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Koy Helsingin Tervapääskyselle myönnettiin 
tämän vuoden Kestävä Kivitalo -palkinto. Ter-
vapääskynen sijaitsee Hermannin keskeisellä 
tontilla hyvin luontevasti. Uudisrakennus onkin 
sovitettu Hermannin henkeen sekä arkkiteh-
tonisesti että rakennustavaltaan.

Koy Helsingin Tervapääskynen on Julkisten 
ja hyvinvointialojen liitto JHL:n rakennuttama 
vuokratalo. Se valmistui vuonna 2011. Asuntoja 
on kaikkiaan 65, jotka kaikki oli jo vuokrattu 
valmistumiseen mennessä. 

Tervapääskynen on rakennettu paikalla eli 
sen julkisivut on muurattu tiilestä ja rungon väli-
pohjat valettu betonista. Massiivinen rakenne 
takaa asukkaille viihtyisän, turvallisen ja ääntä 
hyvin eristävän kodin.

– JHL panostaa asukkaiden viihtyvyyteen 
ja pitkiin vuokrasuhteisiin. Sen lisäksi liitolle 
ovat tärkeitä omistamiemme vuokra-asuntojen 
koko elinkaaren aikainen laatu, kestävyys ja 
energiatehokkuus. Ne otetaan huomioon niin 
suunnittelussa, rakentamisessa kuin kiinteistö-
jen hoidossakin, JHL:n puheenjohtaja Jarkko 
Eloranta korostaa.

Vanha ei säilynytkään
Helsingin Tervapääskysen rakennusprojektin 
alkuvaihe on tavallisuudesta poikkeava. Ter-
vapääskynen on rakennettu entisen eläinlää-
ketieteellisen korkeakoulun Ylätallin paikalle. 
Alun perin suunnitelmien mukaan osa Ylätal-
lin julkisivuista piti säilyttää ja uudisrakennus 
rakentaa ensimmäiseltä kerrokseltaan niiden 
sisään.

Uudisrakennus kunnioittaa perinnettä
Kestävä Kivitalo -palkinto  
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1 Huoneisto A20, 4. krs:  3H+K+S+parveke 77,5 m2

2 Punaista ja tummaa tiiltä. Koy Helsingin Terva-

pääskynen on paikalla rakennettu kivitalo, joka kun-

nioittaa vanhan kaupunkiympäristön perinteitä.

3 Alakerta on muurattu punatiilistä tausta- eli pati-

napinta ulospäin. Näin vaikutelma on vanhan tiilen 

oloinen. Alakerran asunnot ovat korkeudeltaan lähes 

nelimetrisiä ja henkivät vanhaa kivirakentamista.
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– Näin ollen suunnittelun pohjaksi olikin 
annettu kuoren mitat asemakaavassa mää-
ritellyn rakennusoikeuden sijasta, kohteen 
pääsuunnittelija, arkkitehti Jarmo Pulkkinen 
Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen 
Oy:stä toteaa.

Tervapääskyselle myönnettiin syksyllä 2009 
rakennuslupa Ylätallin ulkoseiniä säilyttäen 
ja julkisivuja ylläpitäen. Vanhat seinät olivat 
jo tuetut, kun rakenteen todettiin olevan sen 
verran huonokuntoinen, että sen säilyttämiselle 
ei ollut perusteita.

– Vanhan julkisivun integrointi osaksi 
uudisrakennusta lisäsi jo suunnitteluvaiheen 
haasteita. Säilytettäväksi määritellyn julkisivun 
korvaaminen uudisrakenteella rakennustöiden 
jo käynnistyttyä aiheutti osapuolille runsaasti 
ylimääräistä työtä. Hyvässä yhteistyössä tilaajan, 
viranomaisten, suunnittelijoiden ja pääurakoit-
sijan kanssa vanha julkisivu korvattiin vanhaa 
kunnioittaen uudisrakenteella, projektipäällikkö 
Urpo Koivusaari kohteen rakennuttajatehtävistä 
vastanneesta VVO Kodit Oy:stä toteaa.

Rakennustapa luonteva valinta
Tervapääskysen suunnittelun alkaessa Urpo 
Koivusaaren mukaan tutkittiin eri vaihtoehtoja 
rakennustavaksi.

– Paikallarakentamisella todettiin saavutetta-
van monia etuja. Esimerkiksi osa rakenteellisesti 
haastavista kohdista pystyttiin järkevimmin 
ratkaisemaan paikalla valettujen holvien avulla, 
Koivusaari toteaa.

Kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa 
pyrittiin ottamaan huomioon rakennuksen 
koko elinkaari.

– Rakennuksesta pyrittiin tekemään riittävän 
yksinkertainen, jotta riskialttiilta rakenteilta 
vältyttäisiin. Arkkitehtuuri on tietenkin aina 
haasteellista, toimitusjohtaja Juha Gabrielsson 
Insinööritoimisto Gabrielsson & Pietiläinen 
Oy:stä toteaa.

– Paikallavaluholvit ovat varma rakenne 
koko rakennuksen elinkaaren kannalta. Raken-
nukseen valittiin myös nykyvaatimukset täyttä-
vät eristeet, vaikka suunnittelu tehtiin vanhojen 
normien ollessa voimassa, Gabrielsson jatkaa.

Jarmo Pulkkisen mukaan tiilinen julkisivu 
oli ainut oikea valinta kyseiseen rakennuspaik-
kaan. Julkisivun tiilistä tehtiin useampi malli-
muuraus, jotta löydettiin oikea vaihtoehto. Sekä 
alakerroksen punainen että neljän ylimmän 
kerroksen grafiitin musta tiili löytyivät Wie-
nerbergerin normaalituotannosta.

Punainen tiili muurattiin tausta- eli patin-
tapinta ulospäin, jotta se näyttäisi ikäistään 
vanhemmalta ja muistuttaisi paremmin vanhaa 
purettua rakennetta.

Huomio kriittisiin kohtiin
Professori Ralf Lindberg Tampereen teknillisestä 
yliopistosta oli työryhmineen myös tutustunut 
Koy Tervapääskyyn. Hän oli mukana Kestävä 
Kivitalo -seminaarissa. Puheenvuorossaan 
hän pohti, onko olemassa hyviä ja turvallisia 
asuinkerrostalon rakenteita.
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4 Seinärakenteen vaakaleikkauksia

5 Seinärakenteen pystyleikkaus

6 Tervapääskysen alakerros piti alun perin rakentaa 

vuonna 1937 valmistuneen tallin julkisivujen sisään. 

Vanhat julkisivut ja rakenteet olivat kuitenkin päässeet 

niin huonoon kuntoon, että ne piti purkaa. Vanhan 

rakennuksen henki kuitenkin säilyy uudisrakennuk-

sessakin. Tervapääskynen on rakennettu entisen 

eläinlääketieteellisen korkeakoulun Ylätallin paikalle. 

Alun perin osa Ylätallin julkisivuista piti säilyttää ja 

uudisrakennus rakentaa ensimmäiseltä kerrokseltaan 

niiden sisään. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin 

vanhan rakenteen olevan sen verran huonokuntoinen, 

että sen säilyttämiselle ei ollut perusteita.

 Alakerroksen ”vanhan osan” punainen tiili muurat-

tiin tausta- eli patinapinta ulospäin, jotta se näyttäisi 

ikäistään vanhemmalta ja muistuttaisi paremmin 

vanhaa purettua rakennetta.
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– Rakentamisen yhteydessä tulee tunnistaa 
elinkaaren kannalta kriittiset asiat ja keskittyä 
niihin. Kriittiset kohdat suunnitellaan mahdol-
lisimman hyvin toimivilla ratkaisuilla siten, että 
rakennuksen ylläpito ja tarvittaessa korjauksin 
on mahdollista, Ralf Lindberg tähdensi.

Lindbergin mukaan rakentamisessa tulee 
keskittyä oleelliseen. Tärkeimmät asiat hänen 
mukaansa ovat maanvastaiset rakenteet, ylä-
pohjat, ulkoseinät, märkätila ja ilmanvaihto.

– Lopulta rakennuksen käyttö ja ylläpito 
ratkaisevat rakennuksen iän, hän korosti.

Ralf Lindberg työryhmineen oli sitä mieltä, 
että Helsingin Tervapääskysessä tehdyt ratkai-
sut olivat yleisesti ottaen toimivia ja turval-
lisia.

– Muuratuista julkisivuista ja paikalla vale-
tuista välipohjista on paljon hyviä kokemuksia. 
Tosin niidenkin tekeminen edellyttää hyvää 
ammattitaitoa.

– Sisäpuolinen betoni seinissä on kosteus-
teknisesti hyvä. Eristeratkaisu mahdollistaa, 
että rakennusaikainen kosteus poistuu pää-
asiassa ulospäin. Märkätilat sijaitsevat yleensä 
rungon keskellä, mikä on hyvä ratkaisu, Lind-
berg totesi.

Asuntoja tilaajan tarpeisiin
Arkkitehti Jarmo Pulkkinen kiittelee myös 
tilaajan aktiivista roolia. 

– JHL:ssä ymmärrettiin tämän tyyppisen 
kohteen haasteet ja haluttiin viedä projekti 
läpi parhaalla mahdollisella tavalla, Pulkki-
nen toteaa.

JHL oli alun perin valmis vanhan julkisi-
vun säilyttämiseen. Jatkossakaan ei haluttu 
tinkiä materiaaleista ja sisustusratkaisuista. 
Persoonallisen lisän Tervapääskyselle antaa 
graafisesta betonista tehty reliefi.

Tilaajan toivomuksesta kohteeseen haet-
tiin lupaa poiketa asuntojen keskipinta-alan 
vaatimuksista, jotta talo soveltuu paremmin 
vuokrakohteeksi. Pari isompaa asuntoa jaettiin 
kolmioiksi ja yksiöiksi. Se mahdollistaa esimer-
kiksi perheen eri sukupolvien asumisen lähellä 
toisiaan.
– Ensimmäisen kerroksen asunnot ovat poik-
keuksellisen korkeita, lähes nelimetrisiä. Ne 
henkivät oikeasti vanhaa kivirakentamista, 
Jarmo Pulkkinen huomauttaa.

Kiinteistö Oy Helsingin Tervapääskynen,
Eläinlääkärinkatu 5, Helsinki

65 asuntoa, 5 asuinkerrosta, kellari- ja 
ullakko kerrokset
Huoneistoala: 3 820 m2

Valmistunut: 2011
Runkorakenne: paikalla valettu betonirunko
Julkisivut: puhtaaksimuurattu tiili 
Tilaaja: Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL
Rakennuttamistehtävät: VVO Kodit Oy
Pääurakoitsija: Peab Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto 
Helamaa ja Pulkkinen Oy/ Jarmo Pulkkinen 
ja Karla Sivula
Rakennesuunnittelu: Gabrielsson & Pietiläi-
nen/ Juha Gabrielsson
Asemakaavoitus: Helsingin KSV/ Mikael 
Sundman ja Tuomas Hakala

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään hen-
kilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet 
laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla 
rakennettujen rakennusten toteutukseen. 
Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 
Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta. 
Palkinnon valitsee ja myöntää Kestävä Kivitalo 
-yritysryhmä.

Lisätietoa kilpailusta www.kivitalo.fi
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New building respects tradition
The 2012 Durable Stone House Award went to 
Property Management Company Kiinteistö Oy 
Helsingin Tervapääskynen. Tervapääskynen, 
which is Finnish for the common swift, is a 
built-on-site building with brick walls. The 
intermediate floors of the building frame are 
poured concrete floors. The massive construction 
guarantees pleasant and safe homes with good 
sound insulation properties for the residents.

Helsingin Tervapääskynen was built on the 
site of the top stable of the former University 
of Veterinary Science. According to the original 
plans, part of the façades were to be preserved 
with the first floor of the new building built 
inside them. However, the construction proved to 
be in such poor condition, that its preservation 
was not justified. The old façade was replaced 
with a new structure showing respect to the old. 

On-site building offered many advantages. 
For example, some of the structurally challeng-
ing points could be solved in a more rational 
manner by means of cast-in-situ vaults.

The red brick used on the “old part” of the 
lower floor was laid with the back surface, i.e. 
the patinated surface facing out to make it look 
aged and more like the old structure that had 
been dismantled. 

The building that was completed in 2011 
comprises a total of 65 apartments. 

7 Seinärakenteen leikkaukset. Vanhaa tiililadontaa 

mukaileva uusi ladontamalli.

8 Hauska lehmäaiheinen, graafisesta betonista 

tehty reliefi viittaa Hermannin alueen historiaan 

eläinlääketieteellisen korkeakoulun sijaintipaikkana.

9 Koy Helsingin Tervapääskynen on JHL:n omistama, 

vapaarahoitteinen vuokratalo. Paikalla rakennetun 

talon asunnot ovat hiljaisia ja viihtyisiä. Ylemmistä 

kerroksista on avarat merinäkymät.
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