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SIINÄHÄN SE SYNTYY. Ensimmäisen talon lisäksi tiedossa on
hyvin luultavasti muuttajat jo
myös kahteen seuraavaan rakennukseen. Piirustuspöydälle tosin
on vasta päässyt tämä yksi.
– Muutamiin taloihin olemme
pyöritelleet jo tyyppimalleja, mutta jokaisella talonrakentajalla on
kuitenkin ne omat persoonalliset
toiveet, joten valmiiksi ne piirretään vasta myöhemmin, arkkitehti Paakkunainen kertoo.

Luopioisissa luotetaan kompaktiin
kokoluokkaan – jälleen kerran
Pälkäneen Luopioisten kirkonkylässä käynnistettiin pari
viikkoa sitten upouuden asuinalueen rakennustyöt. ViherKostialan avainsana on kompakti kokoluokka, sillä paikalle on suunniteltu niin sanottuja moderneja mummonmökkejä, joiden kokoluokka on 50 neliötä. Luopioisessa ei olla asian suhteen nyt pappia kyydissä ensimmäistä kertaa.
Pirkanmaan Yrittäjä -lehti kävi sylttytehtaalla syyskuun
alussa.

R

akentamiseen makuun oli
päästy vasta edeltävällä viikolla, mutta ensimmäisen talon
pohjatyöt alkoivat olla jo hyvässä
vauhdissa. Arkkitehti Salla Paakkunainen seurasi innolla vieressä, kun
hänen suunnitelmansa oli heräämässä henkiin. Hänen yrityksensä, Arkkitehtitoimisto Akkuna on vastannut
ViherKostialan varsinaisesta suunnittelusta, ja myös nyt tekeillä olevan
talon piirustukset ovat syntyneet hänen kynästään.

Seppo mukaan

Sen verran tuore toimija Paakkunainen tässä yhtälössä on, että hän kehottaa meitä pyytämään paikalle myös
Seppo Kääriäisen. Nyt ei puhuta poliitikosta vaan hänen luopiolaisesta
täysnimikaimastaan. Kyseinen Seppo
Kääriäinen on maailmankaikkeuden
paras ekspertti tämän asian suhteen,
sillä hän on paitsi Luopioisten Yrittäjien toiminnanjohtaja myös koko
pienrakentamishankkeille aiemminkin kasvot antanut puuhamies.

Alkutahdit poljettiin jo
20 vuotta sitten

Pitkältä emme Kääriäistä joudu etsimään, sillä hän asuu nykyisen työmaan naapurissa. Hän kertoo heti
kärkeen, että nyt työn alle saatu asuinalue on pitkän jatkumon seuraus.
Ensimmäistä kertaa samaiselle Kostialan asuinalueelle, joka siis jää vain
parinsadan metrin päähän Luopioisten keskustasta, suunniteltiin puutarhakylää jo 20 vuotta sitten eli 1998.
– Sille kyllä näytettiin vihreää valoa sittemmin Pälkäneen kanssa
hynttyyt yhteen laittaneessa Luopioisten kunnassa, mutta rakennusvaiheeseen asti se ei ikinä edennyt,
mies taustoittaa.

Viimeksi oltiin
aikaansa edellä

Toisaalta hyvät pohjatyöt olivat merkittävä syy siihen, että pari vuotta
myöhemmin, kuitenkin tämän vuo-
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situhannen puolella, Luopioisissa
lähdettiin toteuttamaan ”Sadan tonnin taloprojektia”, joka sai huomiota
aina valtakunnan mediaa myöten.
Tämän seurauksena Kostialan alueelle syntyi useampikin moderniksi
mummonmökiksi ristitty asuintalo.
Nyt ollaan samoilla jäljillä.
– Mummonmökki-projekti oli itse asiassa aikaansa edellä. Halusimme jo tuolloin lähteä pienentämään
talon kokoa reilusti. Se oli vielä
2000-luvun alussa aivan vastavirtaan
kulkeva ajatus. Nythän se on suurinta muotia, taustoittaa Kääriäinen.
Seppo Kääriäinen on itse vaikuttanut pientaloprojektissa pitkään, mutta ei suinkaan ota kaikkea glooriaa
itselleen. Esimerkiksi kunnan entinen rakennusmestari Asko Valkama
ja Ari Toivari ovat miehen mukaan
olleet tärkeitä koko hankkeelle.
– Heille kuuluu suuri kiitos, Kääriäinen korostaa.

Vasta alku

Tällä hetkellä työn alla on siis ViherKostialaksi nimetyn alueen ihka
ensimmäinen talo, mutta viimeiseksi se ei jää. Tiedossa on jo kolme
muuta varausta, ja Kääriäinen uskoo, että ensi keväänä on päästy työmaavaiheeseen jo vähintään kuuden
talon osalta. Se olisi jo puolet nyt
kaavassa olevasta määrästä. Aivan
täynnä nyt varattu peltoaukea ei silloinkaan vielä ole. Reservissä on tilaa, joka yhtä lailla kuului kunnan
maakauppaan. Nyt lohkottu tontti
on arkkitehdin pöydällä jaettu kahteen erilliseen puolikkaaseen. Toisella puolella rakennuksista kaikki
ovat erillispientaloja ja toisella puolella puolestaan kytkettyjä omakotitaloja.
Artikkeli jatkuu s
euraavalla aukeamalla
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Kiinnostusta riittää

Arkkitehti Paakkunaisen ja Kääriäisen mukaan ViherKostilan alue
on herättänyt kiinnostusta useammassa eri kohderyhmässä.
– Jo täällä asuvien nuorempien
ihmisten lisäksi kyselyitä tonteista
on tullut myös paluumuuttajilta,
joista hyvä esimerkki on tämä ensimmäisen talon varannut pariskunta. He muuttavat takaisin Luopioisiin Lapin Enontekiöltäsaakka,
Kääriäinen kertoo. Lisäksi hän nostaa esiin vapaa-ajan asukkaat.
– Mökkeilytyylit muuttuvat, eikä järven rannalla sijaitseva mökki enää ole aina prioriteetti. Tässä
ranta on kuitenkin hyvin lähellä,
mutta toisaalta toisin kuin monessa mökissä, myös Luopioisten keskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä, Kääriäinen toteaa. Arkkitehti uskoo, että myös Sappeen läheisyys voi kiinnostaa. Matkaa näin
eteläisillä lakeuksilla olevan talven
ykköskohteeseen ei ole kun 13 kilometriä.
– Uskon, että täältä asumisesta
ovat kiinnostuneet ihmiset, joilla
on jo jonkinlainen side Luopioisiin, siis joko asunto tai mökki
täällä.

Nyt isketään trendiin

Molemmilla projektin puuhaajista
on hyvät perusteet nyt valloillaan
olevaan pientalobuumiin.
– Se johtuu nykyaikaisesta elämäntavasta. Taloudet ovat entistä
pienempiä, ja niitä on enemmän
kuin koskaan. Ihmiset haluavat
asunnon, josta pääsee tarvittaessa
myös eroon. Rakentaminen on monimutkaistunut, kustannukset ovat
nousseet, ja uusia rakennusmääräyksiä on jatkuvasti tullut lisää, duo
pohtii yhteistuumin. Ja juuri tuon
viimeksi mainitun byrokratian takia on oleellista, että iso osa talois-

ta ViherKostialassa jää alle 50 neliön, jolloin se ei tarvitse energiatodistusta.
– Tällöin se voidaan varustaa
modernilla sähkölämmityksellä,
joka on muuten ihan varmasti takaisin tulossa oleva lämmitysmuoto, Kääriäinen sanoo.

Ripeää touhua

Sekin hyvä puoli pientalorakentamisessa on, että pienemmät neliöt
nousevat nopeampaan tahtiin. Sekin auttaa, että talonrakennuksessa käytetyt elementit tulevat asennusvalmiina tänne. Niissä ei kauan
nokka tuhise.
– Kun talo on näin pieni, sisätöistä selvitään melko nopeasti.
Kunhan elementit on saatu pystyyn, niin puolentoista kuukauden
päästä talo on muuttovalmis, Paakkunainen kertoo. Esimerkiksi nyt
tekeillä olevan kohteen on tarkoitus olla muuttovalmis jo marraskuun aikana. Ja jos kaikki menee
nappiin, se on asuinvalmis jo marraskuun alkupuolelle. Eli hyvin nopeasti siis.
Koko touhua ovat ohjanneet
myös eurot. Kun neliöistä tingitään,
saadaan kokonaishintalappu alhaisemmaksi. Tästä syystä ViherKostialan talojen hinnat kuulostavat
varsin mukavilta.
– Ihan satatuhatta ei varmaankaan riitä, mutta sen uskallan luvata, että yksikään talo täällä ei tule
maksamaan 150 000 euroa, arkkitehti visioi.

Ei mahdoton
tonttihinta

ViherKostialan alue on sinänsä monen tahon projekti, että mukana
ovat myös kunta ja paikallinen yrittäjäyhdistys. Esimerkiksi alueen
tontit kunta osti ennen hankkeen
alkua, ja ostajat lunastavat ne nyt
suoraan kunnalta. Hinta ei päätä
huimaa, tonttihinta on 12 euroa neliötä. Halvemmallakin kunnalta on

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-14
Keskitie 17, puh. 03-524 2200

www.luopioistenapteekki.fi
JULKISIVU ETELÄÄN
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36720 AITOO
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Timo Tuominen
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Lue myös netissä
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SUUNNITELMAKUVIA. Kompaktin kokoluokan puolesta puhuvat myös trendit, sillä ylipäätään asumisessa on liikuttu jo
jonkin aikaa siihen suuntaan.
– Kai se on sitäkin, että ei nykyään haluta niin siivota ja hoitaa pihaa, Vielä isompi
tekijä on kuitenkin raha.
– Kun nyt laskee, että jokainen rakennusneliö maksaa sen noin 2000 euroa, on
selvä, että tässä päästään pienempiin
kustannuksiin, arkkitehti kertoo.
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Kuva: seppo Kääriäinen

VIIKKOA PY-LEHDEN vierailun jälkeen työmaalla päästiin jo valuhommiin. Yhdistelmänimi on puoliksi vanhaa perua, sillä nyt rakenteilla olevat tontit sijoittuvat
Kostialan ison maatilan entisille maille. Viher-etuliite puolestaan kertoo arkkitehdin mukaan siitä, että alueen lopputulos kompakteine taloineen muistuttaa ainakin etäisesti siirtolapuutarhaa. – En oikein tiedä, mahtuuko tässä varsinaisesti viljelemään, mutta kun tämä on tällaista vanhaa ryytimaata, niin onhan siinä vähän
historian kaikua. Idea on, että vaikka ollaankin Luopioisten keskustassa, olemme
myös likellä luontoa, hän asettelee sanansa.

LUOPIOISISSA ALKAA olla jo pitkät perinteet pienomakotitalojen rakentamisessa. Niitä on puuhattu sittemmin Pälkäneen kanssa hynttyyt yhteen laittaneen
kunnan kanssa jo vuosituhannen alusta saakka. Pirkanmaan Yrittäjä -lehti kävi
tutustumassa ViherKostialan tuoreeseen asuinalueeseen, jonka ensimmäisen talon osalta rakennustyöt alkoivat elokuussa.
VIHERKOSTIALAN ALUEEN suunnittelusta vastannut Arkkitehti Salla Paakkunainen työmaalla. Hän myöntää, että nyt käyntiin saatu Viherkostiala on ollut hyvin poikkeava projekti monessakin mielessä. Tontille ei ollut nimittäin edes vielä
määritelty kulmapisteitä rakennustöiden alkaessa. Ja itse asiassa rakennuslupakin oli vielä virallisesti käsittelyssä, joskin suullisesti siunaus oli saatu jo aikapäiviä sitten.

tonttimaata saatavissa, mutta kuten
todettua, nyt ollaan aivan keskustan
tuntumassa. Ja koska tontit ovat arkkitehti Paakkunaisen oman määritelmän mukaan kokoluokaltaan ”Pispala-tontteja”, jäävät tonttiin käytetyt summat jopa tapauksessa muutaman tuhannen euron kieppeille.
Suurimmat alueen tonteista ovat
600-neliöisiä, pienimmät jäävät alle
300 neliön.

Yrittäjäjärjestö
panostaa
markkinointiin

Seppo Kääriäisen mukaan Luopioisten Yrittäjät on ottanut roolia etenkin markkinoinnissa.
– Kunta markkinoi tontteja, mutta olemme halunneet konseptoida tätä mallia vähän pidemmälle ja tarjota myös muuta ostettavaa kuin pelkät tontit. Itse näen, että ViherKostiala on konseptoitu tiiviiksi asuinalueeksi keskellä kylää ja palveluita,
Kääriäinen perustelee. Markkinointiroolissa hän muistuttaa siitäkin, että ensi kesällä jo pystyssä olevien
kohteiden ääreen ollaan suunnittelemassa aivan omia messuja. Niistä
onkin jo mustaa valkoisella.
– Ensi heinäkuussa, 30.6.–8.7. järjestämme tällä alueella Kukkian ky-

läsuntomessut, jolloin valmiina olevat kohteet ovat kierrettävissä olevia
messutaloja.

Vahvaa
rakennustoimintaa

Toisaalta syvimmät syyt siihen, miksi yrittäjäjärjestö on lähtenyt näin
isosti mukaan rakennusprojektiin,
löytyvät vieläkin syvemmältä.
– Kyllä se lähtee yrittäjyyshengestä. Haluamme näin omalta osaltamme edistää paikallista rakentamista ja koko kuntakuvaa. Täällä on
jo lähtökohtaisesti paljon rakennustoimintaa, ja sitä voi jollakin tapaa
pitää jopa peruselinkeinoihimme
kuuluvana toimintana, Kääriäinen
kertoo. Luopioisissa rakentajien
määrää on Kääriäisen mukaan kasvattanut se, että paikka sattuu olemaan erityisen mökkivaltaista
maastoa.
– Asukaslukuun nähden olemme
koko Suomen mittakaavassa aivan
maan kärkeä. Paljon kiitosta tästä
kuuluu Sappeen vetovoimalle. ●
Teksti: VILLE KULMALA
Kuvat: VILLE KULMALA,
SEPPO KÄÄRIÄINEN JA
ARKKITEHTITOIMISTO AKKUNA

Paikallislehtijuttu, joka kannatti lukea
Arkkitehti Salla Paakkunainen
päätyi mukaan ViherKostiala-projektiin sattumalta. Hän
sattui olemaan oikeassa paikassa
oikeaan aikaan, kun paikallislehti aikanaan kolahti postiluukkuun. Toisin kuin Kääriäisellä ja
muilla aktiiveilla hänellä ei entuudestaan ollut minkäänlaista suhdetta Luopioisiin. vaikka hän olikin muuttanut Tampereelta emokunta Pälkäneelle jo yhdeksän
vuotta aikaisemmin.
Salla Paakkunaisella oli valmiina jo sekä tontti että pienehkön
omakotitalon piirustukset Pispalassa. Ne suunnitelmat kuitenkin
jäivät, kun hän tapasi tulevan
aviomiehensä. Sitten Pälkäneeltä
löytynyt vanha omakotitalo hurmasi pariskunnan.
Muuttohalukuutta lisäsi se, että tuolloin tamperelaisen arkkitehtitoimiston palkkalistoille kuuluneelle Paakkunaiselle tarjoutui
mahdollisuus tehdä etätöitä. Hän
itse uskoo, että kyseinen kokemus
edesauttoi myös hänen yrittäjädebyyttiään kolme vuotta sitten. Se
tuli ajankohtaiseksi, kun aiempi
työnantaja ilmoitti eläkesuunnitelmistaan. Vuoden 2015 syksyllä yrittäjä perusti arkkitehtitoimisto Akkunan.
– Olen vanhan pälkäneläistalon

ostamisesta lähtien ollut kallellani
perinnekorjaamiseen ja halusin
saada sitä mukaan nimeen, hän
kertoo. Paakkunainen myöntää, että osa tuttavista oli vähän skeptisiä
kuullessaan naisen suunnitelmista pistää arkkitehtitoimisto pystyyn Pälkäneen kokoiseen kuntaan. Yrittäjä oli kuitenkin jo entuudestaan päässyt tutustumaan
etätyömaailmaan sen verran, että
suunnittelutyön fyysinen tekopaikan merkitys oli hyvin pieni.
Paikallisessa aviisissa, Sydän-Hämeen Lehdessä, olleen artikkelin seurauksena Paakkunainen päätyi vierailemaan Mikkolan
Navetassa järjestetyssä asumisen
ja rakentamisennäyttelyssä. Tuore yrittäjä halusi verkostoitua.
– En tuntenut Seppoa entuudestaan, mutta koska olin aika
tuore yrittäjä ja huomasin paikallisten alan yrittäjien ilmoitukset,
menin nykäisemään häntä hihasta ja tiedustelin, voisinko saada
myös oman A4-tiiviistelmäni
näyttelytilan seinälle, Paakkunainen taustoittaa. Tarinan opetus
lienee, että aktiivisuus palkitaan.
Ajoitus oli sinänsä likipitäen täydellinen, että samaan syssyyn arkkitehti pääsi tapaamaan myös kollegansa Pertti Toivarin, joka oli
ollut kuvioissa mukana jo pidem-

pään. Hänen suunnittelupöydältään olivat kotoisin lukuisat aiemmin Luopioisiin syntyneistä pientaloista, mutta noihin aikoihin
hän oli eläköitymässä. Uudelle
suunnittelijalle oli siis selvä tarve.
– Eikä tuolloin ensimmäisellä
kerralla meillä ollut puhetta edes
tästä projektista, mutta jo pari
viikkoa myöhemmin sain yhteydenoton, joka on johtanut nykyhetkeen, Paakkunainen taustoittaa. Kääriäisen mukaan kyseinen
tapaus on malliesimerkki siitä,
miksi erilaisia messuja ja vastaavia kannattaa järjestää.
– Tämä on parasta mahdollista ihmisten törmäyttämistä.
Suunnittelija toteaa, että aiemmassa työelämässä suuri osa hänen kohteistaan on ollut aivan
muuta kuin pientalorakentamista. Mutta toisaalta tämä aihealue
on sellainen, jota luultavasti joka
ikinen arkkitehti on jossakin
uransa vaiheessa tehnyt.
– Siis ainakin piirtänyt vaikka
sukulaisten omakotitaloja, hän
kertoo. Arkkitehti ei kuitenkaan
näe, että tästä tiiviistä kokoluokasta olisi ollut hänelle mitään erityistä haastetta.
– Arkkitehtihän nyt piirtää
vaikka lentokentän, jos joku sitä
pyytää, hän hymyilee.

