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Suomi on ainutlaatuinen maa, sillä se on kehittynyt luonnon keskellä sekä idän että lännen
vaikutteiden alaisena. Suomalaiset ovat tunnetusti introvertteja ja ujoja, mutta samalla myös
yksityisyyttä kaipaavia. Eräänlaisissa ilmastollisissa ääriolosuhteissa eläminen on suomalaisille
arkipäivää. Suomalaisten tulee kestää pitkiä ja pimeitä talvia nauttiakseen lyhytaikaisista, mutta
valoisista kesäpäivistä. Vaikka yhä usemmat suomalaiset asuvat kaupungeissa, niin silti he
kaipaavat metsää, valoa ja luontoa.
Tämän asuntoreformin inspiraatio juontaa juurensa näistä havainnoista. Suunnitelma on visio
kaupunkimaisesta arkkitehtuurista, joka painottaa samanaikaisesti sekä nykyaikaista
asuntorakentamisen tiiviyttä että luontoarvoja. Suunnitelmaa voidaan siten kutsua ‘Urbaaniksi
metsäksi’.’
Kuokkalan keskustassa sijaitseva suunnittelualue on Kuokkalan kirkon eteläpuolella ja
Puukuokka-korttelin läntisellä puolella. Pääosin 1970-luvun loppupuolella rakennetut
asuinrakennukset ympäröivät suunnittelualuetta. Suunnitelma tuo keskusta-alueelle uuden
asuntotypologia perustuen puisiin minitorneihin ja niiden ympäröimään yhteisölliseen sisäpihaalueeseen. Suunnitelman seitsemän kahdeksankerroksista rakennusta henkivät materiaalien ja
siistien yksityiskohtien kautta nykyarkkitehtuuria ottaen samalla vaikutteita ympäröivien
rakennusten kattoratkaisuista.
Rakennukset on sijoitettu siten että kaupunkimaisella keskustalla ja kirkolla on ympärillään
riittävästi avointa hengittävää tilaa. Samalla rakennukset rajaavat keskelleen sisäpihamaisen
alueen maantasoon. Julkisen vuorovaikutuksen mahdollistamisen takia se on haluttu pitää
helposti saavutettavana ja läpikuljettavana. Kävelykokemuksena se on pikemminkin kokemus
luonnonvaraisesta metsästä kuin hoidetusta puistosta.
Rakennuksen esivalmistaminen tilaelementteinä on suunnittelun kokonaisvaltaisena
lähtökohtana. Tilaelementtien esivalmistuksella on huomattavia etuja Suomen vaihtelevan
ilmaston ja kosteuden takia. Esivalmistetut tilaelementit voidaan valmistaa säältä suojattuina ja
kontrolloiduissa olosuihteissa. Tämä auttaa varmistamaan puurakenteiden pitkäikäisyyden.
Sään kausittaiset vaihtelut eivät myöskään pysty sotkemaan projektin toteutusaikatauluja.
Suunnitelman keskeisenä ajatuksena on rakentaa torneille betoniset porrashuoneet ja
ympäröidä ne asuintilojen neljä metriä leveillä tilaelementeillä. Niiden päälle asennetaan kaksi
metriä leveät tilaelementit, jotka sisältävät tilaa varastoille, ikkunoille ja terasseille.
Jokaisen tornin asuntojakauma koostuu eri kokoisista asunnoista, vaihdellen pienistä yksiöistä
suurempiin neljän huoneen perheasuntoihin. Jokaisen tornin pohjaratkaisu on ainutlaatuinen ja
asuntojen näkymät avautuvat ulos jo asunnon ulko-ovelta saakka. Asuntojen pääoleskelutilat on
sijoitettu asuntojen keskelle ja terassit niiden kylkeen, jolloin näkymät avautuvat terassien kautta
luontoon. Jokaisessa tornissa on yhteiset pesu- ja saunatilat sekä kerhohuone
kattoterasseineen, jolloin kaikilla asukkailla on mahdollisuus päästä ihailemaan kattomaisemaa
urbaanin metsän yläpuolella.

Työn lopputuloksena on rohkea visio asuntosuunnittelusta, joka korostaa metsien ja luonnon
sosiaalista arvoa suomalaisessa kulttuurissa.

