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HENNA – INNOVATIVE TOWN CONCEPT FOR THE FUTURE

Tavoite

Tavoitteena oli suunnitella konsepti tulevaisuuden ekologi-
sesti ja sosiaalisesti eheälle 20 000 asukkaan pikkukaupungille, 
jossa energiataloudellisesti kestävä elämäntapa ja omaleimai-
nen, houkutteleva kaupunkiympäristö ovat yhdistettävissä. 
Pohjimmiltaan tavoitteena on hyvän elämän edellytysten tar-
joaminen alueen asukkaille.

Konseptin teemat

Kaupunkikonseptin kehittämisen työkaluina
käytetään neljä teemaa: 

Pikkukaupunkielämää – sujuva arki

Sujuvaan joukkoliikenteeseen perustuvan 
pikkukaupunkielämän edellytykset Hennan sijaintipaikalla.

Yhteisö

Kestävä kaupunkikonsepti mahdollistaa myös 
sen asukkaiden kestävän elämäntavan.

Elinympäristö

Hennan asuinympäristön identiteetin ja laadun ainekset. 
Millaista on hennalainen kaupunkiympäristö ja maisema?

Energia

Nollapäästökauppalan toteutuminen. 
Keskeisten päästöihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen.

Konseptin testaus

Teemat tarkastelevat eri näkökulmista tavoitetta: korkeata-
soista, kestävää asuinympäristöä ja elämäntapaa. Jotta huo-
mio kohdentuisi Hennan alueella tarkoituksenmukaisimpiin 
tekijöihin, konseptien pohjana ovat aina myös alueen olevat 
olot. 
Konseptin laatiminen ja sen testaaminen Hennan oloihin 
yhdistetään. Konsepti ohjeistaa maankäyttöratkaisua ja maan-
käytön suunittelu vaikuttaa konseptin kehitystyöhön.

Tarkastelualueeksi konseptille on valittu ensisijaisesti noin 
kilometrin säteellä oleva vyöhyke pikkukaupungin ytimestä.

Hennan keskusta-alueen maankäyttösuunnitelma. Keskeinen tarkastelualue on rajattu n. 1 kilometrin etäisyydelle asemasta.
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1. SUJUVA PIKKUKAUPUNKI

Henna–Lahti–Helsinki–Pietari

Lahden palvelutarjonta on 10 minuutin ja Helsingin palve-
lutarjonta 45 minuutin junamatkan päässä. Pietarin metro-
polialue on raideliikenteen kehittyessä 3 tunnin etäisyydellä. 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle on suora yhteys Tikkurilan 
asemalta. Hennan asukkaalla on metropolialuetasoinen pal-
velutarjonta.

Kävelykaupunki–joukkoliikennekaupunki

Käveltävä pikkukaupunki on etäisyyksien hallintaa. Hennan 
keskustassa asuminen ei vaadi oman auton käyttöä. Hennan 
asemalta ja palvelukeskuksesta 500 metrin eli 10 minuutin 
kävelyetäisyydellä asuu n. 6500 hennalaista. 1 kilometrin etäi-
syydellä eli 15–20 minuutin kävelyetäisyydellä asukkaita on 
12 000. 20 000 asukkaan pikkukaupungissa asukkaat voivat 
olla 2 kilometrin säteellä keskustaytimestä.

Tiivis rakenne mahdollistaa erinomaisen joukkoliikenteen pal-
velutason ja sujuvien matkaketjujen järjestämisen (yhteisen 
lippujärjestelmän alle). Junaliikenteen ja bussien pikavuorolii-
kenteen asemat kytkeytyvät liityntäpysäköintiin ja paikalliseen 
sukkulabussin liikennesilmukkaan. Työ- ja vapaa-ajanmatko-
jen suorittamiseen joukkoliikenne on kilpailukykyinen liikku-
mistapa helppoutensa vuoksi.

Pikkukaupunkia ympäröivän tiiviin kylämäisen asutuksen työ-
matka-autoilu kerätään matkaterminaalin liityntäpysäköinti-
laitoksiin, jotka toimivat vuoropysäköintiperiaatteella.

Keskustan katuympäristö rakennetaan kevyen liikenteen mat-
kaajan ehdoilla shared space -tyyppisenä. Pikkukaupungissa 
ei tarvita erillisiä väyliä eri liikennemuodoille, kaikki mahtuvat 
käyttämään samoja katuja. Pysäköinti toteutuu liityntäpysä-
köintilaitoksen lisäksi korttelikohtaisesti hajautettuina laitok-
sina vaiheittaisen toteuttamisen helpottamiseksi.

Pikkukaupungin keskusta

Pikkukaupungin ytimessä on ihmisten ja palvelujen kohtaami-
sen paikka, ’mixing hub’. Ytimessä yhdistyvät joukkoliikenteen 
matkaterminaali (juna- ja bussiliikenteen pikareitit sekä pai-
kallisen joukkoliikennesilmukan pysäkit ja liityntäpysäköinti), 
viihtymisen paikat, julkiset ja kaupalliset palvelut, lähityön 

paikat, oppimisen paikat, terveydenhoidon ja vapaa-ajan pal-
velutarjonta. Julkisen kaupunkitilan ja -elämän solmukohta 
on foorumi, johon liittyy katettuja osuuksia ympärivuotisen 
käytön helpottamiseksi. Keskustaytimen palvelut ja toiminnat 
eivät sektoroidu, käyttäjien toiminnallista ja ajallista sekoittu-
mista edistetään ja eri käyttäjäryhmät saatetaan kosketuksiin 
toistensa kanssa (koululaiset–lähityötä tekevät–seniorit).

Tilavarausten oikea suhde

Keskustan maankäytön tiivistämiseksi liittymä moottoritiehen 
on Hennan keskustaytimen pohjoispuolella. Pikkukaupungin 
keskustan arvokasta pinta-alaa ei ole syytä tuhlata liittymäva-
rauksiin, tila kannattaa käyttää palvelujen ja asuntojen raken-
tamiseen. Liittymän ja keskustan palveluytimen välille muo-
dostetaan sujuva katusilmukka. Ydinkeskustan läpi ei synny 

turhaa läpiajoliikennettä, sillä liittymästä on sujuva ja suora 
yhteys työpaikka-alueelle ja keskustaa ympäröiviin asuinkort-
teleihin ja kyläasutukseen.

Kehäpuisto, vihreä lähellä

Elämän sujuvuus on suomalaiselle pikkukaupunkilaiselle vir-
kistäytymisen ja ulkoilun helppoutta sekä tunne luonnonym-
päristön läheisyydestä. Tulevaisuuden pikkukaupungissa maa-
talous- ja virkistysympäristöihin sekä liikunnan palveluihin on 
oltava välitön kontakti. Lähimmälle puisto- tai pääulkoilurei-
tille on matkaa kotiovelta enimmillään 250–300 metriä.

Virkistyspalvelujen ja ajanviettopaikkojen saavutettavuus 
(myös Helsingin ja Lahden tarjonta) karsii pois autolla tehtäviä 
ns. päivän toisia matkoja (koulukyyti / harrastus).
 
Hennan keskustan maisemallinen, vihreä selkäranka on kehä-
mäinen viheralue. Keskustan kehäpuisto on myös turvallinen 
kevyen liikenteen ’express-yhteys’. Kokoojakadut ja kevyen lii-
kenteen pääreitit risteävät aina eri tasossa. 

Sujuva pikkukaupunki elämä on etäisyyksien hallintaa ja liikennemuotojen joustavaa sovittamista toisiinsa.

Periaate-leikkaus Hennan keskustan julkisten tilojen, palvelujen ja joukkoliikennejärjestelmien toiminnallisesta sekoittumisesta.
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2. YHTEISÖ

Ihmisten ja ajatusten kohtaamispaikat  

– ’kolmannet paikat’

Julkiset kaupunkitilat

Paikallisella yhteisöllä tulee olla sen identiteetin konkretisoiva 
julkinen kaupunkitila, pikkukaupungin sydän. Hennan kau-
punkiyhteisön yhteinen sydän on torin ja matkakeskuksen 
palvelukorttelissa. Suuri asukastiheys keskustassa takaa pai-
kalliskeskuksen palveluille riittävästi käyttäjiä.

Ydinkeskustan palvelutarjonta yhdistää oleskelun ja viihtymi-
sen paikat palvelujen ja työnteon paikkoihin. Hennan keskusta 
on toiminnallinen paikka ilman kulutuspakkoa. Osin katetut 
julkiset tilat ovat vapaan oleskelun foorumi, johon liittyvät 
varattavissa olevat lähityötilat (toimistohotelli-konseptin 
mahdollisuus), Hennan info- ja palvelupiste, kirjastopalvelut, 
terveys- ja hyvinvointipalvelut ja kaupan palvelut (mm. lähi-
ruokahalli). Foorumi liittyy suoraan oppimisen tiloihin (kou-
lukeskus / päiväkoti) ja erilaisiin urheilupalveluihin, jolloin 
koululaiset ja muut toimijat käyttävät osin samoja tiloja. Pik-
kukaupungin keskus on ajatustenvaihdon, verkottumisen ja 
vertaisoppimisen paikka.

Asuntorakentamisen ja palvelutarjonnan suurempi kirjo tuot-
taa elämäntavallista heterogeenisyyttä. Elämäntapojen ja 
-rytmien erilaistumisesta koituu kaupunkitiloille käyttäjiä eri-
laisina vuorokauden aikoina. 

Asukkaan lähin yhteisö on oma kortteli ja pihapiiri. Shared 
space -katutilat ja kortteleiden pienaukiot ovat asunnon ja 
keskustan välillä luonteva ’kolmas paikka’. Hennassa katutilat 
kuuluvat asukkaille.

Vihreän virkistyksen ja toiminnan paikat

Hennan pikkukaupungin asukkaita yhdistävä vihreä kehä on 
kaupunkiluontoa julkisina toimintatiloina. Runsas vapaa-ajan 
tilojen, viihtymisen paikkojen ja harrastuspaikkojen tarjonta 
viheralueilla tukee ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
yhteyttä. 

Ympäröivä maisema on myös ruoantuotannon maisemaa. 
Osana viheraluekonseptia voidaan tutkia ’yhteisen maan’ 
toteutusmallia, jolla paikallisten asukkaiden ja ruokatuotan-
non sekä luontomaiseman yhteyttä ja hoitopanosta vahviste-
taan. 

PPP – public private people  

 –toimintatapojen kehittäminen

Kestävän kehityksen pikkukaupunkia tuskin muodostuu, jos 
sen asukkaat eivät toimi kestävästi. Kokemus yhteisöllisyy-
destä helpottaa kestävien valintojen tekemistä.

Ydinkeskustan palvelutarjontaa kehitetään ’yhden katon alla’ 
-periaatteella. Julkisten ja yksityisten palvelutuottajien yhteis-
toimintaa ja työnjakoa varten kehitetään toteutuskelpoisia 
konsepteja, joihin saadaan liitettyä asukasedustus toiminnan 
aikaiseen hallinnointiin ja kehitykseen.

Asuinkorttelien toteutusmallin on mahdollistettava joustava 
toiminnallisten sisältöjen vaihtuvuus (mixed use). Toteutus-
mallien pitäisi mahdollistaa katutasoon tilaa, joka tarpeen 
mukaan palvelee talon asukkaiden lisäksi ulkopuolisia tilan 
tarvitsijoita vuokrattavina liiketiloina. Asuntokohtaisiin tilaoh-
jelmiin ei tarvitse varata tilaa asioille, jotka voidaan toteuttaa 
yhteisinä. (verstastila, joogasali, päivätanssien paikka, ruoan-
laittotila, ateljee / pientoimisto, kierrätyspiste, myymälätila, 
yhdistystoiminta, vinkkipiste, ym.)

Kaupunkirakenteellisen ja naapurustojen kautta muodostu-
van identiteetin lisäksi pikkukaupunkia kehitetään yhteisönä, 
jossa osallistutaan paikalliseen päätöksentekoon. 20 000 asuk-
kaan pikkukaupungissa osa päätöksenteosta ja palvelutarjon-
nasta voitaisiin jalkauttaa asukasyhteisölle, joka osallistuisi 
tiiviimmin alueen maankäytön ja palvelutuotannon päätök-
sentekoon ja kehittämiseen. 

Hennan keskustassa joukkoliikenteen matkakeskus yhdistyy lähipalvelujen, vapaa-ajan, lähityön, oppisen ja viihtymisen paikkoihin. Toiminnat 
ja käyttäjäryhmät kohtaavat tilallisesti ja ajallisesti.
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3. ELINYMPÄRISTÖ

Pikkukaupungin asuinympäristö

Työpaikan merkitys suhteessa asuinpaikan sijaintivalintaan 
vähenee kulkuyhteyksien parantuessa. Houkuttelevien asuin-
ympäristöjen merkitys asuinpaikan valintaa tehtäessä kasvaa: 
pikkukaupungit kilpailevat asukkaista entistä enemmän elin-
ympäristöllään. 

Hennan pikkukaupunkiympäristön attraktio syntyy tiiviin 
pikkukaupunkiyhteisön sekä virkistyksen ja ruoantuotannon 
kulttuurimaiseman kokonaisuudesta. Hennan olemuksessa 
heijastuu eurooppalaisen kaupunkikulttuurin eetos: tilallisesti 
vahva katureittien ja -tilojen verkosto julkisine kohtaamisen 
paikkoineen ja kaupungin piirtyminen selkeästi esiin sitä 
ympäröivästä ihmistoiminnan maisemasta.

Vihreys osana elinympäristöä  
– agrikulttuurin paluu kiinni taajamiin

Hennassa kaupunkirakenteessa on ydinkeskustaa kiertävä vir-
kistyksellinen ja maataloustuotannollinen vihreä kehä, joka on 
muodostettu maastonmuotoja mukaillen alavammille ja kos-
teammille alueille. Viheralueet liittävät keskustaa ja sitä ympä-
röivää tiheää kyläasutusta toisiinsa ja toimivat luonnonalueita 
yhdistävänä ekologisena reittinä.

Vihreällä kehällä on kattava asukaspuisto- ja pelialuetarjonta 
osana hoidetumpia puistomaisia osuuksia. Lähiruoan tuo-
tanto, laidunalueet ja asukkaiden omaehtoinen palsta- ja 
puutarhatoiminta säilyttävät osaltaan maisemaa hoidettuna 
ja avoimena kulttuurimaisemana. Hennan alueella nykyisin 

harjoitettava maatalous säilyy osana uutta alueidentiteettiä. 
Ruoantuotantoa varten on vyöhykkeitä kasvihuoneille (pai-
kallisenergialla lämmitettäville) ja peltoviljelylle. Maatalous-
toimintaan läheisesti liittyviä vapaa-ajanpalveluja voivat olla 
esim. kotieläintila ja ratsastustallien ylläpito, joille varataan 
laidunmaata vihreältä kehältä.

Kehämäinen virkistysaluevyöhyke tarjoaa vihreän ja virkistyk-
sen ympäröiville asukkaille helposti saavutettavana alueena ja 
on elimellinen osa asukkaan maisemaa. Puistomaiselta kehältä 
on helpot yhteydet ympäröiviin arkiulkoilumaastoihin.

Asukkaan lähiviherpaikkojen, korttelipuistojen verkosto on 
huomattavan tiheä. Kunkin korttelin pihapiiri liittyy suoraan 
korttelikohtaiseen yhteiseen puistoon. Tiheä verkosto on eri-

tyisen tärkeä pienimmille asukkaille ja heikommin liikkuville 
vanhemmille asukkaille. 

Viheralueet toimivat myös pintavesien keruu- ja hallintaväy-
linä. Vedenkierto on osa elinympäristöä.

Kaupunkitilojen ja korttelien arkkitehtuuri

Uuden pikkukaupungin toteuttaminen on tilaisuus tehdä 
arkkitehtuurisia attraktioita. Attraktiona on mieleenpainuva 
julkinen tila (saapuminen matkakeskukseen, Hennan torin ja 
palvelu-keskuksen arkkitehtuuri mieleenpainuvine tiloineen) 
ja kulkijaa ympäröivä kaupunkitila (korkeatasoinen ja mielen-
kiintoinen taloarkkitehtuuri, mielenkiintoiset rakennustyypit 
ja katutilojen miellyttävyys). Suuri käyttäjämäärä perustelee 
suuremmat panostukset kaupunkielämän ja viihtymisen kes-
keisten paikkojen laatuun (aukiot, katetut yhteistilat, kadut ja 
puistot). Hennan kaupunkiympäristö on kansainvälisestikin 
kiinnostava. 

Hennan yhteisen keskustan lisäksi tärkeätä on tunne lähi-
naapurustosta. Alueella on naapurustojen pienaukioiden ja 
korttelipuistojen verkko. Ydinkeskustan katumiljöö toteutuu 
shared space -periaatteella. Samat reitit kelpaavat sekä jalan-
kulkijoille ja ajoneuvoille. Katuympäristön signaalit ja jäsentely 
laaditaan jalan liikkujien ehdoilla. Leikkivä, alle kouluikäinen 
lapsi on määrittävä käyttäjä asuinalueiden katutiloilla.

Hennan keskustan korttelirakenne muodostuu umpikortte-
limallien variaatioista, jotka liittyvät korttelikohtaiseen lähi-
puistoon. Umpikortteli muodostaa suotuisaa pienilmastoa ja 
on julkisivuvaipaltaan energiatehokas ratkaisumalli. Umpi-
korttelit rajaavat väliinsä elämyksellisen katumaiseman. Kort-
telirakenteen on mahdollistettava joustava toiminnallisten 
sisältöjen vaihtuvuus (mixed use). Toteutusmallien pitäisi mah-
dollistaa katutasoon tilaa, joka tarpeen mukaan palvelee talon 
asukkaiden lisäksi ulkopuolisia tilan tarvitsijoita vuokrattavina 
liiketiloina.

Tiiviin pikkukaupungin ydinkeskusta toteutuu kerrostaloval-
taisena rakentamisena, mutta kussakin korttelissa käytetään 
lisäksi muitakin asuntotyyppejä. Ydinkeskustan palveluraken-
tamisen yhteydessä toteutetaan aina myös asuinrakentamista 
ylempiin kerroksiin.

Vihreä kehä yhdistää kaupunkirakennetta. Kehällä on alueita virkistykseen, vapaa-ajan palveluille ja ruoantuotantoon.
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4. ENERGIA

Hennan alueella suunnitelma nostaa esiin energiankäytön 
kannalta kolme teemaa:

Liikennemuotojen käyttö  

ja etäisyyksien hallinta

Hennan palvelut ja joukkoliikenneasemat tai -pysäkit ovat hel-
posti, nopeasti ja turvallisesti asukkaiden ulottuvilla kävellen 
ja kevyellä liikenteellä. Kaupunkirakenne edistää vähäpääs-
töisten liikkumismuotojen käyttöä. Lähityön tukeminen ja 
korkea lähi- ja virkistyspalveluiden omavaraisuusaste vähen-
tää ns. toisten matkojen tarvetta autoillen.

Joukkoliikenteen houkuttelevuutta kasvattaa sujuvien matka-
ketjujen muodostaminen (asuminen, työ, lasten hoitopaikat, 
koulut, kauppa, vapaa-aika), yhtenäinen lippujärjestelmä ja 

siihen liittyvä ilmainen liityntäpysäköinti. Pikkukaupunkiin 
liittyvä lähiruokatuotanto vähentää elintarvikkeiden kuljetus-
tarvetta.

Kulkupalveluja täydentävät esim. asukkaan käytettävissä oleva 
time share -järjestelmä, jossa henkilö- ja kuljetusautoja on tar-
peen mukaan varattavissa sekä lainattavat sähköiset kuljetti-
met.

Kaupunkiympäristön sujuvuus ja miellyttävyys edesauttaa kul-
kemisen valintoja. Kävelyyn ja pyöräilyyn on halua, kun reitit 
ovat laadukkaat ja sujuvat, liikkumisympäristö miellyttävä ja 
vehreä, rakennusten kivijalat eläviä ja katutasossa on tapah-
tumia. Kiinnostavat paikat reitin varrella saavat matkan tuntu-
maan lyhyemmältä.

Rakennuskannan energiankäyttö  ja –tuotanto

Alueen toteutuessa kokonaan uudisrakentamisena raken-
nuskannan energiatehokkuudessa on asetettava ohjeeksi 
passiivi- ja nollaenergiaratkaisut ja lopulta pyrittävä kohti 
+energiataloja. Rakentamisen ja arkkitehtuurin keinoina ovat 
korttelimallien ja talomassojen vaippojen selkeys, rakennus-
vaipan ratkaisut, lämmön talteenotto, puun laajamittainen 
käyttö rakenteissa (hiilinieluvarasto) ja pitkäelinkaaristen ja / 
tai helposti kierrätettävien materiaalien käyttö julkisivuissa.

Kortteliratkaisuilla on luotava suotuisaa pienilmastoa. Umpi-
korttelimallit mahdollistavat katettujen sisäpihojen toteutta-

misen. Rakentamisen ja viheralueiden rajoilla olevat reuna-
metsä- ja kasvillisuusvyöhykkeet ovat tärkeä osa suotuisan 
pienilmaston muodostumista asuinalueille.

Rakennusten katot muodostavat huomattavan määrän pintaa, 
joka kannattaa hyödyntää vihreän määrän lisääjänä. Viherka-
toilla vaikutetaan paikalliseen ilman laatuun, rakennusten 
energian hallintaan ja sadevesikertymien hallintaan.

Alueelliset energiantuotantomuodot  
ja uusiutuvat energialähteet

Paikallisen energiantuotannon tapoina esitetään maalämpöä 
(porattavien putkien lisäksi yleisiltä alueilta voidaan varata 
osuuksia vaakaputkittamiseen) ja aurinkoenergiaa (keruupin-
toja varataan laajojen rakennusten kattopinnoille, kasvihuo-
neiden yhteyteen ja liikenneväylien yhteyteen sekä tutkitaan 
mahdollisuuksia varastoida kerättyä energiaa paikallisesti 
akkuihin). Asunto- ja korttelikohtaiset osaratkaisut tukevat 
kokonaisuutta.

Asukkaiden tuottama jäte hyödynnetään. Paikallinen energia-
tuotanto voi perustua osin jätteenpolttoon ja mädättämöihin. 
Hyödynnettävää maa-aineista tuotetaan kompostoimalla. 
Ympäröivän maatalouden käyttökelpoista mahdollisuutta 
lähibioenergian tuottajana tutkitaan.

Paikalliset jäte- ja energiaratkaisut ovat kouriintuntuvia asuk-
kaille ja lisäävät asuinyhteisön tietoa energiankäytön hallin-
nasta. Erilaiset seurantajärjestelmät kortteleissa ja julkisissa 
tiloissa tarjoavat asukkaille tietoa kulutuksen tasosta.

Valintojen vaikuttimet

Tavoitevaiheessa päämäärä asetetaan riittävän korkealle. Hen-
nan tavoitteena on olla ’nollapäästökauppala’. Osana energi-
ansäästöä kehitetään kompensaatiokeinoja, joilla hyvitetään 
toimenpiteiden tehokkuuden mukaan rakentajaa ja asukasta 
valinnoista – vaikutusarvonsa perusteella. Keinovalikoimaa 
on tarkasteltava ennakkoluulottomasti riippumatta nykyisistä 
kaavoitus- ja rakentamiskäytännöistä. Yhtenä kannustinkei-
nona voivat olla verotukselliset edut, joita myönnettäisiin tie-
tyn vaatimustason ylittävien ratkaisujen tekemisestä.
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Hoidettuja viheralueita ja toiminallisia paikkoja

1.

3.

3.

2.

6.

Työpaikan alueen liittyvät suoraan moottoritiehen 
Laajat kattopinnat viherretään
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8.

Hoidettuja viheralueita ja toiminallisia paikkoja
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