
Onko mahdollista asua arkkitehdin 
piirtämässä pientalossa Helsingissä niin, 
että tienoon lasten paras leikkipaikka on 
viereinen luonnonmetsä? On hyvinkin.
m i m m i  p e n t i k ä i n e n  kuvat  k a i s u  j o u p p i

as ukkaat Hortonomi Annu Mustonen ja  
rakennusalalla myyntitehtävissä työskentelevä  
Tuomas Mustonen sekä lapset Saaga ja Nooa. 
koti  Kaupunkipientalo Helsingin Alppikylässä,  
122 m². Talo on rakennettu vuonna 2014.

Kaupungin 
rauhassa
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a nnu ja Tuomas Mustosen kaupunki
pientalo on osa värikkäiden erillis
talojen pitkää nauhaa Helsingin 
Alppikylässä. Vuokratontti rajoittuu 
toiselta puolelta kaupungin raken
nuttamaan pihakatuun ja toiselta 
puolelta luonnontilaiseen metsään, 
joka on kylän lasten yhteinen leikki

paikka. Arkkitehti Antti Heikkilän suunnittelema talo 
valmistui alueelle ensimmäisten joukossa.

Mitä olette oivaltaneet asumisesta? 
Olemme huomanneet, että hyvän arkkitehtisuunnittelun 
avulla voi lisätä arjen sujuvuutta ja sitä kautta onnelli
suutta. Mielenkiintoinen sisustus syntyy erilaisia mate
riaaleja ja asioita yhdistelemällä. Lisäksi talo tuntuu 
kodilta, jos se on kodikas eikä siellä ole liikaa tavaraa. 

Miten päädyitte juuri tähän kotiin?
Meillä oli haave rakennuttaa ensiasunto Helsinkiin. 
Etsimme tonttia ja saimme vuokratontin Alppikylästä.  
Tavoitteenamme oli rakennuttaa arjessa toimiva käytän
nöllinen lapsiperheen koti. Pidämme Alppikylää moder
nina asuinalueena, ja meillä on ihania naapureita! 
Lapsille löytyy aina leikkiseuraa ja aikuisille lenkki  
ja ulkoilukavereita. Arkkitehti Antti Heikkilän avulla 
saimme yksilöllisen, toiveitamme vastaavan kodin, jossa 
viihdymme todella hyvin. 

Millaisia käytännön tarpeita teillä oli? 
Halusimme erillisen, tilavan ulkovaatehuoneen sekä 
portaiden alle piilopaikan lastenvaunuille. Yläkertaan  
sijoitettiin makuuhuoneet ja erillinen kodinhoito
huone. Tavoitteenamme oli, että pyykit kulkevat 
mahdollisimman pientä ympyrää. Käytännöllisyyden 

Olohuone on Annun ja Tuomaksen lempipaikka.  
Adean sohva on pehmeä pötköttelykaluste, josta  
on hieno näkymä sisäpihalle ja lähimetsään. Sohva
pöydän marmorikannen Annu löysi Tori.fi:stä  
ja jalat kirpputorilta. Tuomas yhdisti osat.
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”Halusimme kaapit kalustemaisina ja kodinkoneet  
integroituina, jotta olohuone-keittiö olisi saumaton.”
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lisäksi kodin pitää olla myös kaunis. Pohjaratkaisulta 
halusimme, että keittiö ja olohuone ovat samaa tilaa. 
Olohuone on myös täyskorkea, mikä lisää entisestään 
avaruutta ja valoisuutta. Keittiön neliöt maksimoitiin  
sijoittamalla kiintokalusteet seinien vierustoille. Huone
kalujen valinnalla halusimme vielä lisätä kontrastisia 
elementtejä. Pörröiset, pehmeät ja rouheat tekstiili
pinnat sekä viherkasvit pehmentävät tunnelmaa ja 
luovat kodikkuutta. 

Osallistuiko koko perhe päätöksentekoon? 
Isompia ristiriitoja sisustuksen suhteen ei ole syntynyt, 
sillä tyylimme kohtaavat hyvin. Toki ajatuksia ja  
hankintaehdotuksia perustellaan ja niistä keskustellaan 
yhdessä. Päädyimme kodissamme luonnollisiin väri
sävyihin, koska ne ovat harmonisia ja lähellä toisiaan. 
Pintamateriaalien ja tekstuurien valinnoilla saimme 
tuotua kerroksellisuutta sisustukseen. 

Miten ja mistä hankitte huonekaluja? 
Pääosan kalusteista olemme ostaneet uutena, mutta 
seassa on myös käytettynä löytyneitä aarteita. Mielen
kiintoisin kokonaisuus syntyykin uutta ja vanhaa 
yhdistelemällä. Käytettynä olemme ostaneet ainakin 
ruokailuryhmän wieniläistuolit, wc:n valaisimen ja 
lastenhuoneeseen sijoitetut Artekin tuolit. Jos vain  
aikaa ja kulutusta kestäviä kalusteita löytyy käytettynä, 
niin ostamme toki mieluummin sellaisia. Yksinkertaiset 
ja selkeät muodot sopivat meille, eivät niinkään antiikki
kiemurat tai koristekuviot. 

Betonielementtiportaat 
toimitti HB. Ne pinnoitettiin 
rakennusvaiheessa Ardexilla. 
Idean luonnonvalkoiseen ryi
jyyn Annu sai Anna Pirkolan 
seinätekstiileistä.

Keittiö teetettiin mittatilauksena 
kalustepuuseppä Heikki Lohella. 
Musta liesituuletin tilattiin Eng
lannista. Marmoriseen välitilaan 
Annu sai idean Pinterestistä, ja 
laatat löytyivät Bauhausista. 
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Miten Annun hortonomin ammatti näkyy kodissa?
Oman pihan suunnittelu ja rakentaminen olivat tässä 
talossa tärkeä osa rakennusprojektia, koska meillä 
on ammattilainen omasta takaa. Ensimmäinen oma 
pihamme on aivan erityinen, se suunniteltiin ja  
toteutettiin tunteella. Pihallamme on vuodenaikojen 
mukaan elävien istutusten lisäksi minulle kaksi tärkeää 
elementtiä: vesi ja tuli. Ne luovat tunnelmaa, ja niiden 
äärelle on mukava pysähtyä.

Minkä rakennus- tai sisustusprojektin teette  
seuraavaksi?
Tähän kotiin emme enää tee uusia hankintoja, koska 
olemme alkaneet jo suunnitella arkkitehdin kanssa  
uutta taloa. Seuraavaan kotiimme hankimme ainakin 
pianon,  ja suunnittelemme sille paraatipaikan. Toiveissa 
on myös hankkia Lauri Ahtisen ja Matti Hintikan 
taideteoksia uuden kotimme seinälle. 

 
Millainen olisi unelmakotinne?
Haluaisimme asua väljästi paikassa, jossa olisi kauniit 
näkymät. Annu unelmoi jopa maaseutumaisesta ympä
ristöstä ja isosta tontista, jolla olisi atriumtyylinen 
piha. Kodissa olisi iso takallinen olohuone, todella 
pitkä ruokapöytä ja useita vierashuoneita. Lapsia 
varten talossa olisi jännittäviä salakäytäviä. Pihalla olisi 
tietenkin pihasauna, näyttävät istutukset ja vesiaihe. 
Tuomas ilahtuisi suuresta pihasta, jossa lapset voisivat 
harrastaa erilaisia aktiviteetteja. Myös oma crossipyörä
rata sopisi pakettiin.

Metalliset mustat pinnakaiteet 
tilattiin oppilastyönä Vantaan 
ammattiopistosta. Ne antavat 
upean ilmeen porras aulaan.

Wc:n tehosteseinä tehtiin 
märkätilatasoitteella. Kiillon 
tasoitteen päällä on vielä kirkas 
saunasuoja, joten pinta hylkii 
vettä. Pyyheteline on teetetty 
Vantaan ammattikoulussa. 

Saagan sänky on Ikeasta. 
Vuodevaatteina ovat Annun 
lempiväriä olevat vanhat sini
sävyiset Marimekon Lokki 
lakanat, jotka on ommeltu 
kirpputorilta löytyneistä 
aikuisten pussilakanoista.
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”Kotiimme valikoitui kestävä mastertop- 
betonilattia valkoisella sirotteella.”

Säilytyskaluste koostuu Ikean keittiön
kaapeista ja vanerilevystä. Sen päällä 
on vaihtuva valikoima tunnelmantuojia 
kuten Nappulakynttilänjalkoja.  
Sinisävyinen posteri on Playtypen  
kirjainjuliste, seeprajuliste on Artekin.
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k aup un k ip ie n ta lo 122 m²,  He l sin k i

Vierashuoneen sängyllä on Marimekon 
kankaasta valmistettu päiväpeite. Se 
hankittiin Ava Roomista. Sisustustyynyt  
ovat H&M Homesta ja kattovalaisin 
Ikeasta. Vaaleasävyinen villamatto ja 
koripunottu säilytyslaatikko ovat Annon 
mallistosta. Petroolinsininen laatikko 
Hay ja tuoksukynttilä Skandinavisk.

1. KERROS 2. KERROS
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kaupunkipientalot arkkitehtonisena  
ja yhteiskunnallisena ilmiönä

1 Kaupunkipientalojen esikuvia on Englannissa ja 
Keski-Euroopassa. Kyseessä on yhden perheen tai 

talouden omistama talo omalla tai kaupungin vuokra-
tontilla. Arkkitehtonisesti kaupunkipientaloissa on 
kiehtovaa se, että talot muodostavat yhtenäisen 
julkisivun ja rajaavat tiiviin, kaupunkimaisen katutilan. 
Julkisivut ovat yksilöllisiä, ja jokainen koti erottuu 
omanlaisenaan.
 

2 Kaupunkipientalolla on suora yhteys katuun. 
Asukkaalla on oma takapiha, toisinaan myös 

etupiha. Tavallisissa rivitaloissakin on aina takapiha, 
mutta yleensä autokatokset ja pyörävarastot ovat 
yhteisellä alueella kauempana pääovesta eikä väli-
töntä yhteyttä katuun synny.

3 Kaupunkipientalo voi olla iso tai pieni. Yleensä 
ne kaavoitetaan kahteen kerrokseen, ja kerrosala 

taloissa on noin 150 m2 ja huoneistoala noin 130m2. 
Euroopassa talot voivat olla jopa 3–4-kerroksisia.
 

4 Arkkitehtejä ja kaavoittajia kaupunkipientalomalli 
on kiehtonut pitkään, ja sitä on yritetty rantauttaa 

asumismuodoksi Suomeenkin, mutta jostain syystä 

rakennuttajaperheet eivät ole ottaneet talotyyppiä 
omakseen. Helsingin kaupunki on kuitenkin kaavoit-
tanut aktiivisesti kaupunkipientaloalueita. Eikö 
suomalaisia kiinnosta asua seinäkkäin naapurin  
kanssa? Onko ongelma siinä, että talotoimittajilta  
ei löydy valmiita kaupunkipientalomalleja ja projektiin  
on lähes poikkeuksetta palkattava arkkitehti? Vai 
onko keskiverto rakentajan mielestä hankalaa alkaa 
sovitella taloaan yhteen naapurin talon kanssa?
 

5 Kaupunkipientalon suunnittelussa arkkitehtikaan 
ei pääse helpolla. Kaupungit eivät ole tehneet 

kovin selkeitä linjauksia esimerkiksi paloturvallisuu-
desta, ja suunnittelijat ovat joutuneet selvittämään 
asioita joka hankkeessa erikseen. Joillakin alueilla 
on ollut monimutkaisia kaavamääräyksiä ja rakenta-
misohjeita tai tontit ovat olleet hankalan muotoisia 
ja korkeuserot haastavia. Yksi julkisuutta saanut 
kaupunkipientalokokonaisuus sijaitsee Helsingin 
Kalasatamassa. Kalasataman talot tulivat ökykalliiksi 
ja projektinhallinta petti. Kalasata man kaupunki-
pientaloprojektin epäonnistuminen ei tuonut hyvää 
mainetta asumismuodolle, jolla halutaan tarjota aito 
vaihtoehto pääkaupunkiseudulla asuville ihmisille.

Mustosten pihalla on sesongin 
kasveja toivottamassa vieraat  
tervetulleeksi. ulkoovi on Pihlan. 

Piha on jaettu kolmeen erilaiseen 
osaan: terassiin, nurmeen ja laa
toitukseen. Pihan takaosassa on 
hiekkaalue lapsille ja nuotiopaikka. 
Tulipesä on Bauhausista. 
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