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Tontin kapeus, pieni rakennusoikeus ja tiukat 
kaavamääräykset sitoivat käsiämme, mutta niin 
kuin usein käy: Niukkuus pakottaa etsimään 
uusia vaihtoehtoja, pyörittämään suunnitel-
maa yhä uudestaan ja uudestaan, mikä lopulta 
johtaa hiottuihin ja perusteltuihin ratkaisuihin. 
Koska rakennusoikeutta oli vain 115 neliötä, ja 
keskikorkeus oli kaavassa määrätty erittäin 
matalaksi, ei auttanut muu kuin kaivautua 
maan alle: Autotalli, saunaosasto, työhuone 
ja aputilat sijoitettiin kellariin, ja sen myötä 
suunnitelmaan muodostui pihamuureja; valo-
pihan ja autotallin ajoluiskan tukimuurit, joihin 
betoni oli teknisesti järkevä materiaali valinta. 
Halusimme taloon selkeästi yhden päämate-
riaalin, ja betoni luontui tähän hyvin, koska 
se kestää sekä kylmissä pihamuureissa että 
julkisivussa, maan alta räystäälle asti.

Yhtä aikaa arvokkaana ja vaatimattomana 
materiaalina betoni sopi hyvin miljööseen, 
jonka muodostavat 50-luvun hyvin suunnitel-
lut, komeat, mutta ei lainkaan pröystäilevät 
talot. Betonin hillitynharmaa väri maastoutuu 
vanhojen rapattujen julkisivujen murrettuihin 
sävyihin ja ympäristön vihreyteen.

Betoni ei siis ollut mikään itsestään selvä 
valinta, vaan pikemminkin päinvastoin: alussa 
suljimme paikalla valetun betonin pois liian 
työläänä, mutta useita muita vaihtoehtoja poh-
dittuamme, palasimme aina samaan ruutuun: 
betoni tuntui tässä kohtaa ainoalta oikealta. 

Kantava runko tehtiin Lammin valuhar-
koista, väli- ja yläpohja ontelolaatoista. Kella-
rin seinät ovat eristeharkkoa. Maanpäällisen 
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Anna Puisto, arkkitehti SAFA Arkkitehtien unelma oman talon suunnittelusta ja rakentami-
sesta alkoi toteutua, kun löysimme sopivan tontin vehreässä 
50-luvun pientalomiljöössä.
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1 Villa Cervi sijaitsee vanhassa pientalomiljöössä.

2 Olohuoneesta avautuu vehreä näkymä pihalle.

3 Kaavassa rakennus oli määrätty erittäin matalaksi, 

ja se saneli kattomuodon. Tasakattoisessa makuuhuo-

nesiivessä huonekorkeus puserrettiin minimiin, mutta 

vastapainoksi oleskelutiloissa haluttiin hieman kohot-

taa kattoa, joten tässä siivessä on loivasti nouseva 

katto. Sisääntulo ja portaikko sijoittuvat näiden siipien 

nivelkohtaan.

kerroksen runko on 150 mm valuharkkoa, jonka 
päälle asennettiin EPS-eriste ja 100 mm ulko-
kuori valettiin paikalla. Joissain paikoin teimme 
myös sisäkuoren valaen, koska halusimme 
muutamia puhdasvalupintoja sisäpuolellekin. 

Rakennuspaikan ahtaus saneli myös muot-
titekniikan valinnan. Koska nosturien käyttö ei 
tullut kyseeseen, suurmuotit oli poissuljettava. 
Suunnittelimme muotit, jotka voisi rakentaa 
käsivoimin paikalla. Muottilevyksi valittiin 
Dokan kolmikerrospuulevy, jonka pienen levy-
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koon 0,5 m x 2 m jättämä hiussaumaruudutus 
pulttireikineen sopi hyvin julkisivun mittakaa-
vaan. Levy jättää myös hienoisen puukuvioinnin 
valupintaan. Puulevyt tuettiin mitallistetulla 
puutavaralla ja lopuksi muotti sidottiin liima-
puu- tai teräspalkein. Levyjako ja kiinnityspult-
tien paikat sommiteltiin ja piirrettiin huolella 
jokaiselle seinälle erikseen. 

Rakentajat löytyivät kuin sattumalta: raken-
nesuunnittelijamme mainitsi, että naapurin Kari 
on tarkka ja ahkera mies. Tämä suositus riitti 
meille, ja niinpä Kari Nevalainen kokosi luot-
tomiehistään työporukan, joka rakensi perus-
tukset ja rungon. Puhdasvalujulkisivun tekoon 
etsimme ensin paikallavaluun erikoistuneita 
tekijöitä, mutta lopulta päädyimme siihen, että 
taitavaksi todettu rakentajaporukka teki myös 
haastavan puhdasvalutyön. Muotin puutöihin 
saatiin apuun taitava timpuri Kim Nurminen ja 

4,5 Rakennus on kadullepäin hyvin suljettu. Päätilat 

avautuvat yksityiselle pihaterassille. Makuuhuoneen 

isosta ikkunasta pilkottaa meri.

6  Olohuone ja keittiö ovat avointa tilaa.

7 Takaseinän muotti. Dokan kolmikerrospuulevyn 

pieni levykoko 0,5 m x 2 m sopi hyvin julkisivun mit-

takaavaan.

8 Seinämuotti. Puulevyt tuettiin mitallistetulla puu-

tavaralla ja muotti sidottiin liimapuu- tai teräspalkein.
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Kari Nevalaisen kautta löytyi myös kokenut ja 
lehmänhermoinen vibra-mies, joka osoittautui 
korvaamattomaksi kapeita, korkeita ulkokuoria 
valettaessa.

Betonina käytettiin tehonotkistettua 
massaa, ja kylmä talvi pakotti käyttämään 
talvibetonia. Hankimme lumilapioita, solu-
muovieristettä ja puhallinlämmittimiä, joilla 
muotit esilämmitettiin.

Jokaiseen valuun upotettiin lämpömittari, 
jolla seurattiin, että lämpötila pysyi plussan 
puolella vaadittavat 24 h. Betonin kovettumis-
reaktion tuottama lämpö itsessään riitti melko 
hyvin, ja lisäksi ylläpidettiin tarvittava lämpö 
puhaltimilla.

Ammattiylpeä pientalorakentajaporukka 
teki loistavaa jälkeä, ja jännittävä muottien 
purkutyö päättyi aina helpotuksen huokauk-
seen – ja valtavan mikado-kasan selvittämiseen: 
muottipuutavarakasan lajitteluun, naulanpois-
toon ja levyjen puhdistamiseen.

Valujälki oli sinällään jo erittäin hyvä, mutta 
viimeistelimme sen vielä täyttämällä huokosia 
löysällä vesisementtilaastilla ja lopuksi pintaan 
siveltiin impregnointiaine suojaamaan pintaa 
likaantumiselta. Faceal Oleo, joka on nanotek-
nologiaan perustuva suoja-aine, toimii hämmäs-
tyttävän hyvin; sateella betoni ei ime kosteutta 
ja pinnat ovat pysyneet siisteinä, eikä julkisivu 
näytä sateellakaan laikukkaalta.

Yksiaineisuus antaa pienellekin rakennuk-
selle vahvan luonteen, mutta koska emme kui-
tenkaan halunneet puhdasta ”betonibrutalis-
mia”, käytimme pehmeämpiä materiaaleja sisä-
tiloissa ja yksityiskohdissa. Neutraalin värinsä 
ja rouhean luonteensa vuoksi betoni korostaa 
kauniisti muita materiaaleja ja kontrastimate-
riaalien valitseminen olikin herkullista: Yhdis-
timme betonin rinnalle tammea, travertiinia, 
valkoisia ja tummia maalipintoja. Liuskekiveä 
käytimme pihan pinnoissa yhdistävänä tekijänä 
viereisiin 50-luvun pihoihin. Betoni on myös 
kaunis ja kestävä tausta köynnöksille ja muulle 
kasvillisuudelle, joka viimeistelee talon sulau-
tumisen ympäristöönsä.

Villa Cervi, Helsinki

9 Leikkaus

10 1. kerros

11 Kellarikerros
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12 Alakerran takkahuone avautuu valopihalle.

13 Julkisivu länteen

14 Julkisivu etelään

15 Julkisivu itään

16 Julkisivu pohjoiseen
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17  Sisäporras on paikallavalettu.

19

18 Kylpyhuoneessa on kaunis valoikkuna.

19 Makuuhuoneessa on betonipinta esillä.
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Villa Cervi, Helsinki
Kerrosala: 120 m2
Rakennuttaja ja käyttäjä: Anna Puisto ja 
Marcel Ulmer
Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: 
Anna Puisto ja Marcel Ulmer
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto 
Heikki Möttönen Oy
LVI-suunnittelu: Trilogon Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkö- ja telesuunnittelu 
Alhonen Ky
Geo-suunnittelu: Pohjatekniikka Oy
Rakennustyöt: Kari Nevalainen, Arvi Vaarala, 
Hannu Kola
Muottitöissä: Kim Nurminen/ Rakennuspal-
velu K. Nurminen Oy
LVI-urakoitsija: Armek Oy
Louhinta ja maarakennustyöt: MP Maa ja 
Perustus Oy
Viranomaisyhteistyö: arkkitehti Paula 
Roine/ Rakennusvalvontavirasto
Muut yhteistyötahot:
Betoniharkot: Lammi-Kivitalot Oy
Paikallavalubetoni: Ruskon Betoni Oy
Ontelolaatat: Parma Oy
Ikkunat: Schüco / Konepaja Raimecon Oy
Laatat: Kaakelikeskus
Travertiini: ABL-Finland
Betonipintojen suoja-aine: Uudenmaan pin-
tasuojaus Ky

Villa Cervi, Helsinki

20 Työhuone sijaitsee alakerrassa.

Villa Cervi
For architects Anna Puisto and Marcel Ulmer, 
the dream of designing and building a house 
of their own, Villa Cervi, started to turn into 
reality when they found a property in a lush 
area of fifties detached houses.

As the building right on the property only 
amounted to 115 square metres, and the aver-
age height had to be kept really low due to the 
specifications of the town plan, the garage, the 
sauna, the home office and the auxiliary facilities 
were located in the basement. The architects very 
clearly wanted to use just one main material in 
the house. Concrete was a natural choice, as it 
can be used in both cold garden walls and the 
facade, from below ground up to the roof height.

As a material that is at the same time valu-
able and modest, concrete was well suited to 
the milieu that consisted of the well-designed, 
impressive but not flashy houses of the fifties. 
The discreet grey colour of concrete blends in 
with the broken colours of the old plaster facades 
and the greenness of the environment. 

The loadbearing frame was built from con-
crete blocks; the intermediate floor and the roof 
from hollow-core slabs. The basement walls are 
made from insulated blocks. The 150 mm con-
crete blocks of the frame of the building part 
above ground were covered with EPS insulation, 
and the 100 mm cladding was poured on the site. 

Parts of the internal leaf were also poured on 
the site to produce fair-faced concrete surfaces 
also inside the house.

The limited space available on the property 
determined the choice of the formwork tech-
nique. The formwork designed for the project 
could be manually constructed on the site. 
Superplasticised concrete was selected, and the 
cold winter made it necessary to use concrete 
designed for cold weather concreting.

The crew of small house builders, proud of 
their professional skills, did an outstanding job 
with concreting. The surface was finished by fill-
ing pores with loose water-cement mortar, and 
finally an impregnation solution was applied 
on the surface to protect it against dirt.

The use of a single material gives even a small 
building a strong character. Thanks to its neutral 
colour and coarse nature, concrete emphasises 
other materials beautifully. Concrete was com-
bined with oak, travertine, and coated surfaces 
in white and dark colours. The slate surfaces 
of the outdoor areas connect the courtyard of 
the new building to the adjacent gardens of the 
fifties. Concrete also provides an attractive and 
strong background for climbing plants and other 
garden plants, as the final touch that makes the 
house blend into the environment.
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