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Monimuotoisen Äijälänrannan kantavina 
teemoina ovat Aalto ja Puu-Tarha. Teemoilla 
kunnioitetaan arkkitehti Alvar Aallon perin-
töä sekä Äijälänrannan pitkää maanviljely- ja 
puutarhahistoriaa.

Jyväskylän messuilla vieraili vajaat 115 000 
kävijää. Päiväkohtainen ennätys, yli 8 000 vie-
rasta, saavutettiin messujen erikoispäivänä – tai 
tarkemmin yönä – kun messut olivat avoinna 
läpi yön.

Rentoa kaupunkiasumista
Äijälänrannassa nautitaan luonnonläheisen 
elämän ja tiiviin kaupunkiasumisen parhaista 
puolista. Rentoa kaupunkiarkea täydentävät 
läheiset Jyväsjärvi ja Rantaraitti sekä talojen 
kotipuutarhat ja taimimaat. Alueen omalei-
maista ilmettä muokkaavat rakennetun ympä-
ristön lisäksi alueelle varta vasten suunnitellut 
taideteokset ja puistokalusteet. 

Kivitalot vahvasti esillä
Kivirunkoiset omakotitalot olivat myös Jyväs-
kylän asuntomessuilla vahvasti edustettuina. 
37:stä omakotitalossa joka kolmannessa on hark-
korunko: käytössä ovat valumuotti-, lämpö-, 
eriste- sekä kevytbetoni- ja kevytsoraharkko-
vaihtoehdot. Energiatehokkaat ratkaisut ovat 
messutaloissa jo normiratkaisuja, Jyväskylän 
kivitaloista kaksi on passiivitaloja.

Omakotitalon runkomateriaalin valinnassa 
näkyy jo pidempään jatkunut trendi. Aula 
Researchin 2012 lopulla tekemän tutkimuksen 
mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista aikui-

Kesän 2014 Asuntomessuilla Jyväskylässä:

Omakotitaloja ja 13-kerroksinen tornitalo

Valtakunnalliset Asuntomessut järjestettiin kesällä 2014 jo 45. 
kerran. Paikkana oli Jyväskylän Äijälänranta. Alue sijaitsee viiden 
kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, Jyväsjärven ranta-
maisemassa. Modernia arkkitehtuuria ja monipuolisia viher-
alueita sisällään pitävän messualueen sydämen muodostavat 
37 pientaloa sekä alueen maamerkki, 13-kerroksinen tornitalo, 
Maailmanpylväs. 
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1 Näkymä valmiista Äijälänrannan alueesta.

2 13-kerroksisessa Maailmanpylväs-tornitalossa on 

yhteensä 52 asuntoa.

Sirkka Saarinen, toimittaja

sista asuisi mieluiten omakotitalossa. – Yli puolet 
haluaisi, että talo on rakennettu kivestä. Kivi 
koetaan pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi 
materiaaliksi. Erityisesti nuoret ja suuremmissa 
kunnissa asuvat suosivat kivimateriaalia.

Yksi Jyväskylän messujen kivitaloista on 
hiihtäjä Matti Heikkisen omakotitalo. Laatu, 
pitkäikäisyys, kestävyys ja energiatehokkuus 
olivat Heikkisen mukaan ominaisuuksia, jotka 
vaikuttivat kodin valintoihin. Niiden perusteella 
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Omakotitaloja ja 13-kerroksinen tornitalo
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hän valitsi perheen kodiksi yksitasoisen Lakka 
Kivitalo -ratkaisun. 

Talo Heikkisen arkkitehtuurisuunnittelu 
oli tutuissa käsissä, pääsuunnittelija on Matti 
Heikkisen veli, Serum Arkkitehdit Oy:n Sami 
Heikkinen. Suunnittelun lähtökohtia olivat 
nelihenkisen perheen tilatarpeet muunte-
lumahdollisuuksineen ja talon ympäristöön 
sopivuus. Toiveena oli ajaton ja selkeälinjainen 
talo, jossa luonnonvaloa hyödynnetään täysipai-
noisesti. Paljon matkustava perhe halusi uudelta 
kodiltaan myös huoletonta, mahdollisimman 
huoltovapaata, asumista.

Vajaan 200 neliömetrin kivitalon runko 
rakennettiin Lakan Betonin EKO+ eristehar-
koista. Väliseinät ovat betonielementtejä. Myös 
sisustuksessa näkyy kivi, sisäseinässä on graa-
fista betonia. Harkkojulkisivut rapattiin.

Julkisivuissa rappausta – ja kattotiiltä
Messujen harkkotalojen julkisivut ovat rapat-
tuja. Messuilla esiteltiin myös ainakin yksi uusi, 
kiinnostava julkisivun verhousvaihtoehto: Talo 
Skammin julkisivuna on musta ladottu savitiili. 

Maailmanpylväs saa myös kaksi kaveria
Perinteisesti omakotitaloihin keskittyneille 
asuntomessuilla esitelty 13-kerroksinen Maail-
manpylväs-tornitalo heijastaa asumisessa 
käynnissä olevaa murrosta. Kaupungistumi-

nen, ekologisuus sekä ikääntyvien ja yksinasu-
vien määrän lisääntyminen luovat kysyntää 
kerrostaloasumiselle.

YIT:n Asuntomessut-hanke käynnistyi 
vuonna 2011, kun YIT Rakennus Oy ja Jyväs-
kylän kaupunki järjestivät yleisen arkkiteh-
tikilpailun. Siihen tuli 33 ehdotusta, joista 
voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto JKMM 
Oy:n ehdotus.

Arkkitehtikilpailun tavoitteena oli löytää 
uudenlaisia tornitaloratkaisuja, jotka tarjoavat 
vahvan arkkitehtonisen elämyksen modernin 
asuintalon vaatimukset huomioiden. Arvoste-
lukriteereinä kilpailutöille olivat muun muassa 
järvimaiseman hyödyntäminen, puun käyttö, 
huoneistojakauman muunneltavuus sekä elin-
kaarikustannukset.

13-kerroksisessa Maailmanpylväs-tornita-
lossa on yhteensä 52 asuntoa, yksiöistä runsaan 
sadan neliön asuntoihin. YIT:n suunnitelmissa 
on rakentaa Äijälänrantaan asuntomessujen 
jälkeen Maailmanpylvään lisäksi kaksi 13-ker-
roksista tornitaloa sekä kymmenen 4–8-ker-
roksista kerrostaloa.

Nimensä mukaisesti pilarimaisena kohoavan 
Maailmanpylvään kuusi ylintä kerrosta on ala-
osaa leveämpiä. Leveys syntyy isoimmista par-
vekkeista, jotka on toteutettu ulokerakenteina.

Tornitalon asunnoissa hyödynnetään järvi-
maisema sataprosenttisesti. Järvenpuoleinen 

julkisivu on lasia, olohuoneiden ja parvekkeiden 
välinen seinä on kokonaan lasia ja myös par-
vekkeilla on täyslasinen parvekeseinä ilman 
metallisia tukirakenteita.

Muut julkisivut ovat betonia: valkoista ja 
mustaa, uritettua, hiottua ja hienopestyä. Lasi- ja 
betonijulkisivuille tuo kontrastia puu, jota on 
käytetty parvekkeiden verhouksessa.

Julkisivuissa monenlaisia käsittelyjä
Maailmanpylvään betonielementit tehtiin 
Lipa-Betoni Oy:n tehtaalla Pieksämäellä. Toimi-
tusjohtaja Satu Lipsanen tarkistaa papereistaan, 
että yhteensä elementtejä Maailmanpylvääseen 
toimitettiin peräti 770 kappaletta.

Rakenteeltaan julkisivut ovat normaaleja 
sandwich-elementtejä. Lisävaativuutta val-
mistukseen toivat erilaiset pintakäsittelyt: 
sisääntulossa betonipinta on hiottua, muualla 
uritettua ja hienopestyä. Osa julkisivuista on 
valkobetonia, osa mustaa väribetonia.

”Alimman kerroksen uritettua pintaa mie-
tittiin ja siitä tehtiin mallipaloja tiiviissä yhteis-
työssä arkkitehdin kanssa. Totutusta urituksesta 
poiketen pinta näyttää kolmiomaiselta, siinä 
on ikään kuin neliöitä kallellaan”, hän selvit-
tää. Uritus häivyttää samalla perinteisen ele-
menttisauman julkisivussa. Sama vaikutus on 
julkisivuelementtien vaihtelevilla korkeuksilla.
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3 Maailmanpylvään ylimmät kerrokset ovat alaosaa 

leveämpiä.

4 Parvekkeen seinäverhouksissa on käytetty palo-

suojattua terassilautaa.

5 Asuntojen pohjaratkaisuesimerkkejä.

6 Maailmanpylvään sandwich-julkisivut ovat uri-

tettua, hienopestyä valkobetonia. Uritus häivyttää 

elementtien saumajakoa.
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Single family homes and a 13-storey tower block 
The National Housing Fair was organised in the summer of 2014 already for the 45th time. The 
location was Äijälänranta on the shore of Lake Jyväsjärvi in Jyväskylä. The Fair area, which is 
a showcase of modern architecture and versatile green sectors, is built round a core consisting 
of 37 detached houses and the landmark of the area, the 13-storey tower block called "World 
Pillar" (Maailmanpylväs). 

The preferred housing type for about 70 percent of adult Finns is a single family home. – More 
than half would like it to be a stone building. Stone is considered to be a long-lived, durable and 
safe material. 

Reflecting this, detached houses with a masonry frame had a strong representation at the 
Fair. One third of the 37 detached houses has a block frame. Energy-efficient solutions are today 
a rule rather than an exception in the Fair houses; in Jyväskylä, two of the stone houses are 
passive buildings.

The 13-storey tower block "World Pillar" at a housing fair, where detached houses traditional 
play the lead role, reflects the turning point currently taking place in housing. Urbanisation, 
ecological aspects and the growing number of elderly and single residents result in an increased 
demand for high-rise housing.

The top five storeys of the "World Pillar" are wider than the bottom part, due to balconies 
realised as cantilevered structures. The façade facing the lake is glass, while concrete is used on 
the other sides of the tower block: white and black, grooved, ground and fine-washed. The wooden 
cladding of the balconies creates a contrast to the glass and concrete façades. 

Omakotitaloja ja 13-kerroksinen tornitalo
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7  Talo Heikkisen modernin linjakkaan kokonaisuu-

den kruunaa eteisen seinässä sijaitseva taiteilija Tatu 

Tuomisen teos. Graafisesesta betonista valmistettu 

hiihtäjä-aiheinen teos näkyy myös oleskelutiloihin.
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Omakotitaloja ja 13-kerroksinen tornitalo

8 Talo Heikkisen kivitalon runko rakennettiin Lakan 

Betonin EKO+ eristeharkoista. 

9 Lakan Betonin EKO+ 400 valettava eristeharkko.

10 Talo Heikkisen yksikerroksinen pohjaratkaisu 

on ajaton ja selkeälinjainen. 

Su
om

en
 A

su
n

to
m

es
su

t 
O

y

9

La
ka

n
 B

et
on

i  
O

y
La

ka
n

 B
et

on
i  

O
y


