olisivat vaarantaneet hankeen kokonaisaikataulun ja 
kustannustason.

Pohjapiirrustus - 1.kerros 1/200
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Pohjapiirrustus - 2.kerros 1/200

Pohjapiirrustus - 3.kerros 1/200
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Muuntojousto

Muuntojoustoa on suunnittelussa ja toteutuksessa py-
ritty viemään mahdollisimman pitkälle asuntokehyk-
sen sallimissa rajoissa. Tämä tarkoittaa käytännössä 
että asunnossa rakennusvaiheessa tehtyjen ratkaisujen, 
ei tarvitse olla lopullisia vaan osa ratkaisuista on mah-
dollisia toteuttaa jälkikäteen elämäntilanteen mukaan. 
Näihin muutoksiin on varauduttu esimerkiksi siten, että 
ylimmän kerroksen ikkunajako ja ilmanvaihto sovitet-
tiin toimimaan toisen makuuhuoneen vaivatonta jaka-
mista silmällä pitäen. 

Yhteistilat

Jokaisen uudisrakennuksen maantasokerroksen ylärin-
teen puoleisessa ikkunattomassa osassa sijaitsee kel-
laritiloja. Västran tiloissa sijaitsee rakennuksen omien 
irtaimistovarastojen lisäksi kaikkien yhtiöiden yhteinen 
tekninen tila. Södran takaosa on kaikkien rakennusten 
yhteinen väestönsuoja, jossa sijaitsevat Södran irtaimis-
tovarastot. Östran kellaritiloissa sijaitsee vain yhtiön 
omat irtaimistovarastot. Tilaa pienensi huomattavasti 
edellä mainittu Helsingin veden tunneli, jonka rakenteet 
kulkevat osittain kellaritilan läpi, eikä tilaan tämän li-
säksi sijoitettu yhteisiä toimintoja.

Yhteisten tilojen käytöstä on maininnat hallinnanjako-
sopimuksessa joten esim. vaikka kaikkien yhtiöiden 
tekniikka sijaitsee Västran tiloissa kaikkilla yhtiöille on 
taattu yhdenmukainen käyttöoikeus ja huoltovelvolli-
suus siihen joka tilanteessa. 

Ulkoarkkitehtuuri

Ulkoarkkitehtuurin osalta pyrittiin luomaan jatkumo 
alueen vanhalle pienimittakaavaiselle puu- ja kiviraken-
nuskannalle. Vanhan rakennuksen muotokieltä ja kau-
nista vähäeleisyyttä kunnioituksella uudelleen tulkiten 
uudisrakennusten ulkoarkkitehtuuri alkoi muodostua.

Perusmuodoltaan uudisrakennukset ovat suorakulmai-
sia, harjakattoisia ja räystäättömiä massoja, joiden harja-
suunta on Saarenkadun suuntainen, vanhan rakennuksen 
pääharjan mukaan. Vaikka Kuskenshus on kaksikerrok-
sinen ja uudisrakennukset ovat kolmikerroksisia, halut-
tiin syntyvän rakennusryhmän pienieleisen mittakaavan 
säilyttämiseksi pitää kiinni siitä että puiston puoleinen 
räystäslinja on yhtenäinen.

Julkisivuista tehtiin muutamia eri versioita ennen kuin 
ryhmän osakkaat olivat tyytyväisiä lopputulokseen. 
Tämä oli mielenkiintoinen prosessi, jonka aikana jul-
kisivut kävivät läpi monta eri vaihetta. Julkisivun pää-
aiheet, mustalla multamaalilla käsitelty puu ja titaani-
oksidivalkaistu betoni, olivat mukana alusta alkaen 
Etenkin puiston puoleisen seinämän ikkunasommittelua 
ja maantasokerroksen pintamateriaalia sekä muotoilua 
jalostettiin uutterasti.

AA

Puistojulkisivu

Julkisivun detaljika



V IOL ANPUIS TO21

Lopullisissa julkisivuissa tumma puu luo kauniin kont-
rastin maantasokerroksen kullanhohtavan kuitusement-
tilevyn ja titaanioksidivalkaistujen betonpintojen kans-
sa. Tumman puuseinän detaljointi on pyritty tekemään 
mahdollisimman vähäeleiseksi, ainoana poikkeuksena 
ylempien kerrosten palotikkaat jotka ovat upotettuna 
puujulkisivuun.

Jokaisesta asunnosta avautuu puistoon päin suuri, latti-
aan saakka ylettyvä ikkuna, jonka epärytminen sijoitte-
lu julkisivussa häivyttää asuntojen välistä muuten niin 
selkeätä vertikaalista jakoa. Aikaisemmissa tutkielmissa 
puistoon päin avautuvat ikkunat olivat olleet pienempiä 
mutta osakkaiden toiveesta nämä suurennettiin mel-
kein asunnon päätyseinän kokoisiksi. Isojen ikkunoiden 
kautta puisto aivan konkreettisesti  tulee osaksi asuntoa 
ja samalla asunnossa asuminen muuttuu osaksi puistoa.

Etelään, yhteiselle pihalle, asunnot avautuvat myös 
suurten lasipintojen kautta. Pihan puolella jokaisella 
asunnolla on oma terassialueensa, mutta osakkaiden 
toiveesta terasseja ei ole jaettu osiin vaan lehtikuusesta 
toteutetut terassit ovat puoliyhteistä tilaa jota tarvittaes-
sa voidaan ottaa käyttöön koko rakennuksen pituudelta.

Ylimmän kerroksen ikkunat ovat koko asunnon levyiset 
ja muodostavat näin koko rakennuksen läpi kulkevan 
nauhan, jota katkaisevat vain asuntojen väliset kullan-
hohtoiset palokatkoelementit. 

Rakenneratkaisut

Uudisrakennukset on toteutettu betonielementtiraken-
teisina. Vaihtoehtoisia puurunkoratkaisuja (paikalla 
tehtynä tai elementtirakenteisena) ja harkkorakenteita 
tutkittiin, mutta sandwich -elementtien edut olivat il-
meiset. Rakennusten rungon standardisoitu viipalemai-
nen ratkaisu mahdollisti samanmallisten esivalmistettu-
jen elementtien käytön. Lisäksi elementtien pystytys on 
työvaiheena nopea verrattuna paikalla rakentamiseen. 
Näin rakennustyömaan runkovaihe saatiin lyhennet-
tyä ja muiden sekä sisä- että ulkopuolisten, työvaihei-
den aloitus vastaavasti aikaistettua, mm. vesikaton ra-
kentamisen osalta. Lisäksi koko hankkeen aloitus osui 
rakennusalan korkeasuhdanteeseen, jolloin enemmän 
ammattitaitoista työvoimaa vaativa paikallaan raken-
nettu runko olisi ollut elementtirakenteiseen verrattuna 
taloudellinen, tekninen ja aikataulullinen riski. Yksin-
kertaisella elementtirakenteella pystyttiin minimoimaan 

Julkisivu puistosta päin katsottuna
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runkovaiheessa syntyvien rakennusvirheiden aiheutta-
mia riskejä.

Puujulkisivu sen sijaan on paikalla rakennettu 28mm 
mäntylaudasta. Puurakentamiseen erikoistunut timpu-
riporukka palkattiin toteuttamaan huolellisuutta vaati-
va puujulkisivu sekä alimman kerroksen levyjulkisivu. 
Näin ryhmän toiveet kestävästä ja huoltovapaasta julki-
sivusta voitiin varmistaa. Julkisivun musta slammiväri 
on muissa Pohjoismaissa yleinen musta vastine puna-
multamaalille. Tällä tavoin maalattu pinta ikääntyy ar-
vokkaasti ja sen huoltomaalaus on helppo eikä maali 
hilseile.

Talotekniikka

Talotekniikan osalta hanke ei poikkea muista samanko-
koisista rakennusprojekteista - kaikki neljä rakennusta 
on kytketty kaukolämpöverkkoon yhteisellä liittymällä 
ja lämmitystapa on pääasiallisesti vesikiertoinen radiaat-
torijärjestelmä. Uudisrakennusten maantasokerroksissa 

ja kaikkien rakennusten märkätiloissa on vesikiertoinen 
lattialämmitys. Uudisrakennusten asunnot ovat varus-
tettu huoneistokohtaisella ilmanvaihtojärjestelmällä 
sekä lämmöntalteenotolla. Vanha rakennus on varustet-
tu koneellisella poistoilmajärjestelmällä. 

Piha

Piha-alueen ryhmä halusi säilyttää mahdollisimman 
pitkälti kaikille asunnoille yhteisenä alueena. Tontin 
kiilamainen muoto luo isomman yhteisen oleskelualu-
een pihan luoteiskulmaan. Pihan suunnitteluun koottiin 
erityisesti piha-asioista kiinnostuneiden ryhmä, joka 
arkkitehtiosakkaiden kanssa ideoi ulkoalueiden käyttöä 
erikseen palkatun pihasuunnittelijan kanssa. Pihassa ha-
luttiin säilyttää puutarhamainen ilme ja kasvivalinnoissa 
suosittiin tontilla jo entuudestaankin kasvaneita kasveja, 
kuten ruusuja, syreeneitä ja hedelmäpuita.

55.
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Rakennuttaminen

Lähtökohdat

Violanpuisto ei ole - eikä sen ollut missään vaiheessa 
tarkoituskaan olla - perinteinen hartiapankkiprojekti. 
Hankkeen lähtökohtana oli, että tehdään itse se, mihin 
on taitoja ja yhteisen aikataulun vaatimaa aikaa. Todet-
tiin, että on mielekästä tilata ulkopuoliselta toimijalta 
ammattitaitoa edellyttävät työtehtävät sekä varsinai-
sessa rakennustyössä että projektin hallinnassa. Näin 
turvattaisiin sekä osakkaiden taloudellinen turvallisuus, 
aikataulujen pitävyys että pystyttäisiin rajaamaan vas-
tuualueet tarkoituksenmukaisesti.

Toteutusmuoto

Toteutusmuodoksi valittiin projektinjohtourakka, jossa 
ei oltaisi sitouduttu vain yhteen urakoitsijaan tai tämän 
yhden toimijan rakennusalalla tyypillisiin ennakkokäsi-
tyksiin ”toimivista” tai ”kalliista” ratkaisuista. Tavoite 
oli toteuttaa tavanomaisuudesta poikkeavia asuntojen 
aineellista ja aineetonta laatua kohottavia ratkaisuja il-
man turhia lisäkustannuksia. Kun kaikki urakat olivat 
suoraan tilaajan hyväksyttävinä, katsottiin, että projek-
tissa oli parhaat edellytykset päästä tavoitteeseen ”koh-
tuuhintaisia perheasuntoja Helsingissä”.

Vastuu-urakoitsija

Hankkeen aikataulutuksen ja rakennustöiden keskey-
tymättömän etenemisen takaamiseksi hankkeessa käy-
tettiin ns. vastuu-urakoitsijaa, jonka tärkein edustaja 
työmaalla oli vastaava mestari. Vastuu-urakoitsijan 
kanssa käytiin suunnitteluratkaisut läpi jo ennen raken-
nuslupavaihetta, jotta varmistuttiin, että valitut ratkaisut 
noudattavat myös kokeneiden käytännön rakennustyötä 
tekevien käsitystä laadukkaasta ja kustannustehokkaas-
ta rakentamisesta.

Vaikka ryhmä teki lopulta kaikki hankinnat omin voi-
min vastuu-urakoitsijan kanssa oli kuitenkin sovittu että 
vastaavan mestarin tehtäviin kuuluu myöskin avustami-
nen siinä että eri urakoiden välille ei jää jokin työvaihe 
huomioimatta. Ei -ammattilaisten johtamassa rakennut-
tamisorganisaatiossa tällaisten virheiden mahdollisuus 
on aina olemassa.

Rakennuttajakonsultti

Lupapiirustusten perusteella teetettiin rakennuttajakon-
sultilla perusteellinen rakennusosaperusteinen kustan-

nuslaskelma, johon saatuja tarjouksia verrattiin aina 
ennen hankintapäätöstä. Kattava kustannuslaskelma 
mahdollisti varsin hyvän reaaliaikeisen kustannusten 
seurannan ja siten antoi lähtökohdat tulevien hankinto-
jen kustannusten suunnittelemiseen ja ennakointiin.

Rakennustöiden hankinnat ajoittuivat samaan aikaan, 
jona yleinen rakentamisen kustannustaso nousi viitisen 
prosenttia saavuttaen huipputasonsa rakennustöidem-
me edetessä kiivaimmillaan. Rakennusten valmistu-
essa kääntyi yleinen kustannustaso laskuun ja vuoden 
keväällä 2009, kun rakennukset oli talvella otettu asu-
miskäyttöön, rakennuskustannukset olivat jo pudonneet 
15% edelliskesän hintahuipusta. Etenkin tällaisessa ta-
loudellisessa tilanteessa oli hyvä kustannuslaskelma eli-
mellinen osa myös taloudellisessa mielessä onnistunutta 
rakennushanketta.

Kustannuslaskelma sisälsi varauksia, joilla onnistuttiin 
kattamaan hintojen noususta aiheutunutta kustannuspai-
netta. Osaltaan kustannuspaine saatiin katettua sillä, että 
hankinnat ja työmaan valvonta päätettiin kaikesta huo-
limatta suorittaa omin voimin, vaikka siihen oli talous-
arviossa varattu näiden työvoimapainotteisten tehtävien 
todellisten kustannusten mukainen rahamäärä. Kustan-
nuslaskelman ylittävä rahanmeno sen sijaan on seura-
usta osakkaiden matkan varrella tekemistä asuntojen 
laatu- ja varustelutason kohotuksista, esim. sisäkattojen 
verhoaminen kipsilevyllä ruiskurappauksen sijaan, latti-
alämmityksen lisääminen pohjakerrokseen sekä muista 
tämänkaltaisista omista muutoksista aiheutuneista kus-
tannuksista. 

Rakennuttamistehtävien suorit-
taminen

ByggKom eli rakennustoimikunta

Rakennustoimikunnan tehtävänä työmaavaiheessa oli 
ohjata hankintoja ja ryhmän muuta omaa toimintaa sekä 
toimia sopijaosapuolena urakoitsijoiden suuntaan. Suu-
rimmista linjauksista ja periaatteista päätettiin kaikkien 
osakkaiden välisissä yleiskokouksissa.

Rakennustoimikunta kokoontui noin kerran kuukaudes-
sa keskustelemaan ja tarvittaessa päättämään ajankoh-
taisista asioista. Kunkin rakennustoimikunnan edustajan 
tehtävä oli osaltaan valvoa kyseisen osakeyhtiön etujen 
toteutumista ja toimia tietolähteenä oman taloyhtiönsä 
suuntaan. 
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Operatiivinen yksikkö

Hankkeen suunnitelleet arkkitehtijäsenet, joista toinen 
oli myös mukana rakennustoimikunnassa, vastasivat 
rakennuttamiseen liittyvästä käytännön työstä. Näiden 
kahden henkilön roolista käytetään jatkossa nimitystä 
”operatiivinen yksikkö”. 

Ensimmäinen konkreettisen rakennustyön ohjaamisek-
si tehty asiakirja kattavan kustannuslaskelman lisäksi 
oli hankkeen toteutusaikataulu. Kuten suunnitelmatkin, 
käytiin myös tämä aikataulu vastuu-urakoitsijan kans-
sa läpi, jotta varmistuttiin aikataulun realistisuudesta ja 
toisaalta saatiin osapuolet sitoutumaan saman aikatau-
lun noudattamiseen. Näistä kahdesta tulikin sitten koko 
rakennusponnistusta ohjaavat ja monella tavalla toisis-
taan erottamattomat tekijät: aikataulu ja kustannuste-
hokkuus.

Hankinnat

Hankintojen tekemisessä kokeiltiin aluksi työn jakami-
sen hengessä hankintaryhmämallia. Käytännössä malli 
todettiin hyvin pian toimimattomaksi sekä aikataulul-
lisesti että tiedonkulullisesti ryhmän jäsenten ollessa 
sidottuina päivätyössä tahollaan. Uudisrakennusten 
hankintaryhmä tiivistyi hyvin pian kahden hengen han-
kintaorganisaatioksi – samaksi operatiiviseksi yksiköksi, 
joka oli hankkeen muutakin käytännön valmistelutyötä 
ohjannut. Samassa paikassa, joustavalla työnantajalla 
päivätyötään tekevän parivaljakon työskentely oli sekä 
tehokasta että keskinäisten välien osalta hyvin vaiva-
tonta. Lisäksi kaikkien hankkeeseen liittyvien suunni-
telmien tunteminen helpotti hankinnoissa esiin tulleiden 
kysymyksiin vastaamiseen nopeasti. Kuskenshusin si-
säpuolisten rakennusteknisten töiden osalta hankinnat 

varsin luonnollisesti eriytyivät talon osakkaiden omiksi 
hankinnoikseen. 

Projektin johtaminen

Aikataulullisista syistä työpanos keskittyi myös työ-
maan johtamisen, koordinoinnin että valvonnan osalta 
ryhmän arkkitehtijäsenille, jotka olivat käytännössä jo 
huolehtineet hankinnoista urakkaneuvotteluineen ja kil-
pailuttamisineen. Urakoitsijat olivat tulleet tälle opera-
tiiviselle yksikölle jo neuvottelujen yhteydessä tutuiksi, 
joten yhteistyö eteni luontevasti myös työmaatasolle.

Kuskenshusin osalta töitä tehtiin uudisrakennuksia 
huomattavasti suuremmalta osin omin voimin, mikä 
aiheutti osaltaan haasteita koko projektille ammattilais-
työvoimaan perustuvan aikataulun noudattamisessa. 
Keskustelemalla sekä puolin ja toisin joustamalla näistä 
haasteista kuitenkin kohtuudella selvittiin. Lisäksi yh-
den kahdeksasta uudisasunnosta oli mahdollista valmis-
tua muita rauhallisemmassa aikataulussa, joten siihen 
liittyvien töiden joustavampaa ajoitusta saatettiin tarvit-
taessa käyttää muutoin tiukkojen aikataulujen varavent-
tiilinä. 

Arkkitehtien tekemästä työstä sovittiin alunperin mak-
settavaksi korvaus suunnittelun ja hankintojen osalta. 
Rakennustöiden päästyä täyteen vauhtiinsa todettiin, 
että myös työmaan valvonnasta ja johtamisesta makset-
taisiin korvaus, koska työmaan kova etenemistahti sekä 
kustannusten jatkuva seuraaminen ja optimointi aset-
ti realiteetit, joissa valvonta- ja johtotöiden järkevällä, 
ja osakkaiden edun mukaisella, jakautumisella ei ollut 
enää todellista yhteyttä ideaan talkoohengessä tehdyistä 
projektinjohtotehtävistä. 

Kenties Kuskenshusin jo alusta lähtien olemassaolevis-
ta, konkreettisista lähtökohdista ja toistaalta sen kanssa 
askaroivien ihmisten pienemmästä määrästä johtuen yh-
teisrakentaminen itsessään toteutui kirjaimellisemmin 
siellä kuin uudisrakennusten kohdalla.

Rakentaminen
Työmaan johtaminen ja valvonta

Työmaan toimintatavat noudattivat rakennusalan ylei-
siä työmaakäytäntöjä. Kaikki urakoitsijat oli velvoitettu 
urakkasopimuksissa osallistumaan työmaakokouksiin. 
Työmaakokoukset pidettiin pääsääntöisesti pääsuun-
nittelijan johdolla. Osakkaiden edustajina olivat yleen-
sä operatiivisen yksikön muodostaneet kaksi osakasta, 
jotka vastasivat myös kokousten valmistelusta ja pöy-
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täkirjojen laatimisesta sekä kokouksissa käsiteltävis-
tä aiheesta riippuen vaihteleva kokoonpano aktiivisia 
osakkaita.  

Kurinalainen työmaakäytäntö oli oleellinen edellytys 
kahden suuren tavoitteen – kustannustehokkuuden ja 
aikataulussa pysymisen – saavuttamiseksi. 

Työmaakokousten lisäksi työmaata valvoi säännöllises-
ti kohteen pääsuunnittelija sekä projektin operatiivinen 
yksikkö. Työmaan käynnistämisvaiheessa operatiivinen 
yksikkö kävi päivittäin aamun aluksi työmaalla ennen 
varsinaiseen päivätyöhönsä menemistä. Tässä käytän-
nössä oli paljon hyviä puolia, kuten se, että näin tiedet-
tiin hyvin tarkasti, missä vaiheessa työmaalla mennään 
ja pystyttiin aikatauluttamaan ja koordinoimaan hankin-
nat varsin hyvin. Toisaalta henkilön ollessa työmaalla 
sekä suunnittelijan, rakennuttajan, työmaan koordinoi-
jan että tilaajan ominaisuudessa, täytyi työmaalla olla 
hyvin tarkka sanavalinnoissaan ja siinä, ettei sekaantu-
nut urakoiden välisiin tai urakoitsijoille kuuluviin asi-
oihin ja että marssijärjestys säilyi siten oikeanlaisena ja 
vastuut siellä, missä kuuluukin.

Työmaan toiminta

Jotta työmaalla oli edellytykset toimia kohtuullisesti, 
vuokrattiin katu- ja puistoaluetta työmaan käyttöön. 
Varastointitilaa oli työmaa-aitojen sisäpuolella silti 
niukasti, koska työmaan aiheuttama häiriö puiston pää-
asialliselle käyttötarkoitukselle haluttiin rajata mahdol-
lisimman vähäiseksi. Samasta syystä työmaaliikenne 
pyrittiin rajoittamaan myös mahdollisimman suppeaksi 
tontille ja tontilla. Lisäksi tontilta Hermannin rantatielle 
johtavaa ajouraa jouduttiin painavia elementtikuljetuk-
sia varten väliaikaisesti vahvistamaan, koska kaupunki 

ei ehtinyt tehdä Saarenkadun pohjaa valmiiksi ennen 
työmaan aloittamista. Työmaan toimintasuunnitelma 
hyväksytettiin kaupungilla. Työmaapalveluiden järjes-
tämisestä sovittiin urakoitsijoiden kanssa ja ne järjestet-
tiin laissa vaaditulla tasolla heidän toiveidensa mukaan. 

Työmaan turvallisuus

Kohteelle laadittiin oma työturvallisuusasiakirja, jossa 
määriteltiin kullekin osapuolelle kuuluvat vastuut ja 
velvoitteet, jotta työturvallisuus työmaavaiheessa voi-
tiin taata. Kohteessa noudatettu kurinalainen aikataulu 
ei ollut pelkästään taloudellinen ja hankintoja helpottava 
tekijä vaan sillä on myös oleellinen vaikutus työturval-
lisuuden kannalta. Kun aikataulu on tiedossa, voidaan 
työt sovittaa siten, että ne voidaan suorittaa vaaranta-
matta muiden työturvallisuutta.

Kaikilla työmaalla asioivilla, myös osakkailla, tuli olla 
nimikyltit ja perehdytys työmaan turvallisuuskäytän-
töihin. Urakoitsijoilta edellytettiin, että työntekijöillä 
oli tarvittavat luvat, koulutus ja kokemus työvaiheiden 
turvalliseen suorittamiseen ja että heillä kullakin on työ-
turvallisuuden vastuuhenkilö. Urakoitsijoiden vastuulla 
oli myös huolehtia välineiden kunnosta, turvallisesta 
varastoinnista ja käyttämisestä.

Vanhalla rakennuksella oli sisäisten töiden osalta oma 
turvallisuuskäytäntönsä, mutta ulkopuolisten töiden ja 
varastoinnin osalta käytössä oli koko hankkeen yhtei-
nen työmaasuunnitelma, joka asetti omat vaatimukset 
esim. töiden aikatauluttamiselle, mutta toisaalta takasi 
töiden turvallisen ja jouhevan etenemisen.
Toteutustöiden jakaminen
Yhteiset, projektijohdon alaiset urakat ja työtehtävät
Koko projektille yhteisiä hankintoja olivat vastaavan 
mestarin palveluiden lisäksi rakennusten ulkopuoliset 
työt (maa- ja pihatyöt) sekä rakennusten sisäpuolisista 
töistä talotekniikan työt (lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkö-
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työt). Myös suunnittelijoina toimivat samat suunnitte-
lijat sekä uudis- että korjausrakentamiskohteissa. Yh-
teisinä hankintoina tehtiin myös kaikkien rakennusten 
runko- ja vesikattotyöt. Projektin johdon alaisia työvai-
heita olivat myös uudisrakennusten julkisivutyöt sekä 
kaikki asuntojen sisäiset viranomaismääräysten edel-
lyttämät työvaiheet, kuten märkätilojen vesieristyksiin 
liittyvät työt.

Vastuu-urakoitsija

Vastuu-urakoitsijaksi valittiin ilman kilpailutusta en-
nestään tuttu urakoitsija. Näin haluttiin varmistaa, että 
luottamus sekä tavoitetaso laadun, aikataulun ja kustan-
nusten osalta on alusta asti selvillä ja siihen on sitoudut-
tu. Tällä ratkaisulla oli mahdollista keskittää voimavarat 
varsinaiseen rakennustyöhön.

Muut urakoitsijat

Kaikkien muiden urakoitsijoiden valinta tehtiin kilpai-
luttamalla. Kilpailuttamiselle antoi oman haasteensa se, 
että projekti ei kooltaan ollut aivan riittävän suuri pää-
asialliseksi työmaaksi urakoitsijoille, mutta toisaalta se 
oli vähän liian pieni, että sen olisi voinut hoitaa isom-
man työmaan rinnalla. Tästä huolimatta kaikkiin tehtä-
viin löydettiin onneksi vastuulliset ja ammattitaitoiset 
urakoitsijat kohtuullisella hinnalla.

Talkoot

Yhteisrakentamisen hengen nimissä pyrittiin mahdolli-
simman moni siihen soveltuva työvaihe tai yksittäinen 
askare tehdä talkootöinä. Talkootöiden koordinointi ta-
pahtui yhdessä vastuu-urakoitsijan edustajan kanssa. 

Ensimmäinen talkootyönä tehty urakka oli tontin rai-
vaaminen ja puiden kaataminen tontilta. Tässä tosin 
oli varsinaisena puunkaatajana osakkaiden ystävä, jolla 
vapaapalokuntalaisena oli asiaankuuluva ammattitaito 
ja välineistö, osakkaiden tehdessä risujen keräämis- ja 
puiden pilkkomistöitä.

Varsinaisessa rakennusvaiheessa osakkaat tekivät tal-
kootöinä yksinkertaisia, ammattitaitoa vaatimattomia 
rakennustöitä kuten lapiohommia ja työmaan rakennus-
siivoustöitä, jotka näennäisestä vähäpätöisyydestään 
huolimatta osaltaan edesauttoivat rakennustyömiesten 
mahdollisuuksia keskittyä työajallaan varsinaisten ra-
kennustöiden tekemiseen. Myös ympäröivän puiston 
siisteydestä ja kunnosta huolehdittiin viikottain talkoo-
voimin, tarkoituksena minimoida työmaan aiheuttama 
esteettinen ja toiminnallinen haitta puistolle sekä tule-
ville naapureille.

Asukkaiden omat työt

Asukkaiden omien hankintojen alle kuuluivat kaikki 
kalustehankinnat ja sisätilojen pintatyöt. Osa ryhmäläi-
sistä teki nämä työt täysin omin voimin osan teettäessä 
resurssien mukaan työt joko kokonaan tai osittain ulko-
puolisilla ammattilaisilla.

Omat työt sidottiin projektin yhteiseen aikatauluun ai-
van yhtä sitovasti kuin urakoitsijoiden työt. Lisäksi 
kullakin osakkaalla oli velvollisuus huolehtia, etteivät 
omat työt haitanneet rakennusmiesten työn etenemistä 
työmaalla ja siten estäneet projektin loppuun saattamis-
ta asetetussa aikataulussa.

Suoraan palkatut työntekijät

Asunto-osakeyhtiöillä oli myös omaa, suoraan palkat-
tua työvoimaa, joiden työnantajana yhtiöt toimivat. 
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Tärkeimmät tällaiset ryhmät olivat uudisrakennusten 
julkisivut tehnyt kirvesmiesporukka, vanhassa raken-
nuksessa työharjoittelunsa suorittaneet rakennusres-
tauroinnin opiskelijat sekä hankkeen ns. operatiivinen 
yksikkö, eli em. arkkitehtikaksikko. 

Kotiin!
Alkuperäisen aikataulun mukainen muutto olisi tapah-
tunut jouluna 2008. Työmaan alussa rakennustöiden 
aloittaminen viivästyi kolmella viikolla mikä johti sii-
hen, että muuttamaan päästiin vasta vuoden 2009 puo-
lella. Seitsemän kahdeksasta uudisasunnosta sekä pienin 
Kuskenhusin asunnoista läpäisi rakennusvalvontaviran-
omaisten käyttöönottotarkastuksen 8.1.2009.  Kahdek-
sas uudisasunto otettiin käyttöön myöhemmin keväällä  
ja Kusksenhusin loput asunnot alkukesällä 2009.

Käyttöönotettaessa asunnoissa oli vain vähäisiä puuttei-
ta sisätiloissa, mutta pihatyöt olivat vielä tekemättä.
Asumisaikaisten töiden jakaminen
Osakkaat vastaavat itse kunkin asunnon ja oman talo-
yhtiönsä huolto- ja kunnossapitotöiden suorittamisesta 
hallinnanjakosopimuksesta sovitulla tavalla. Pihan, yh-
teisten tilojen ja laitteiden kunnossapidosta sekä kaikkia 

yhtiöitä koskevien hallinnollisten asioiden hoitamisesta 
vastaa vuorotellen kukin neljästä yhtiöstä kalenterivuo-
den kerrallaan. Hoidettavista asioista ja niiden hoito-
tavasta on tehty erillinen huoltosopimus, jonka kaikki 
yhtiöt ovat hyväksyneet.

Pihatyöt olivat vielä sisäänmuutotarkastuksen jälkeen 
tekemättä. Pihaa ei voitu muuten tiukan aikataulun pui-
teissa toteuttaa järkevällä tavalla rinnakkain muiden ra-
kennutöiden kanssa. Lisäksi osakkaat olivat osoittaneet 
kiinnostusta siihen että ryhmä hoitaisi suurimman osan 
pihan pintatöistä omin voimin. Ryhmä päätyi ratkaisuun 
jossa maaurakoitsijalta tilattiin pohjatyöt sekä kivituh-
kapolkujen ja etupihojen pintatasaukset ja ryhmä itse 
istutti kaikki kasvit ja nurmi alueet pihasuunnitelijan 
ohjeiden mukaan. Valitettavasti viimeisen talkoopäivän 
jälkeisenä yönä vyörynyt rankkasade paljasti että tontin 
yläpuolisten katualueiden sadevedet oli 60-luvulta lähti-
en ohjattu piha-alueelle. Yläpuolisilta alueilta tontin läpi 
virrannut vesimäärä oli niin suuri että osa vastaraken-
netusta piha-alueesta huuhtoutui yksinkertaisesti pois. 
Kaupunki totesi sadevesijärjestelyn olleen viallisen ja 
otti täyden vastuun pihan korjaamisesta. Tontin yläpuo-
listen katu- ja piha-alueiden sadevesien reitti muutettiin 
kulkemaan tontin länsirajalle rakennettua kivikourua 
pitkin kaupungin sadevesiviemäriin. Lisäksi paljastui 

Keskikerros
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että tontin ylänurkkaan oli joskus tuotu rakennusjätettä 
sisältävää täyttömaata ja tämäkin asia kaupunki otti hoi-
dettavakseen. Loppukesästä 2009 piha oli pääpiirtein 
pihasuunnitelmien mukainen ja kesällä 2010 istutettiin 
pihalle viimeiset hedelmäpuut. 

Lopputarkastus

Kaikkien 11 asunnon yhteinen lopputarkastus on pidetty 
30.11.2010.

Takuutarkastukset

Yhtiöiden 2 vuotis takuutarkastus pidettiin urakoitsi-
joiden kanssa 5.1.2011. Havaitut epäkohdat on sovittu 
korjattavaksi rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja 
käytäntöjen mukaan.

Ympäristön suhtautuminen

Rakennushankkeen alkaessa ympäristön suhtautumi-
sen näkyvin muoto oli ennakkoluuloinen. Naapuruston 
edustajan avoimen vihamielisiä purkauksiakin tontilla 
nähtiin puiden kaatamisen ja ensimmäisten talkootöi-
den yhteydessä. Alue on vuokra-asumisvoittoista ja 
omistuspientalojen rakentaminen ”rikkaille kakaroille” 
tuntui herättävän kateutta. Asenteissa heijastui harhaan-
johtavasta uutisoinnista aiheutunut käsitys, että tontti 
olisi subventoitu, tai jopa annettu ilmaiseksi. Toisaalta 
tilanteen nähneitä ystävällisiä naapureitakin kävi pai-
kalla lohduttamassa, kyselemässä ja kannustamassa.

Lähtökohtamme on ollut, että keskustelemme, kuunte-
lemme ja kerromme projektistamme niille, jotka aihees-
ta kiinnostuneita ovat. Tiedotuskanavaksi perustettiin 
nettisivusto (www.violaparken.fi), jossa oli tarkoitus 
kertoa rakennustöiden etenemisestä ja hankkeen kuulu-
misia. Oletettavasti se, että osakkaat perheineen konk-
reettisesti tekivät töitä tontilla ja hanke varsin pian hen-
kilöityi heihin, vähensi avointa epäluuloisuutta hyvin 
nopeasti. Myös tiedostusvälineille annetuissa haastatte-
luissa korostettiin sitä, ettei asuntojen ns. edullisuus pe-
rustu halpaan tonttiin vaan siihen, että asioita hoidetaan 
itse ilman voittoa tuottavia välikäsiä.Työmaa-aitojen 
kaatamista suurempaa ilkivaltaakaan ei työmaa-aikana 
esiintynyt.

Rakennusten valmistututtua ja asukkaiden muutettua si-
sään heti vuoden vaihteen jälkeen järjestimme laskiais-
riehan naapureille tontin viereisessä mäessä. Leivoimme 
pullia, keitimme mehua ja keskustelimme kaikkien ha-
lukkaiden kanssa. Tapahtuman vastaanotto oli lämmin. 

Yhteenveto
Onnistuneelle ryhmärakentamishankkeelle oleellisia 
kysymyksiä ovat sitoutuminen hankkeeseen, ennakko-
luulottomuus sekä oma-aloitteisuus. Aiemmasta raken-
nusalan kokemuksesta on toki hyötyä, mutta vielä tär-
keämpiä ominaisuuksia ryhmärakennuttajalle ovat kyky 
kysymysten muodostamiseen ja vastausten etsimiseen.

Kiinnostus

Harvaa kiinnostaa ryhmärakentaminen sinänsä. Sen si-
jaan monia kiinnostaa tavanomaista yksilöllisempi ja 
edullisempi asuminen, ja siihen ryhmärakentaminen 
tai ryhmärakennuttaminen on hyvä, vaikkakin haasta-
va vastaus. Ryhmä kantaa riskit yksin, mutta saa myös 
nauttia onnistuneesta lopputuloksesta.  

Porras syöksy
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Valmiudet

Koska ryhmärakentamisessa on ollut taukoa suomalai-
sessa rakentamisessa, ei meillä ollut varsinaisia esiku-
via tai malleja asioiden organisoimiseen. Yksiselitteistä 
mallia tuskin on edes mahdollista kehittää rakennutta-
mismuotoon, jossa keskiössä on ryhmä, jonka projek-
tikohtaiset kiinnostuksen painotukset voivat poiketa 
suurestikin eri hankkeiden välillä aina ekologisista, yh-
teisöllisiin tai taloudellisiin tavoitteisiin. Kaikissa tapa-
uksissa on kuitenkin hyötyä siitä, että ryhmänjäsenillä 
on rohkeutta ja valmiuksia tarttua asioihin pelkäämättä 
mahdollisia virheitä, uskallusta yrittää itse ja kyseen-
alaistaa valmiit mallit.  Ryhmässä toimimisen tärkeä 
edellytys on myös jonkinlainen humaanisuus ja kyky 
ja halu avoimeen keskusteluun hankalistakin asioista. 
Kiinnostuksesta yhdessä toimimiseen ja prosessiin it-
sessään on tietenkin oleellista hyötyä, koska se edistää 
tekemisen ja osallistumisen tasavertaista jakautumista.

Resurssit ja realiteetit

Ryhmärakentamishanke vaatii osallistujiltaan taloudel-
listen resurssien lisäksi myös ajallisia ja henkisiä resurs-
seja. Jotta ryhmärakennushanke voisi toteutua mahdol-
lisimman tasa-arvoisesti tulee ryhmän etukäteen käydä 
realistisesti läpi millaisia työmääriä ja -tehtäviä hank-
keen edetessä tullaan tarvitsemaan ja ketkä todella ovat 
valmiita sitoutumaan ja tekemään. Kaikkien ei tarvitse, 

Takka olohuoneessa  asukasmuutoksena

Ylimmän kerroksen pihanpuoleinen makuhuone
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eikä ole järkevääkään, tehdä yhtä paljon asioita, mutta 
on kohtuullista, että aktiivisemmat ja enemmän tekevät 
saavat vähemmän tekeviltä jäsenilta jossain muodossa 
kompensaation ylimääräisestä työpanoksestaan. “Enem-
män tekeminen” ja “vähemmän tekeminen” tulisi nähdä 
ensisijaisesti tietoisina valintoina  ja samalla kriittisesti 
tarkastella niitä koko hankkeen kannalta - kaikkea ei ole 
edes järkevää tehdä yhdessä vaikka se  ryhmärakenta-
misen ideaaliin takertuen onnistuisikin, sillä esim. ra-
kennuttamisen ja työmaan hoitamisen keskittäminen 
muutamiin mahdollisimman asiantunteviin ja hyvin 
asiasta selvillä oleviin käsiin on hankkeen sujuvuuden 
ja taloudellisen onnistumisen kannalta monille tekijöille 
hajautettua mallia toimivampi vaihtoehto. 

Olipa oma lähtökohta hankkeelle millainen tahansa, 
täytyy ajallisia resursseja kuitenkin jokaisella osak-
kaalla olla minimissään sen verran, että tämä kykenee 
osallistumaan yhteisiin tapaamisiin ja olemaan tilanteen 
tasalla rakennustöiden etenemisen suhteen. Myöhässä 
esitettyjen toiveiden toteuttaminen ei aina kerta kaik-
kiaan ole mahdollista, eikä varsinkaan samaan hintaan 
kuin ajoissa suunnitelmiin sisällytettyjen ratkaisujen to-
teuttaminen. 

Tavanomaiseen asunnonhankintaan verrattuna henkisiä 
resursseja vaaditaan myös epävarmuuden kestämisen 
muodossa - rakennushanke on potentiaalinen taloudel-
linen riski siihen asti kunnes se on valmis. Yllätykset on 
otettava vastaan, olivatpa ne hyviä tai ikäviä. 

Lopuksi

Tämänlaisen hankeen, ja siihen liittyvän pitkän proses-
sin jonka ryhmä kävi läpi, kiteyttäminen on haasteel-
lista. Hankeen aikana on ollut monta välivaihetta, pie-
nempiä ja vähän suurempia ongelmia, ryhmän sisäisiä 
konflikteja ja tunteiden purkauksia joita ei ole sisälly-
tetty tähän raporttiin vaikka nekin ovat oleellinen osa 
prosessia. Useasti hankettamme ulkopuolisille esiteltä-
essä on lopuksi pyydetty nimeämään ryhmärakennutta-
misen hyviä ja huonoja puolia, joten on varmaan pai-
kallaan luotella ne muutamat päällimmäiset täälläkin:

Hyvät Puolet:

-Mahdollisuus valita naapurinsa
-Mahdollisuus taloudellisiin säästöihin
-Mahdollisuus vaikuttaa asuntoonsa omalla aktiivisuu-
dellaan
-Omat arvot mahdollisia tuoda esiin
-Vertaistuki-ryhmä aina lähellä
-Asukkailla aivan erilainen, omakohtainen suhde asun-
toihinsa, naapureihinsa ja lähiympäristöön.

Huonot puolet:

-Toteutustavasta riipuen joko enemmän tai vähemmän 
aikaa vievä
-Työtaakan jakaaminen tasa-arvoisesti ryhmän sisällä 
vaikeaa, mikä saattaa aiheuttaa konflikteja.
-Rakenuttaminen on aina taloudellinen riski

Keskimmäisen uudisrakennuksen terassi
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Koko toimiston väki kärsivällisyydestä!

Sekä tietysti kaikki ystävät ja sukulaiset jotka ovat ol-
leet mukana auttamassa ja tukemassa hankeen alusta 
loppuun!
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Kuskenshus, Alkoholistiasunto-
lasta kolmen asunnon asunto-
osakeyhtiöksi

Lähtökohdat

Ajurintalon matka vuosisadan alusta yhteisprojektin 
lähtötilanteeseen
Ajurintalona tunnettu kaksikerroksinen asuinrakennus 
rakennettiin 1900-luvun alussa kaupungin vuokratontil-
le Kyläsaaren rantaan, nykyisen Violanpuiston reunal-
le.  Talo oli rakennusmestari Antero von Bellin suun-
nittelema ja se valmistui 1910 kaksitoista hellahuonetta 
käsittäväksi vuokrakasarmiksi. Poikkeuksena alueen 
muihin puurakennuksiin käytettiin runkomateriaalina 
ensimmäisen kerroksen osalta tiiltä, toisen kerroksen 
ollessa kuitenkin hirsirunkoinen. Ratkaisuun oletet-
tavasti vaikutti talon kosteahko sijainti sekä kallion 
juuressa että merenrannan välittömässä läheisyydessä. 
Kutsumanimensä ”Ajurintalo” on rakennus saanut talon 
1919 hankkineen Ståhlbergin ajurisuvun mukaan, joka 
isännöi taloa suurimman osan 1900-luvusta. Talo oli 
vuokrakasarmikäytössä lähes 75 vuotta, jonka jälkeen 
kaupunki saneerasi purku-uhan alla olleeseen ja pakko-
lunastettuun rakennukseen hoitokodin 24 asukkaalle. 
Talolle ei kuitenkaan lohkottu tällöin omaa tonttia vaan 
se kuului Violanpuiston alueeseen. 

Hoitokodiksi muuttamisen yhteydessä taloon vedettiin 
ensimmäistä kertaa vedet sisään ja lämmitysmuoto mu-
utettiin suoraksi sähkölämmitykseksi. Samalla suurin 
osa lämmitykseen käytetyistä vanhoista kakluuneista 
purettiin ja jäljelle jääneet tulpattiin. Muut muutokset 
toivat taloon neljä sisävessaa, suurtalouskeittiön, sau-
nan sekä näiden vaatiman koneellisen ilmanpoiston. 
Peruskorjauksen yhteydessä myös peltinen vesikate 
uusittiin. Peruskorjaus toteutettiin huolimattomasti sekä 
varsin ronskilla kädellä (mm. kaikki alakerran tiilirun-
gon läpiviennit oli toteutettu piikkaamalla), jonka tu-
loksena oli putkivetojen tieltä katkaistu alapohjan hir-
siä sekä piikkauksesta johtuneita useita reilunkokoisia 
halkeamia tiilirungossa. 

Suurin saneerauksessa tehty virhe oli kuitenkin rossipo-
hjan tuuletusluukkujen naulaaminen kiinni. Tämän jo-

hdosta täynnä orgaanista ainesta oleva kellarikopitettu 
ryömintätila ja alhaalta päin lisäeristetty alapohja olivat 
täysin homeessa ja ryömintätilan keskiosassa oli merkke-
jä orastavasta lattiasienestä. Ryömintätilan kasvusto 
vaikutti myös sisätilojen ilmanlaatuun kun homeitiöitä 
sisältävää korvausilmaa pääsi lattiarakenteiden läpi as-
uintiloihin. Samoin myös varastona käytetyllä ullakolla 
oli kondensoinnista johtuvia kosteusongelmia varsinkin 
pohjoislappeen kohdalla. Myös täällä tilannetta pahen-
sivat kopitukset ja runsas irtaimisto jotka haittasivat 
tilan harjatuuletusta. Kosteusongelmat olivatkin todet-
tavissa sisätiloissa aistinvaraisesti mm. ummehtuneen 
hajun muodossa. Kaupunki oli lakkauttanut hoitokodin 
2006 ja vuokrannut rakennuksen joogakollektiiville, 
joka kuitenkin alle vuoden rakennuksessa oleilun jäl-
keen päätti muuttaa pois. 

Kiteyttäen voikin todeta, että vuoteen 2008 mennessä oli 
talon korjaustarve muuttunut varsin akuutiksi. Varsinkin 
kellaritilan orastava lattiasieni olisi tehnyt muutaman 
vuoden sisällä mittavaa vahinkoa alapohjarakenteille. 
Kaupunki teetti 2007 rakennuksesta kuntokartoituksen, 
jossa todettiin pahimmiksi ongelmiksi edellä mainitut 
rossipohjan ongelmat sekä ullakolla tapahtuvat kondens-
siongelmat, pellitysten alla kasvanutta lattiasientä ei ol-
lut kartoituksessa havaittu. Kuntoarvion mukaan talon 
korjaaminen edes entisenkaltaiseksi hoitokodiksi/asun-
tolaksi minimitason mukavuuksilla olisi vaatinut mitta-
via saneeraustoimenpiteitä homekorjauksineen. Taloa ei 
1980-luvulla myönnetyn sr-2 suojelupäätöksen myötä 
voinut purkaakaan.

Lähtökohdat osakkaiden voimavarojen ja osaamisen 
suhteen
Käytännössä saman tien sen jälkeen kun tontin kaavoi-
tus ja rakentamisen lähtökohdat selkenivät, ilmoitti pro-
jektin osallistujista kaksi pariskuntaa olevansa ensisi-
jaisesti kiinnostuneita vanhan talon peruskorjaamisesta. 
Samalla muut projektilaiset olivat vuorostaan enemmän 
uudisrakentamiseen kallellaan, joten taloihin jakautu-
minen sujui varsin omalla painollaan. 

Toinen vanhan talon pariskunnista koostui AMK-rak-
ennusrestauroijasta ja perinnerakentamisesta kiinnos-
tuneesta IT-koordinaattorista. Vaikka yhteistä käytän-
nön remonttikokemusta oli ehtinyt karttua vain yksiön 
pintaremontin verran, oli rakennusrestauroija työsken-

OSA II - KUSKENSHUS, ALKOHOLISTIASUNTOLAS-
TA KOLMEN ASUNNON ASUNTOOSAKEYHTIÖKSI
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nellyt edellisen kesän vastaavanlaajuisen korjausurakan 
parissa vanhassa Porvoossa ja aikaisempaakin työmaa-
kokemusta vanhojen rakennusten parissa löytyi. Lisäksi 
kosketusta rakennusalaan tuli päivittäin linjasaneer-
ausfirmassa työskentelyn kautta. Historianopiskelijan 
tietotaito oli lähinnä teoriapohjaista. Molemmat olivat 
täyspäiväisesti päivätöissä, remontoinnin tapahtuessa 
iltaisin ja viikonloppuisin.

Toinen pariskunta koostui restauroinnista ja rakentamis-
esta kiinnostuneista taloustieteen opiskelijasta ja ravitse-
mustieteen maisterista. Remonttikokemusta oli kertynyt 
muutamien asuntojen pintaremonttien kautta, vanhan 
hirsitalon kunnostuksesta, sekä mittavasta järjestötilo-
jen remontoinnista. Varsinaisesta täyssaneerauksesta ei 
kummallakaan kuitenkaan ollut aikaisempaa kokemus-
ta. Opiskelijalla oli mahdollisuus keskittyä peruskor-
jaukseen täysipäiväisesti, toisen osapuolen käydessä 
päivätöissä.

Kiteyttäen voikin sanoa, että vaikka osakkaat eivät ollut 
rakentamisen suhteen täysin pystymetsästä repäisty, ei 

kenelläkään ollut kokemuspohjaa tai kokonaiskäsitystä 
edessä olevan laajuisesta projektista. Kaikki lähtivätkin 
nöyrällä mielin, mutta ennakkoluulottomana opettele-
maan pientalomittakaavan remontin koordinoimista, ra-
hoittamista sekä käytännön toteutusta. Projektin alku ja 
talokaupat pitkittyivät alkuvaiheessa kaupungin päätök-
senteon takia. Tämä viime kädessä oli hyödyksi, kos-
ka sitä kautta siunaantui osakkaille lähes puoli vuotta 
lisäaikaa kirjallisuuden ja tietotaidon tankkaamiseen. 

Ajurintalon sisällä tehdyt korjaukset ja muu-
tokset

Kuten johdanto-osiossa todettiin, oli Violanpuistoon 
kuuluva satavuotias rakennus pikaisen kunnostamisen 
tarpeessa. Seuraavassa taloon tehdyt toimenpiteet ti-
ivistettynä.

Bell:in vanha piirustus
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Purku

Osakkaat aloittivat keväällä 2008 homeisten, laho-
jen tai muuten ei-toivottujen rakenteiden purkamisen. 
Työn luonteesta (mm. alapohjan homeisten eristeiden 
ja vanhan viemäriputkiston purkua, ryömintätilan ty-
hjentäminen orgaanisesta materiaalista) johtuen oli 
puolinaamioiden ja kokosuojapukujen käyttö tarpeel-
lista. Työ tehtiin manuaalisesti, ja purkutavara lajiteltiin 
talon edustalla oleviin jätelavoihin, ison osan ollessa 
puujätettä. Lajittelimme erikseen kuparin ja muu metal-
lijätteen, jota lahjoitettiin pois halukkaille. Varsin suuri 
osa puujätteestä (purku- ja ylijäämäpuuta) saatiin lah-
joitettua polttopuuna eteenpäin Keltaisen Pörssin sekä 
rakentamiseen keskittyvien keskustelupalstojen (mm. 
rintamamiestalo.fi) kautta.  Myös muuta mahdollisesti 
arvokasta materiaalia mm. sähköpattereita, lavuaareja 
ja tuhannen litran lämminvesivaraaja saatiin lahjoitet-
tua uusiokäyttöön tätä kautta. Materiaalilla olikin hyvä 
menekki - samalla kun kevensimme kukkaron rasitusta, 
saimme vähennettyä ympäristökuormitusta! 

Suurimpia purku-urakoita oli pohjien vanhojen er-
isteiden purkaminen. Kuten todettua, oli alapohjan 
eristeiden joukossa kasvustoa ja vastaavasti myös 
yläpohjan eristysten puhtaus oli aikamoinen kysymys-
merkki vesikatteen kondenssiongelman takia. Välipo-
hjan kanssa oli taas selvä että alkuperäisillä rakenteilla 
eivät nykystandardien mukaiset askeläänitasot toteu-
tuisi. Täten senkin rakenne olisi pakko uusia. Loppu-
tuloksena puhallusauto kävi kolmeen otteeseen paikalla 
imuroimassa kaikkien pohjien täytteet pois. Tämä oli 
mittavine jätemaksuineen myös purun taloudellisesti 
kuormittavin osa.

Toinen mittava urakka oli vanhan saunan purku. Tämä 
sijaitsi talon pohjoispuolella kallion juuressa ja sen latti-
arakenne oli täysi mysteeri. Koska saunassa oli selkeästi 
ollut kosteusongelmia, päätettiin lattiat arkkitehtien ja 
rakennesuunnittelijan kanssa keskustelun jälkeen piikata 
auki. Kahdeksankymmenluvulla valetun kymmensent-
tisen betonin alta löytyi vielä alkuperäinen kostea maan-
varainen betonilaatta jonka alta puolisen metriä maata 
kalliota vasten. Nämä kaikki poistettiin ja tilalle tehtiin 
rossipohja koneellisella tuuletuksella. Kaikki saunan 
purkutyöt tehtiin osakkaiden toimesta.

Purkuvaiheessa poistettiin myös ryömintätilassa ollutta 
orgaanista materiaalia, jonka jälkeen maa peitettiin ka-
pillaarisuuden katkaisevalla sorakerroksella (5 cm) kos-
teusongelmien vähentämiseksi. 

Yleisesti ottaen purkutyössä käytettiin ammattiapua ai-
noastaan vanhojen eristeiden imuroinnissa. Kaikki muu 
tehtiin osakkaiden toimesta - sorkkarauta, moottorisaha, 
piikkauskone sekä lapio muodostuivat hyvinkin tutuiksi 
seuralaisiksi. Omalla työllä säästettiinkin tässä yhtey-
dessä kymmeniätuhansia euroja.

Palkitukset, tukirakenteet, aukot, koolaukset

Läpi koko projektin olemme, etenkin kustannussyistä, 
pyrkineet tekemään mahdollisimman paljon korjaus-
töitä itse. Turvallisuus- ja lainsäädöllisistä syistä kaikki 
talon kantaviin rakenteisiin tehdyt muutokset tai korja-
ukset teetettiin luonnollisesti ammattilaisilla.

Talo on alun alkaen rakennettu merenrannalle. Niinpä 
tontin muotoja hallitsee jyrkästi laskeva peruskallio. 
Talo on perustettu eteläpuolella peruskallion päälle, 
mutta pohjoisosassa alusta on jo useamman metrin sy-
vyydeltä savea. Talon pohjoispuoli on kuluneen sadan 
vuoden aikana vajonnut eteläpuoleen nähden noin 9 
cm. Tähän asiaan on todennäköisesti vaikuttanut myös 
kahdeksankymmentäluvulla talon nurkasta alle metrin 
päässä sijainnut tunnelityömaa räjäytyslouhintoineen. 

1. kerroksen tiiliseinään puhkaistu oviaukko
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Vajoamisen rakenteisiin aiheuttaman rasituksen seu-
rauksena alakerran tiilirunko oli murtunut keskeltä, ja 
iso halkeama oli havaittavissa tiilisessä ulkoseinässä 
sekä länsi- että itäpuolella. Halkeaman kohdalla olevat 
ikkuna-aukot olivat erityisvahvistuksen tarpeessa, ja 
niitä vahvistettiin teräspalkituksella ja juotosbetoniva-
lulla.

Asuntolamuotoisen rakennuksen muuttaminen kolmeksi 
asuntohuoneistoksi (kaksi alakerrassa, yksi yläkerrassa) 
vaati luonnollisesti myös toimenpiteitä. Hellahuoneiden 
muuttaminen isommiksi kokonaisuuksiksi vaati usean 
seinän puhkaisua. Alakerran tiiliseinissä teetettyjä auk-
koja vahvistettiin edellä mainittua vastaavalla teräspal-
kituksella, ja yläkerran hirsiseinissä kertopuupalkeilla 
ja/tai tukipilareilla. 

Kolmen asunnon palo-osastoiminen vaati myös reip-
paampia toimenpiteitä. Alkuperäinen välipohja oli te-
räksisten I-palkkien väliin valettua raudoittamatonta be-
tonia, joten tämä rakenne toimi suoraan ala- ja yläkerran 
välisenä palokatkona. Välipohjassa olleet entisten por-
raskäyntien aukot valettiin betonilla umpeen ja nämä 
toimivat samalla pohjana märkätiloille. Alakerrassa 
käytettiin asuntojen välistä palo-osastointia varten väli-
seinissä kevytbetoniharkkoa sekä pienemmässä välissä 
kiviaineista luja-levyä sekä kipsilevytystä. 

Välipohjan rakenteen suunnittelussa otettiin myös aske-
läänitaso huomioon, koska senkin piti nykyisenmuotoi-
sessa rakennusluvassa olla nykystandardien mukaista. 
Välipohjan betonipohjan teräspalkkien päälle laitettiin 
raakakumilevyä, jonka päälle tehtiin puusta uusi koo-
laus. Koolauksen päälle asennettiin äänieristyslevyt, 
jonka päälle vielä massan lisäämiseksi kipsilevyt ja lo-
puksi lattialastulevyt. Tämän päälle tuli vielä varsinai-
nen lattian päällysmateriaali.

Alapohjan muutamien lahojen hirsien tilalle vaihdettiin 
uudet, ja lattian suoristamiseksi tehtiin alakerran pie-
nempään asuntoon koolaukset. Myös välipohjan uudel-
leenkoolauksen myötä lattiaa tasoitettiin vaakatasoon, 
jolloin toisen kerroksen pohjoispuolen huonekorkeus 
samalla väheni 9 cm verrattuna eteläpuoleen.

Talotekniikka: lämmitys, putket, sähkö, eristyk-
set

Käytännössä talon koko talotekniikka uusittiin perus-
korjauksen yhteydessä. Vanhan talon ollessa osana uu-
disrakennusprojektia, talotekniikka vedettiin yhteisenä 
hankkeena kaikkiin projektissa oleviin taloihin (tästä li-
sää kohdassa aikataulutus).  Ajurintalo oli aikaisemmin 
ollut sähkölämmitteinen, mutta liittyi projektin myötä 

uudisrakennusten tavoin kaukolämpöön. Vesi- sekä 
viemäriputket, ilmanvaihto ja sähköt uusittiin myös 
nykyisten standardien mukaan, mikä tarkoitti mm. sitä 
että taloon tuli asuntokohtainen koneistettu ilmanpoisto. 
Ajurintalon kellarin läpi vedettiin tontin yläosaan vie-
märi-, sähkö- ja putkivaraus mahdollisen pihalisäraken-
nuksen varalta.

Vanhan talon rakenteiden uusiminen

Mittavista purkutöistä huolimatta olemme pyrkineet 
noudattamaan perinnerakentamisen periaatteita kaikissa 
työvaiheissa. Käytännössä suurin osa puretuista raken-
teista oli joko 1980-luvun peruskorjauksessa tehtyjä tai 
kyseisen peruskorjauksen pilaamia. Täten siinä vaihees-
sa kun vanhat rakenteet ja eristykset oli purettu ja imu-
roitu, oli selvää että eristämme uudelleen toiminnaltaan 
perinteisten eristeiden kaltaisilla luonnonmateriaaleilla. 
Olemme mm. käyttäneet pellavaa eristysmateriaalina 
alapohjassa ja eristystä vaativissa ulkoseinissä, sekä 
kaikissa lisäeristystä tarvittavissa pikkukohdissa (sei-
nä- ja lattiakulmat yms.). Perusteena tähän on ollut sen 
ns. hengittämiskyky (kosteuden sitominen ja luovutta-

Alapohjan vanha palkisto



36OSA II

minen).  Vastaavasti yläpohjan eristyksessä käytimme 
puhallettavaa sellupohjaista ekovillaa. 

Yhden ajattelunaiheen antoi näkemys siitä, että hirsi-
rungon ulkoseinät tulisi lisäeristää sisäpuolelta. Tavan-
omainen lisäeristys olisi tarkoittanut ikkunoiden uppoa-
mista syvälle seinän sisälle, joka olisi muuttanut talon 
luonnetta ja ilmettä huomattavasti. Lisäksi hirsitalojen 
sisäpuolinen lisäeristäminen on useassa kohteessa osoit-
tautunut ongelmalliseksi kastepisteen kohdan muuttues-
sa. Talon ollessa suojeltu julkisivunsa osalta, asunto-
osakeyhtiömme pyysi Museovirastolta tähän pulmaan 
lausuntoa ja ratkaisuehdotusta. Museovirasto ehdotti 
seinien lisäeristyksestä luopumista ja kompensointia 
yläpohjan eristyksessä. Ehdotus toteutettiin rakenne-
suunnittelijan laskelmien mukaan. 

Eristystyöt sekä pintatyöt tehtiin mahdollisimman pit-
kälti osakkaiden toimesta, jolloin esimerkiksi alapohjan 
uusiminen maksoi käytännössä vain materiaalikustan-
nusten verran. Välipohjan ja yläpohjan koolaustyöt taas 
jätettiin ammattilaisille. Märkätilojen rakenteet, vesie-
ristykset, kaakeloinnit ja saumaukset teetimme luonnol-
lisesti määräysten mukaan ammattilaisilla.

Vanhan talon näkökulma 
yhteistyöhön uudisrakennusten 
kanssa

Suunnittelu

Rakennuksen sisätilojen suunnittelu alkoi istunnolla 
arkkitehdin kanssa, jossa asunto-osakeyhtiön osakkaat 
päättivät yhdessä taloon muodostuvien huoneistojen 
sijainnin ja rajat. Sen jälkeen sisätilojen hahmottelua 
jatkettiin ehdotetun pohjalta osakkaiden toimesta, jon-
ka jälkeen varsinaiset piirustukset teetettiin projektista 
vastaavilla arkkitehdeillä. Talon ulkopuolisten vetojen 
(sähkö, vesi, muu talotekniikka) suunnittelu ja piirtämi-
nen toteutettiin lvi-suunnittelijan, sähkösuunnittelijan ja 
arkkitehtien toimesta niiden ollessa yhteisiä koko ton-
tille. 

Vanhan talon restauroiminen ja yksittäisten hellahuo-
neiden yhdistäminen asunnoiksi asettivat aivan eri vaa-
timukset suunnitteluprosessille verrattuna uudisraken-
nuksiin, joissa suunnittelu tehtiin ns. puhtaalta pöydältä 
yhtenä vaiheena. Vaikka suunnitelmat vanhaan taloon 
tehtiin huolellisesti, purkuvaiheessa tietyt talon raken-

Vanhojen lattialankkujen mallausta ennen takaisin asentamista



V IOL ANPUIS TO37

teet paljastuivat erilaisiksi kuin alun perin oletettiin. 
Täten osa alkuperäisistä suunnitelmista oli mahdotonta 
toteuttaa. Osa yllätyksistä johtui esim. kantavien raken-
teiden sijainnista ja rakenteissa käytetystä materiaalista, 
joita oli mahdotonta arvailla pintapuolisesti. Osa taas 
johtui 80-luvulla huolimattomasti tehdyn remontin ai-
heuttamista vaurioista tai rakennemateriaalin luultua 
huonommasta kunnosta. Muuttuneiden lähtökohtien 
myötä suunnitelmia tarvitsi päivittää ja osa muutoksista 
vaati RAM-luvan hakemista.  

Rakennuttaminen

Vanhan talon näkökulmasta yhteisprojekti kolmen uu-
disrakennuksen kanssa toi sekä selkeitä hyötyjä raken-
nuttamiseen että muutamia uusia haasteita. Yhteisissä 
urakkahankinnoissa (esim. maanrakennus, sähkö, LVI, 
kaukolämpö) kaikki osapuolet hyötyivät ison urakan 
kustannustehokkuudesta, mutta mitalin kääntöpuole-
na osa hankinnoista (maanrakennus) vaati aikaa vieviä 
neuvotteluja taloyhtiöiden kesken kustannusjakopolitii-
kaltaan.

Koska suurimmat hankinnat tehtiin yhteisinä ja lisäksi 
leijonanosa Ajurintalon töistä tehtiin itse, jäi hankinto-
jen kilpailuttaminen talon sisäisissä kohteissa huomatta-
vasti uudisrakennuksia pienemmäksi. Käytimme alussa 
ammattilaistöihin sekä uudisrakennuksia toteuttavaa ra-
kennusliikettä että toista erillistä rakennusliikettä, mutta 
projektin mittaan totesimme pelkästään jälkimmäisen 
vaihtoehdon toimivaksi, aikataulu- ja resurssihaastei-
den vuoksi. Uudisrakennuksia rakentaneella urakoit-
sijalla oli ongelmia saada alkuvaiheen toimeksiantoja 
toteutettua Ajurintalossa aikataulun mukaisesti työvoi-
mapulan takia. Varsin pian heidän osaurakkatarjousten-
sa hintapolitiikka nousi sellaiseksi, että rivien välistä oli 
selkeästi luettavissa etteivät he edes toivoneet enempää 
töitä Ajurintalosta. Tämän seurauksena suurin osa ko. 
urakoitsijalle varatuista töistä siirrettiin suosiolla käyt-
tämällemme erilliselle rakennusliikkeelle ja jäljelle jää-
neet helpommat hommat osakkaat tekivät itse.

Aikaisemmassa luvussa mainittu suunnitelmien päi-
vitystarve teki urakoiden kilpailuttamisen työn osalta 
melkein mahdottomaksi ja siksi suurin osa ammatti-
töistä tehtiinkin tuntitöinä. Vanhassa talossa pinnan alta 
paljastuu aina yllätyksiä ja yksikään kulma, seinä tai 
muu rakenne ei ole suora tai nykystandardimittojen mu-
kainen. Myös tästä syystä tuntitöillä palkatun erillisen 
rakennusliikkeen kanssa toimiminen oli helppoa. Hei-
dän kanssaan meillä oli mahdollisuus toimia joustavasti 
yhteistyössä, joko tekemällä valmistavia töitä tai toimi-
malla paikan päällä heidän apumiehinään. Tämä auttoi 
osaltaan pitämään projektin kustannukset kurissa.

Materiaalihankinnoissa rakennusalalla työskentelevän 
osakkaan suhteista ja tiedosta oli paljon apua, esimer-
kiksi alapohjan pellavaeristeiden sekä taloon valittujen, 
muotoilultaan vanhanmallisten vesikiertoisten patterei-
den tilaamisessa.

Valvonta

Kuskenshusin vastaavana arkkitehtina toiminut henki-
lö edusti myös vanhaa taloa työmaakokouksissa, mutta 
lisäksi jokaisessa työmaakokouksessa oli ainakin yksi 
Ajuritalon edustajista paikalla. 

Vanhan talon restauroinnin aikana työturvallisuudesta 
vastaavana työturvallisuuspäällikkönä toimi sisäisesti 
oma edustaja. Hänen tehtävänään oli huolehtia että työ-
turvallisuusmääräyksiä seurattiin, ja että työmaa-alue 
oli työturvallisuusstandardien mukainen. Työturvalli-
suuspäällikkö raportoi vastaavalle mestarille työturval-
lisuusasioista ja tämä käytäntö koettiin toimivaksi. 

Vastaavalle mestarille raportoitiin myös työvaiheiden 
etenemisestä viikoittain viikkoraportilla, jossa selven-
simme kuluneen viikon töitä ja kerroimme tulevan 
viikon suunnitelmasta. Talon sisäisestä työvalvonnasta 
vastasimme itse tilaajan ominaisuudessa, mutta viikko-
raportin avulla vastaava mestari pysyi ajan tasalla siitä 
mitä talon sisällä tapahtui. Viikkoraportti helpotti vas-
taavan mestarin työtaakkaa ja mahdollisti hänen pysy-
misensä tarkkaan tietoisena tulevista työvaiheista. Po-
tentiaalisesti haastavimmista työvaiheista luonnollisesti 
keskusteltiin erikseen etukäteen ja niitä seurattiin jälki-
käteen. Kommunikointi vanhan talon ja uudisrakennus-
ten välillä helpottui myös raportin avulla. Myös aika-
tauluttaminen ja uudisrakennusten rakennustyövoiman 
suunnittelu vastaavan mestarin näkökulmasta helpottui 
raportin avulla. Tätä käsitellään perusteellisemmin seu-
raavassa osiossa.

Kuskenshus keskellä työmaata
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Yllä olevat järjestelyt koskivat pääasiassa osakkaiden 
itse tekemiä töitä. Vaativammat ja ammattilaisvoimin 
tehdyt työvaiheet (esim. betonivalujen raudoitukset, au-
kot ja palkitukset) vastaava mestari luonnollisesti kävi 
valvomassa ja opastamassa paikan päällä. Vanhan talon 
työmaan laadunvarmistusasiakirjana käytimme RT:n 
”Korjaustöiden Laatu” -opasta.

Aikatauluttaminen ja projektin yhteiset hank-
keet

Aikataulutuksesta kiinnipitäminen on ollut ensiarvoisen 
tärkeätä kautta projektin ja uudisrakennusten kohdalla 
urakoitsijat olivat jatkuvan sakkouhan alla töiden mah-
dollisesti myöhästyessä. Uudisrakennusten ja Ajurinta-
lon yhteisten työvaiheiden (kuten lvi- ja sähköurakat) 
osalta tämä sakkouhka kohdistui myös meidän asunto-
osakeyhtiöömme, pakottaen osakkaat tekemään esim. 
eristys- ja muita valmistelevia töitä siihen tahtiin että 

talotekniikasta vastaavat urakoitsijat pääsivät tekemään 
työnsä esteettä aikataulutuksen mukaan. Täten käytän-
nössä vanha talo pyrki seuraamaan uudisrakennusten 
kanssa samaa aikataulua talotekniikan osalta. Hartia-
pankkirakentamisessa tämä tarkoitti pitkiä päiviä ja 
myöhäisiä iltoja, jotta aikataulussa taakse jäämiset ke-
rittiin kuromaan kiinni.

Projektin kokonaisuuteen nähden meidän suurin kontri-
buutiomme aikataulullisesti on ollut osakkaiden töiden 
joustavuus uudisrakennusten työvaiheiden ja urakoitsi-
joiden suhteen. Olemme toimineet ikään kuin puskuri-
na uudisrakennuksiin tilattavan työvoiman kohdalla, 
poistaen tilanteita jossa kallis ammattityövoima odottaa 
muiden työvaiheiden valmistumista. Talotekniikasta 
vastaavien työmiesten ollessa täysin työllistettyjä uusi-
en talojen kanssa, meidän talomme odotti kunnes heillä 
oli sopiva rako asentaa sähköt tai vesijohdot vanhaan 
taloon. Vastaavasti kun työvoimaa oli liikaa uudisraken-
nuksissa urakoitsijat ehdottivat meille rakennusmiesten 
tekevän vanhassa talossa joitain työvaiheita. Tämä jär-
jestely sopi myös talotekniikkaurakoitsijoille, varsinkin 
sähköurakoitsijan kiitellessä sitä, että ”meille pystyi tu-
lemaan, kun muilla työmailla hommat seisoivat”. On-
gelmakohtia joustavuutemme takia tuli esimerkiksi tal-
ven tullen marraskuussa 2008, kun vanhassa talossa ei 
ollut vielä silloin kaukolämpöä kytketty ja ulkona men-
tiin jo pakkasen puolelle. Vastaava tilanne tuli eteen kun 
vanhan talon aikataulua haluttiin nopeuttaa, jotta tietyt 
asennukset voitaisiin aloittaa suunnitelmista poiketen 
vanhasta talosta uudisrakennusten ollessa aikataulusta 
myöhässä.

Vaikka talotekniikkaurakoiden yhteishankinnat ovat 
helpottaneet työmaan koordinoimista huomattavasti, 
ovat yhteisrakentamisen mitalin kääntöpuolena olleet 
aikataulujen sovittamisen myötä tuomat haasteet. Kos-
ka Violanpuiston työmaa-aikataulu on toiminut pää-
asiallisesti uudisrakennusten ehdoilla on Ajurintalon 
työvaiheiden kanssa koko rakennusprojektin aikana 
käyty jatkuvaa neuvottelua urakoitsijoiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa siitä, milloin Ajurintalo voi pitää 
omaa jätelavaa tontilla, milloin puhallusauto voi tulla 
paikan päälle, milloin pihan pitää olla tyhjennetty kai-
vinkoneiden tieltä, milloin meillä pitää olla tietyt työ-
vaiheet tehtynä jne. Käytännössä tämä on tarkoittanut, 
että maallikot ovat joutuneet pyristelemään rakentami-
sen ammattilaisten työtahdin ja koordinointirutiinien 
keskellä – pahimmillaan sakkouhan alaisina! Kiteyte-
tysti voi todeta hyvän kommunikaation ja luomamme 
hyvät suhteet sekä vanhan talon että uudisrakennusten 
urakoitsijoihin ja työmiehiin olleen meille äärimmäisen 
arvokkaita. 

Julkisivuote
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Yhden yhteisrakentamisen suurimmista kalabaliikin 
aiheista aiheutti itse Ajurintaloon liittymätön lisäraken-
ne. Talon kellarin läpi jouduttiin vetämään mahdollisen 
pihalisärakennuksen varalta takapihalle viemäri-, säh-
kö- ja putkivaraus. Vanhan talon eteläpuolella olevan 
ulkovaraston betonilattiaa jouduttiin tässä yhteydessä 
piikkaamaan auki putkien tieltä ja piikkaamaan talon 
eteläseinään aukot putkien vaatimille läpivienneille. 
Koska läpivientikohta sijaitsi kallion juurella, oli selvää 
alusta alkaen että kyseessä on kosteusteknisesti haasta-
va läpivienti. Tämän takia tämän lisävedon vetämises-
tä neuvoteltiin huolellisesti, jotta mahdollisen vuodon 
osalta aiheutuvat vahingot eivät jäisi vain yhden taloyh-
tiön kontolle. 

Läpivientikohdan betonointi ja sulkeminen bitumilla tii-
viisti ei ensimmäisellä yrityksellä onnistunut ja lisäksi 
ensimmäisten kaatosateiden aikana vettä virtasi vara-
putkien muovikuorien sisällä yläpihalta talon kellariin 
reipasta vauhtia. Tilanteen arvioinnin jälkeen liitoskoh-
dan tiivistys korjattiin ja maahan upotetut putkenpäät 
kaivettiin ylös, joka korjasi tilannetta. Onneksi kellarin 
uusi sorastus toimi kosteudenhallinnassa yllättävän te-
hokkaasti ja kellarin lattia kuivui varsin pian.

ByggKom ja Ajurintalon osallisuus siinä

Projektin hallinnoinnista vastasi perustamamme taho, 
Byggnads Kommittén (ByggKom). ByggKom huolehti 
projektin aikana myös talojen yhteisistä päätöksistä ja 
kommunikaatiosta talojen välillä. ByggKomissa oman 
edustajamme tehtävä oli tuoda vanhan talon näkemykset 
yhteisrakentamiseen ja yhteishankintoihin, sekä pitää 
oman talon osakkaat tietoisina ByggKomissa tehdyistä 
päätöksistä, käydyistä keskustelunaiheista, sekä yleisti-
lanteesta. Usein ByggKomin kokousten aiheena olivat 
uudisrakennusten intressit versus vanhan talon intressit, 
jotka olivat ajoittain vastakkaisia. Näitä ongelmakohtia 
pohdittiin ja yritettiin päästä jonkinlaiseen kompromis-
siin, mm. liittyen piha-alueen käytöstä rakennuttamisen 
aikana, erilaisten rakennusvaiheiden kustannusjaosta ja 
aikatauluista.

Rakennusprojektin herättämiä 
ajatuksia

Taloudellinen aspekti vanhan talon rakentam-
isessa

Ajurintalon kaltaisen korjausprojektin kanssa modernit 
standardoidut remonttiratkaisut eivät toimi automaatti-
sesti tai mutkattomasti. Paras esimerkki tästä on talon 

1980-luvun peruskorjaus, joka onnistui vähän päälle 20 
vuodessa saamaan talon käytännössä saneerauspakon 
eteen. Vanhan rungon sisällä operoiminen on kimurant-
tia, johtuen talon painumisesta ja elämisestä – esimerk-
kinä Ajurintalossa ei ole varmaankaan yhtään 90 asteen 
kulmaa, painumisen myötä lattiat viettivät reilusti, van-
hoille massiivisille lattialankuille suunniteltu lattianis-
kojen jako on liian harva moderneille lattialaudoille jne. 
Jotta voisi siis käyttää moderneja rakennusmateriaaleja, 
kuten rakennuslevyjä tai parkettia, tulee erilaisiin hitai-
siin koolaus- ja suoristustöihin käyttää huomattavasti 
kallista työaikaa. Tämä taas on paradoksaalista, sillä 
kyseessä olevien uusien rakennusmateriaalien suunnit-
telussa ja yleistymisessä on yhtenä tärkeimmistä läh-
tökohdista ollut nimenomaan asennustyön nopeus ja 
kustannustehokkuus. Osuvana esimerkkinä tilanteesta 
esitti rakennusurakoitsijamme tarjouksessaan alapohja-
rakenteiden korjaamisesta että he mieluummin purkai-
sivat kaikki olemassa olevat rakenteet pois ja rakentai-
sivat uudet rakenteet nollatilanteesta. Tämä olisi ollut 
halvempaa kuin neljän vaurioituneen hirren vaihto ja 
muiden uudelleenvaatraus eristyksineen.

Käytännössä oma työpanos on mahdollistanut tietyltä 
osin ”wanhojen”, mutta aikaa vievien rakennusmene-
telmien käyttämisen. Esimerkiksi kaikissa sisäportaissa 
on käytetty vanhojen portaikkojen askelmia, yhdessä 
alakerran asunnoista on suurin osa lattioista tehty al-
kuperäisistä ponttaamattomista lattialankuista ja niin 
edelleen. Nämä työmenetelmät olisivat hitautensa takia 
olleet äärimmäisen kalliita toteuttaa ammattivoimin ei-
vätkä varmasti olisi tässä tapauksessa mahtuneet bud-
jettiin. Osin vanhat konstit ovat jopa istuneet olemassa 
olevaan runkoon moderneja helpommin siinä mielessä, 
että ehdotonta vaatimusta suoruudelle ei ole.

Käytännössä tulimme projektin kanssa usein vastatus-
ten faktan kanssa että täysin ammattilaisilla teetettynä 
vanhan rakennuksen peruskorjauksen (talotekniikan uu-
simisineen) hintalappu on kovempi kuin uusien neliöi-
den. Tämä voi tuntua maallikolle hyvinkin oudolta kun 
ajattelee näennäisesti sisätilojen puolesta asuttavassa 
kunnossa ollutta lähtökohtaa – ongelmathan tässä tapa-
uksessa olivat pääasiassa poissa näköpiiristä ryömintä-
pohjassa ja ullakkotilassa. Jos tehdään karkea arvio että 
n. 60 % runkotöistä, 95 % avustavista töistä ja 100 % 
pintatöistä on Ajurintalossa osakkaiden tekemiä, on var-
sin paljonkertovaa että valmiiden asuntojen neliöhinnat 
verrattuna tontin uudisrakennuksiin (joissa vain osa pin-
tatöistä on tehty itse) ovat vain muutaman sata euroa 
pienempiä. Jos siis yhteisörakentamisella haetaan hal-
paa asuntoa saneeraamalla vanha talorunko, on erittäin 
todennäköistä että tämä ei onnistu ilman mittavaa omaa 
työpanosta etenkin purku- ja pintavaiheessa.
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Vastaavasti lienee paikallaan myös todeta, että työajois-
ta joustava työnantaja on tämäntyyppisessä rakentami-
sessa ehdoton edellytys. Puolentoista vuoden aikana ei 
varmasti ollut yhtään viikkoa, jolloin työmaa ei olisi 
vaatinut käyntejä tai paikallaoloa virka-aikaan.

Yhdessä tekemisen ilo

Projektin hengessä alusta asti on korostunut yhteisen 
tekemisen ilo. Vaikka kovia neuvotteluja on käyty eri 
tahojen kanssa, on hyvä henki koko ryhmässä säily-
nyt näin jälkeenpäin katsottuna myös talojen välillä. 
Yhteisen tekemisen ilo on myös auttanut vanhan talon 
työvaiheiden aikana. Kahden pariskunnan ollessa sa-
massa veneessä on vertaistuesta ollut paljon apua. Kun 
molemmat osapuolet ovat tehneet pitkiä päiviä töissä ja 
työmaalla, ovat yhteiset kahvipaussit, lounaat ja muut 
jutusteluhetket ovat pitäneet hyvää henkeä yllä. Useita 
työvaiheita Ajurintalossa tehtiin myös yhdessä ja yhdes-
sä tekemisen ilo jatkuu vanhan talon korjaus- ja ylläpi-
totöiden merkeissä. 

Eikä tässä vielä kaikki – projekti 
jatkuu!
Helsingin kaupungin kanssa tehdyssä tontin vuokra-
sopimuksessa määrätään vanhan talon omistajien vel-
vollisuudeksi kunnostaa talon julkisivu, sekä huolehtia 
talon salaojituksesta ja sadevesikaivoista määräajan 
sisällä.  Täten eivät Ajurintalon korjaustyöt ole pysäh-
tyneet toukokuussa 2009 saatuun sisäänmuuttolupaan. 
Heti sisäänmuuton jälkeen alettiin työstämään yhtä suu-
rimmista korjauskohteista, julkisivua. Toisen kerroksen 
paneeliverhoilu oli 1980-luvulla maalattu hengittämät-
tömällä muovisideaineisella maalilla, joka yhdistettynä 
perinteiseen tuuletusraottomaan panelointitapaan loi 
riskin kosteusvauriolle, lämpimästä kylmään siirtyvän 
kosteuden jäädessä rakenteen sisään.  Maali oli varsin-
kin etelä- ja pohjoisjulkisivuilla alkanut kesiä.  Kesinä 
2009 ja 2010 poistettiin osakkaiden toimista vanha maa-
li Speedheater-maalinpoistolampuilla ja panelit uudel-
leenmaalattiin hengittävällä pellavaöljymaalilla perin-
teiseen tapaan. 

Kuskenshusin julkisivu puistosta katsottuna
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Tulevana kesänä 2011 jatkuu julkisivuremontti katon 
huoltomaalauksella pohjatöineen. Lisäksi tarkoitus olisi 
aloittaa talon 135 ikkunapokan entisöinti. Konkreetti-
sesti tämä tarkoittaa vanhan akrylaatin poistoa, puuosi-
en pellavaöljykyllästystä, pellavaöljykittauksien uusi-
mista ja ikkunoiden maalausta pellavaöljymaalilla ns. 
Allbäckin menetelmän mukaisesti.

Kuten julkisivutöistä voi päätellä, ovat ne perinteisin me-
netelmin tehtynä kustannuksiltaan lähes täysin työvoi-
mapainotteisia. Töiden vastaavankaltainen teettäminen 
ammattilaisilla nostaisi kulut lähelle kuusinumeroista 
summaa, budjetin ollessa nykyisellään kaikkiin vaihei-
siin reilusti alle 20 000 euroa. Varsinkin usean päivän 
kuivumisajat sekä kolme kerrosta vaativa pellavaöljy-
maalaus olisi todella kallista teettää firmalla. Useimmat 
maalausfirmat eivät tästä syystä suostukaan käyttämään 
tämän tyyppistä maalia, joka kuitenkin julkisivun suo-
jelupäätös ja historiallinen perspektiivi huomioonottaen 
on kohteeseen parhaiten soveltuva valinta.

Voidaankin todeta tässäkin tapauksessa osakkaiden har-
tiapankkirakentamisen mahdollistaneen paremmat, ar-
vokkaammat ja kestävämmät työtavat materiaaleineen!
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