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PIENTALOT HARKKOELEMENTEISTÄ
– ASUNTO OY KAIVOPUISTO, ESPOO

1
Asemapiirros

Espoon Leppävaaraan tänä vuonna valmistuva
Asunto Oy Kaivopuisto on näyttävästä puupaneloin-
nistaan huolimatta kivitalokohde. 16 autokatoksin
toisiinsa kytketyn erillistalon yhtiössä on neljä toi-
sistaan poikkeavaa talotyyppiä.

Ainutlaatuiseen miljööseen rakennetun Kaivo-
puiston talot oli sovitettava vanhojen puuhuviloiden
ja toisaalta tiiviisti asemoitujen kerrostalojen ym-
päristöön.

– Tavoitteena oli, että rakennukset erottuvat
muodonannollaan. Espoossa ei ole säilynyt paljon
tämäntyyppistä vanhaa rakennuskantaa, siksi kau-
pungilla oli tarkat ohjeet läheisyyteen nousevien
uusien talojen rakentamistavasta, pääsuunnittelija,
arkkitehti SAFA Marja-Riitta Norri kertoo.

Kaivopuisto on rakennettu kahdelle taloyhtiön
omistamalle tontille, erillispientaloille melko vaati-
valla tonttitehokkuudella 0,39.

– Tiivis rakentaminen asetti erityisiä vaatimuksia
sekä paloturvallisuudelle että näkymien hallitsemi-
selle. Nämä vaatimukset oli helpompi täyttää ra-
kentamalla kivitaloja, sillä palomääräysten edellyt-
tämiä minimietäisyyksiä oli vaikea saavuttaa, Norri
sanoo.

HARKKOELEMENTTI SOPI MUODOILLE
Koska rakennuksiin oli suunniteltu paljon vinoja kul-
mia, epäsymmetrisiä kattomuotoja sekä eri kokoi-
sia ikkunoita toisistaan poikkeavissa kohdissa, talot
toteutettiin erityisellä rakennejärjestelmällä, U-H
Rakennus Oy:n harkkoelementtitekniikalla.

– Kattojen räystäslinjat eivät ole joka kohdassa
suorat, vaan ne on viistetty talon muodon mukaan.
Harkkoelementti on erittäin hyvä tapa toteuttaa täl-
laista monimuotoista kivirakentamista, Marja-Riit-
ta Norri kertoo.

– Emme myöskään halunneet tuhlata aikaa pysty-
tysvaiheeseen. Harkko harkolta muuraamalla raken-
nusten runkovaihe olisi varmasti edennyt hitaam-
min, kun ne nousivat harkkoelementtitekniikalla to-
della nopeasti montusta vesikattoon, Norri kertaa.

Suunnitteluvaiheessa tutkittiin myös betoni-
sandwich-elementtiä kantavana rakenteena, mutta
ajatuksesta luovuttiin, sillä se olisi edellyttänyt
suurten julkisivuaukotusten muuttamista.

Lotta Suistoranta, toimittaja

2
Syvennykseen sijoitettu ikkuna tuo päivänvalon kellari-
kerrokseen. Ikkuna on myös varapoistumistie. Syvennys
suojataan lumelta ja sulamisvesiltä lasikatteella.

3,4
16 autokatoksin toisiinsa kytketyn erillistalon yhtiössä on
neljä toisistaan poikkeavaa talotyyppiä.2

3

4

Tu
om

as
 P

ie
tin

en
Tu

om
as

 P
ie

tin
en

T u
o m

a s
 P

ie
tin

e n

Piirustukset:  Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri Oy MRN
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5, 7, 9
Elementeissä käytettävät eristetyt betoniharkot valmiste-
taan  Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtaalla. Ennen
työmaalle toimitusta elementit pinnoitetaan kertaalleen
molemmilta puolilta. Harkkoelementti antoi mahdolli-
suuksia moneen. Suurien aukkojen reunoille jäävät kul-
mat pysyvät ylhäällä pelkkien terästolppien tukemana.

6, 10
Talojen väliseinät ovat muurattuja rakenteita ja sokkeli
on muurattu harkoista. Huoneistojen sisäseinissä on käy-
tetty Rakennusbetoni- ja Elementin valmistamia ACO-ke-
vytbetonielementtejä. Rakennusten väli- ja yläpohjat on
tehty ontelolaatoilla.

8
Rakenneleikkaus
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HARKKOELEMENTTI ON 100 % RÄÄTÄLÖITY
ELEMENTTI
Kaivopuiston rakentamisessa käytetyt harkkoele-
mentit myy ja asentaa U-H Rakennus Oy. Elemen-
teissä käytettävät eristetyt betoniharkot valmiste-
taan  Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtaalla
Hollolassa.

Harkot ladotaan ja valetaan oikeanmuotoisiksi
elementeiksi optimaalisissa tehdasolosuhteissa.
Ennen työmaalle toimitusta elementit pinnoitetaan
kertaalleen molemmilta puolilta. Toimitukseen si-
sältyy aina myös rakenne- ja elementtisuunnittelu.

– Elementit valmistetaan 100 % asiakkaan toi-
veen mukaan valmiista arkkitehtipiirustuksista,
U-H Rakennuksen Eero Kaskela kertoo.

Arkkitehtitoimisto Marja-Riitta Norri ja U-H Ra-
kennus ovat myös kehittämässä omaa elementti-
järjestelmään perustuvaa talomallistoa.

JULKISIVUSSA PUUPANEELIA JA
RAPPAUSTA
Vaikka alueella on paljon kivirakenteisia kerrosta-
loja, Kaivopuiston talojen näkyvä julkisivumateri-
aali määriteltiin rakentamistapaohjeessa puuksi
ympäröivien villojen vuoksi. Talojen väreiksi vaa-
dittiin vaaleita, murrettuja luonnonsävyjä.

– Rakennusten päädyt on verhoiltu puupaneelil-
la ja pitkät sivut rapattu valkoisiksi. Paneeli on täs-
sä rappaukseen rinnastettava verhousmateriaali,
jonka takana on runkona harkkoelementti. Joiden-
kin mielipiteiden mukaan paras puutalo onkin kivi-
runkoinen, Norri kuvailee.

Talojen väliseinät ovat muurattuja rakenteita ja
sokkeli on muurattu harkoista. Taloissa on kauko-
lämpö. M
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Marja-Riitta Norri9
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10
Väli- ja yläpohjat ovat ontelolaattaa, mikä lisää paloturval-
lisuutta. Joissain taloissa puiset kattotuolit on korvattu vi-
nossa olevilla ontelolaatoilla, eikä räystäitä tarvinnut
osastoida missään kohdassa.
ACO-kevytbetonielementtien pystysuuntaiset ontelot ke-

ventävät väliseinärakennetta ja mahdollistavat LVIS-tek-
niikan vaivattoman asentamisen rakenteisiin.
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KATTO BETONILAATOISTA
Rakennusten vesikatteena on harmaa Ormax
Minster -betonikattotiili, jota on Norrin mukaan
käytetty Suomessa toistaiseksi varsin vähän.

– Vein yhden mallilaatan Espoon rakennusval-
vontaan, jossa sellaista ei ollut aiemmin nähty.
Mitään ongelmia tiilen hyväksymisessä ei kuiten-
kaan ollut, Marja-Riitta Norri toteaa. Norrin mu-
kaan tiili antaa katolle perinteisen kivikaton vaiku-
telman ja luo sille samalla uutta ilmettä.

Rakennusten väli- ja yläpohjat ovat ontelolaat-
taa, mikä lisää paloturvallisuutta. Joissain talois-
sa puiset kattotuolit on korvattu vinossa olevilla
ontelolaatoilla, eikä räystäitä tarvinnut osastoida
missään kohdassa.

HUONEISTOT KOLMESSA KERROKSESSA
Huoneistojen pohjaratkaisut vaihtelevat talotyy-
peittäin, ja kellari mukaan lukien lasketut huoneis-
toalat vaihtelevat noin 200 m2 ja 150 m2 välillä.
Kaikissa huoneistoissa on kellari ja kaksi maan-
päällistä osaa.

Tiiviisti rakennetussa yhtiössä suuret Lammin
puu-alumiini-ikkunat sijoitettiin talojen päätyi-
hin, ja toisiaan vasten olevat pitkät sivut ovat
melko umpinaisia. Umpinaiset pitkät sivut olivat
hyödyllinen ratkaisu myös energiataloudellisuu-
den kannalta.

– Isot ikkunat on suunnattu lämpimiin ilman-
suuntiin. Kesällä metsän puut antavat viilentävän
suojan auringon paahteelta. Se on paras mahdolli-
nen tilanne, kun halutaan hyödyntää aurinkoener-
giaa passiivisesti ikkunoiden kautta, Norri kertoo.

Suurimmassa osassa huoneistoja on Lemmin-
käinen Oy:n betoniset vakioportaat. Betoniportais-
ta oli Marja-Riitta Norrin mukaan etua myös työ-
maaportaina ilman erityistä suojausta.

11
Talot 2D ja 2C, oleskelupiha etelään puiston suuntaan.
Tiiviisti rakennetussa yhtiössä suuret Lammin puu-alumii-
ni-ikkunat sijoitettiin talojen päätyihin, ja toisiaan vasten
olevat pitkät sivut ovat melko umpinaisia. Kaivopuiston
maisemointi ja viherrakentaminen yhdistetään arvokkaa-
seen ympäristöön suomalaiskansallisien puiden kuten sy-
reeni, omenapuu tai pihlaja avulla.

12
Talo 2C, oleskelupiha etelään puiston suuntaan.

13, 14, 15
Talotyyppi B, pohjapiirrokset. Paloturvallisuusmääräysten
täyttämiseksi ikkunoiden etäisyys naapurin ikkunasta las-
kettiin erityisen tarkasti. Puistoon päin antaviin taloihin
puolestaan tehtiin viistosti talosta ulkonevat erkkeri-ikku-
nat, jotta makuuhuoneisiin saataisiin parempi näkymä.

16
Rakenneleikkaus

17
Suurimmassa osassa huoneistoja on Lemminkäinen Oy:n
valmistamat betoniset vakioportaat.

17
Tuukka Norri
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23

24

18
Talot 1G ja 1H, oleskelupiha etelään Kaivomäenpihan
suuntaan.

22, 23
Kuvassa 22 talot 1G ja 1h, sisäänkäyntisivut, näkymä
pohjoisesta. Komeat pengerrykset syntyivät vanhojen na-
vettojen kivistä, jotka rakennuttaja osti maastoon aidoik-
si ja tukimuureiksi.

19, 20, 21
Talotyyppi D, pohjapiirrokset. Maanalaisessa kerrokses-
sa on sauna sekä kodinhoitotilat. Kellarin rakentaminen
tasaiselle tontille ei ollut Marja-Riitta Norrin mukaan it-
sestään selvää. Näin saatiin kuitenkin enemmän väljyyt-
tä asuinkerroksiin.

24
Sisätilat ovat modernilla tavalla pelkistettyjä.

25
Marja-Riitta Norri
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26, 27, 28
Talotyyppi A ja C, pohjapiirrokset

29
Talot 5A ja 5B, länteen suuntautuvat oleskelupihat.
Puupaneelin sijoittelu japanilaisella tavalla antaa Marja-
Riitta Norrin mukaan ilmettä julkisivulle. Puu on käsitelty
Teknoksen Nordica Eko -ulkomaalilla. Kadun toiselle puo-
lelle rakennettavien paikalla muurattujen harkkotalojen
runkovaihe vei yhtä kauan kuin kaikkien Kaivopuiston ta-
lojen yhteensä.

30
Talot 5A ja 5B, sisäänkäyntipiha Kaivomäen puolella.
Hieman erikoisempia, vain toiselta sivulta tuettuja talo-
tikkaita olisi ollut vaikeampi kiinnittää puutaloon puuttu-
vien tukipisteiden vuoksi.

AS OY KAIVOPUISTO, ESPOO

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto
Marja-Riitta Norri Oy MRN
Marja-Riitta Norri
(pääsuunnittelija),
Ilkka Andersin, Ari Sahlman
ja Tuuli Kassi sekä Reeta
Sakki, Tuukka Norri, Liisa
Ritvanen, Sini Vehviläinen,
Tommi Sassi, Juhana Leiwo,
Titta Lumio, Kirsi Pajunen ja
Kaarina Livola

Rakennesuunnittelu: Teknokolmio Oy,
Marko Luukkonen

Rakennuttaja: Realpro Oy
Pääurakoitsija: U-H Rakennus Oy,

Mikko Keskinen,
vastaava mestari

Runkourakka: U-H Rakennus Oy
Harkkoelementtien Rakennusbetoni- ja
valmistus: Elementti Oy
Kattotiilet: Monier Oy
Vihersuunnittelu: Maisemakonttori Oy,

Anu Virtanen
Rakennusaika: 2007 vuoden alusta 2008 kesään

14
rakenneleikkaus
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SINGLE-FAMILY HOUSES BUILT
FROM PRECAST BLOCK ELEMENTS

Housing Corporation As Oy Kaivopuisto to be completed
this year in the Leppävaara area of Espoo is a stone house
project, despite the eye-catching wooden panelling. The
Corporation that consists of 16 single-family houses con-
nected with each other by means of garage shelters pre-
sents four different house types.

The houses were adapted to an environment of both
old wooden villas and densely planned high-rise build-
ings. According to project architect Marja-Riitta Norri, the
objective was to make the houses distinguishable by their
form-giving. The dense building method specified special
requirements in terms of both fire safety and landscape
management. Stone construction facilitated the fulfil-
ment of these requirements.

As the buildings were designed with several oblique
angles, asymmetrical roof forms and inconsistently
placed windows of different sizes, the precast block ele-
ment technology developed by U-H Rakennus was chosen
for the implementation of the project.

The block elements consist of precast insulated con-
crete blocks stacked in optimum factory conditions into
elements of the desired shape. The elements are also
coated at the factory on both sides before they are deliv-
ered to the site. The delivery always also includes struc-
tural and prefabrication design.

Despite the abundance of stone buildings in the area,
wood was selected as the visible facade material of the
Kaivopuisto houses due to the surrounding villas. Facade
colours are light, broken natural colours.

All partition walls are masonry structures and the
plinths are built of blocks. The roofing consists of grey
concrete roofing tiles, which so far have not been widely
used in Finland.

The base plans of the apartments vary from one house
type to the other, and the total floor areas, including base-
ments, range from 150 to 200 m2. All houses include a
basement and two floors above ground.

The densely built housing corporation is characterised
by quite solid long walls on the sides that face the other
houses, with large wooden-aluminium windows at the
ends of the houses.
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