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1960 - luvun alussa kovan asuntopulan seurauksena, ympäri Suomea rakennettiin
merkittävä määrä uusia asuinalueita, lähiöitä. Rakentamisestaan saakka lähiöt ovat olleet
usein negatiivisen huomion kohteena(Saarikangas 2002). Kritiikki on kohdistunut aika-
ajoin muunmuassa asuinalueiden hengettömään ja koruttomaan arkkitehtuuriin,
alueiden sosioekonomiseen eriytymiseen ja rakennusten kattavaan
peruskorjaustarpeeseen. Kritiikin vuoksi lähiöt ovat jo pitkään olleet erilaisten
kehityshankkeiden ja tutkimusten aiheena.

Tämä työ on toteutettu osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Asumisen uudet
muodot - Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) - hanketta. Hankkeen tavoitteena on tutkia
lähiöiden täydennysrakentamista kestävän, viihtyisän ja toimivan asuinalueen luomiseksi.
Työ on toteutettu yhteistyössä hankkeessa toimivan Turun kaupungin kanssa. Työ
keskittyy Turun itäosassa sijaitsevaan Lausteen asuinalueeseen, joka on noin 3000
asukkaan kerrostalovaltainen lähiö. Alueen palvelut ovat vähentyneet viimeisten vuosien
aikana, johon on vaikuttanut mm. Lausteen sijoittuminen kahden isomman
palvelukeskuksen, Skanssin ja Varissuon välille. Uusien palveluiden tuominen alueelle ja
sitä kautta alueen elinvoiman kehittäminen vaati uusien asiakkaiden eli asukkaiden
saavuttamista. Työn tavoitteena on tuottaa asuntokeskeistä lisärakentamista sisältävä
korjaussuunnitelma alueen kahden asuinkerrostalon kokonaisuuteen.

Asuntorakentaminen Suomessa on keskittynyt tuottamaan tiettyjen normien
mukaisia asuntoja vain tietyntyppisille talouksille. Talouksien koko ja elämäntyylit
vaihtelevat kuitenkin suuresti verrattuna aikaisempaan ydinperheen käsittämään
talouteen. Asuntosuunnittelulle tyypilliset normit ohjaavat asuntojen tilojen mitoituksen
vain tiettyjä toimintoja palveleviksi, mikä haastaa tilojen tarvittavan joustavuuden eri
talouksien elämäntavoille sopiviksi. Nykyisten asuntojen kehittäminen uusia
elämäntapoja ja -tyylejä vastaaviksi on haaste itse asunnon sisällä. Kerrostaloasuminen
tarjoaa kuitenkin sopivan pelikentän asukkaiden kesken jaettavien tilojen kehittämiseen
yksityisten asuntojen ohelle, vastaamaan nykyistä asumiskulttuuria ja sen tarpeita. Jaettu
tila tarkoittaa vähintään kahden talouden kesken jaettua tilaa, joka on yhteinen, mutta
sen käyttö voi tapahtua samanaikaisesti tai erikseen. Jaetut tilat mahdollistavat jaetun
asumisen, missä asumiseen liittyviä tiloja tai toimintoja jaetaan vähintään kahden
talouden kesken. Käsittelemällä jaettua asumista yhteisöllisen asumisen sijaan on
mahdollista tutkia aihetta laajemmin kuin vain yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Suunnitelman tueksi työn alkuosassa tutkitaan lähiöitä ja jaettua asumista niiden
alkulähteistä nykypäivään ja tulevaisuuden näkymiin aiheeseen perehtyvien
kirjallisuuden, tutkimusten ja kohteiden kautta. Lisäksi työssä perehdytään suunnitelman
kohteeseen ja koko asuinalueen asukkaisiin osallistamalla Lausteen alueen asukkaita
asukaskyselyn sekä -työpajan avulla. Osallistamisen keinoilla selvitetään alueen
asukkaiden mielipiteitä ja ideoita heidän omasta asuinympäristöstään ja sen
mahdollisista kehityssuunnista.
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1.1 Lähiöiden historia Suomessa
1.2 Lähiöiden nykytilanne ja nykyasumisen standardit Suomessa

1 LÄHIÖT



1.1 LÄHIÖDEN HISTORIA SUOMESSA

1.1.1 Lähiöiden muodostuminen

1950 - luvulla kaupunkien väestömäärä alkoi kasvaa voimakkaasti mm. maalta
muuttamisen seurauksena. Kaupungit alkoivat tiivistyä nopeasti ja asuntopula oli suuri.
Samalla kaupunkien tiivistä asumista väheksyttiin ja ajatus luonnonympäröimästä
antiurbaanista asumisesta nousi pintaan. Ajatusta esiteltiin mm. Heikki von Hertzenin
kirjoittamassa Koti vaiko kasarmi lapsillemme? (1946) pamfletissa.1 Epäterveellisenä
pidetyn kaupunkiasumisen rinnalle suunniteltiin uusia asuinalueita, jotka sijoitettiin
kaupunkien ulkopuolelle rakentamattomille alueille luonnonläheisyyteen. Uusien
metsälähiöiden rakennukset sijoitettiin harvasti mukailemalla maastonmuotoja ja
säästämällä mahdollisimman paljon olemassa olevaa luontoa. Alueilla yhdisteltiin
matalia lamellitaloja, korkeita pistetaloja sekä rivi- ja omakotitaloja.2

Luonnonläheisiä lähiöitä pidettiin terveellisinä ja hyvinä asuinalueina kaikille
kansalaisille, mutta etenkin lapsiperheille. Alueiden suunnittelussa kiinnitettiin huomiota
erityisesti lapsiin ja äiteihin. Asuinalueille rakennetut palvelut olivat pääosin
ostoskeskuksia, päiväkoteja, kouluja ja leikkipaikkoja, jotka sijaitsivat kävelyetäisyyksien
päässä asuinrakennuksista. Ostoskeskuksien ja urheilukenttien lisäksi asuinkerrostalojen
suojaamat pihat muodostuivat tärkeiksi kohtaamispaikoiksi etenkin lähiöiden naisten ja
lasten välillä.2Lähiökerrostaloissa useimmat huoneistot olivat vähintään kahden huoneen
ja keittiön asuntoja, jotka koettiin täyttävän perheasuntojen minimivaatimukset. Arava –
ohjeet säätelivät sekä huoneistojakaumaa että huoneistojen keskipinta-alaa. Vuonna
1953 Arava-kerrostalon keskimääräiseksi huoneistoalaksi määrättiin 50 m2 ja
enimmäispinta-alaksi 87 m2.1 Asuntojen tilat jaettiin kolmeen pääkäyttöön, jotka olivat
ruoanlaitto, yhdessäolo ja lepo. Lähiöiden asunnot sisälsivät uusia ajalleen moderneja
varusteita kuten parveke, kylpyhuone ja WC sekä kiinteä keittiösisustus kaasuliesineen.
Uudet mukavuudet edustivat monelle ahtaasti kaupungeissa asuville, sekä maalta
muuttaneille lupausta paremmasta ja modernimmasta elämästä.2 Turun Sanomien
artikkelissa Patterinhaan lähiöstä alueella kauan asuneet asukkaat kertoivat: ”Oli
luksusta, kun lämmin ja kylmä vesi tuli suoraan hanasta ja valui pois viemärin kautta.
Puhumattakaan kylpyammeesta, johon saattoi pulahtaa milloin tahansa.” Asuntojen
mukavuuksien lisäksi kerrostaloista löytyi myös viihtyisyyttä lisääviä yhteistiloja.
Taloyhtiöiden omat saunatilat mahdollistivat saunomisen perheen kesken sekä
taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa mm. talkoiden yhteydessä. Muutamissa
lähiötaloissa rakennettiin saunan rinnalle myös uima-allasosastoja. Muita mukavuuksia
olivat mm. kattavat pyykkituvat mankeli- ja kuivaushuoneineen, sekä kerho- ja
askartelutilat.1

1.1.2 Lähiöiden sarjatuotanto

Ensimmäiset lähiökerrostalot suunniteltiin vielä pääosin yksilöllisesti. Vain
huoneistotyyppejä saatettiin toistaa asuinalueiden sisällä, mutta talojen kellari- ja
pohjakerrokset sekä sisäänkäynnit suunniteltiin huolellisesti ja yksilöllisesti.1

Rakentamisen tehokkuuden suosiminen alkoi kasvaa 1960–luvulla, jolloin alettiin suosia
mahdollisimman pitkälle vietyä teollista sarjatuotantoa asuinkerrostalojen
rakentamisessa. Asemakaavatasolla tämä tarkoitti maastonmuotojen, sekä
ilmansuuntien mukaan sijoittelusta siirtymistä yksitoikkoisiin suorakaiteen muotoisiin
ryhmiin ruutukaavan mukaisesti, jossa torninosturien liikeraja määritti rakennusten
sijainnit. Asuinalueet kehittyivät kerrostalovaltaisiksi, joiden yleisimmät kerrostalotyypit
olivat hissitön nelikerroksinen lamellitalo sekä hissillinen 5–8 kerroksinen pistetalo.

1950–luvulla kerrostalot muurattiin vielä yleisesti tiilestä, mutta vuosikymmenen
lopulla teräsbetonirunko ja elementtirakentaminen alkoivat yleistyä. Tehokkuus,
esivalmisteiset rakennusosat ja standardointi alkoivat muovata asuntosuunnittelua
lähiöissä.

Suurimmat rakennusliikkeet hyödynsivät valmiita mallilamelleja, joita yhdisteltiin
luomaan tarvittavan asuntojakaumanmukaisia kerrostaloja. Sarjatuotannon
seurauksena lähiöiden kerrostalot muuttuivat julkisivuiltaan koruttomiksi ja jopa
ankeiksi. Julkisivu koostui toistuvista ruutuelementeistä, joihin pitkän julkisivun puolella
sijoitettiin neliön tai vaakasuorakaiteen muotoisia yksiruutuisia ikkunoita. Rakennusten
kantavat päädyt jätettiin usein kokonaan ikkunattomaksi, kuten myös maanpäälliset
kellarikerrokset. Yksitoikkoisia julkisivuja yritettiin toisinaan muuttaa tuomalla vaaka- tai
pystynauhoja eri materiaaliväreillä, -käsittelyillä tai värivalinnoilla.4

Sarjatuotanto välittyi myös asuntojen sisälle, kun vuonna 1962 julkaistiin
ensimmäiset aravan suunnitteluohjeet. Suunnittelua ohjasi moduulimitoitus, jonka
moodulimitaksi suositeltiin 30 cm eli 3M. Vaatimukset asuntojen tasosta myös nousivat
mm. suuremmilla huoneistokoko suosituksilla, sekä useamman pesutilan vaatimuksella
suuremmissa asunnoissa.1 Aravan huoneistoko suositukset olivat jo vuonna 1958
kasvaneet 1950-luvun kritiikistä liian ahtaita asuntoja kohtaan.2 Asuntojen pinta-alat
jatkoivat kasvamista 1960- ja 1970-ukujen aikana, kun vuonna 1968 uusi enimmäispinta-
ala oli 5h + k asunnoissa 120m2.1

1 Aalto, P. & Laaksonen, M. (2021). Turun lähiöt – Aluerakentaminen Turun kaupunkiseudulla. Tallinna: AS Printon
2 Saarikangas, K. (2002). Asunnon Muodonmuutoksia – Puhtauden este�ikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa.
Vammalan kirjapaino Oy
3 Turun Sanomat. (4.8.2014 14:46). Turun vanhin lähiö voi paremmin kuin koskaan Saatavilla: h�ps://www.ts.fi/ko�/
1279273325/Turun+vanhin+lahio+voi+paremmin+kuin+koskaan [viita�u: 18.11.2021].
4 Neuvonen, P. (2006). Kerrostalot 1880–2000 arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Tampere: Tammer-Paino Oy

Kuva 1. Arava-ohjeiden suosittelemat huoneistokoot (m2) vuosina 1962–1975.

Arava-ohjeiden suosittelemat huoneistokoot (m2)
vuosina 1962–1975

1962 1968

1h + kk 22–30 30–35
2h + kk 45–55 45–50
2h + k 55–60 55–65
3h + kk 60–65 –
3h + k 65–75 65–80
4h + k 75–90 90–100
5h + k 90–99 100–120
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1.1.3 Lähiökritiikki ja taantuma

Lähiörakentamisen yksitoikkoista asuinarkkitehtuuria alettiin kritisoimaan jo niitä
rakentaessa. Niitä arvosteltiin jopa mielenterveydelle vahingollisina paikkoina.5

Arkkitehtuuriin kohdistuva kritiikki heijastui myös vuoden 1979 uusissa Arava ohjeissa,
joissa kerrostalojen ulkoarkkitehtuurilta edellytettiin etenkin mittasuhteiden
ihmisläheisyyttä ja sopeutumista ympäristöön.1 Lähiöiden saama kritiikki kohdistui
myös alueen asukkaisiin, etenkin nuorisoon ja heidän aiheuttamiin häiriöihin.
Ydinperheelle suunnitellusta lähiöympäristöstä puuttuikin nuorille tarkoitettuja
kokoontumispaikkoja ja palveluita, jotka olisivat mahdollistaneet nuorille sopivan
vapaa-ajan vieton. Lähiöt saivat myös pian rakentamisen jälkeen negatiivisen
nukkumalähiön leiman, joka määritteli lähiöt virikkeettömiksi paikoiksi, joissa,
nimensä mukaan, käydään vain nukkumassa. Lähiöiden asukkaat olivat kuitenkin itse
eri mieltä asuinalueestaan ja sen aktiivisuudesta.2

Palvelut, joita lähiöihin rakennettiin, alkoivat kuitenkin pikkuhiljaa hävitä.
Ensimmäisenä katosivat pienemmät kivijalkamyymälät, joita ensimmäisissä lähiöissä
sijoitettiin kerrostalojen pohjakerroksiin. Lähiöiden eri palvelujen häviäminen yleistyi
1980 – luvulla. Palvelujen häviämiseen vaikutti lähinnä lähiöiden koon ja siellä asuvan
asukasmäärän pienuus, sekä viereisten alueiden palvelujen kehittyminen.
Yksityisautoilun yleistyminen helpotti pääsyä kehittyneempien alueiden
monipuolisempien palveluiden äärelle ja vähensi näin oman alueen palvelujen
käyttöä.1

1 Aalto, P. & Laaksonen, M. (2021). Turun lähiöt – Aluerakentaminen Turun kaupunkiseudulla. Tallinna: AS Printon
2 Saarikangas, K. (2002). Asunnon Muodonmuutoksia – Puhtauden este�ikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa.
Vammalan kirjapaino Oy
5 Lindfors, J. (2009). Kun suomi muu� lähiöön. Saatavilla: h�ps://yle.fi/aihe/ar�kkeli/2009/10/19/kun-suomi-muu�-
lahioon [viita�u: 18.11.2021].

6 ARA. (7.12.2016). Asuinalueiden kehi�ämisohjelma 2013-2015 Saatavilla: h�ps://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/
Lahiokehi�amisen_�etopankki/Asuinalueiden_kehi�amisohjelma_20132015 [viita�u: 02.12.2021]
7 Stejrnberg, M. (2015). Suomalaisten 1969- ja 1970- lukujen lähiöiden sosioekonominen kehitys ja alueellinen
eriytyminen. Saatavilla: h�ps://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129585/
YP1506_Stjernberg.pdf?sequence=2&isAllowed=y [viita�u: 18.11.2021].
8 Junnilainen, L. (2019). Lähiökylä – Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Tallinna: Vastapaino
9 Strandell, A. (2017). Asukasbarometri 2016 – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä. Saatavilla: h�ps://
helda.helsinki.fi/handle/10138/193009 [viita�u: 18.11.2021].

1.2 LÄHIÖDEN NYKYTILANNE JA NYKYASUMISEN STANDARDIT

1.2.1 Lähiöiden segregoituminen

Lähiöihin ja niiden kehittämiseen liittyen on jo pitkään liitetty erityistä huomiota. Vuosien
aikana on esiintynyt monia eri lähiöiden kehityshankkeita ja tutkimuksia, kuten mm.
Ympäristöministeriön ja ARA:n Asuinalueiden kehittämisohjelma vuosina 2013-2015, jonka
tavoitteena oli edistää asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistä eriytymistä.6 Lähiöiden
kehittäminen on yhteiskunnallisesti tärkeä aihe, koska suuri osa suomalaisista,
miljoonasta puoleentoista ihmistä, asuu lähiöissä, sekä lähiöihin sijoittuva asuntokanta
kattaa suuren osan Suomen asuntokannasta. Uutisotsikot antavat usein negatiivisen
käsityksen lähiöiden asukkaista. Usein otsikoissa esiintyvät sosiaaliset ongelmat ja eriytyvä
asukaskunta muiden alueen asukkaisiin nähden. Kansainvälisesti tarkastellen
yhteiskunnallinen eriarvoisuus on ollut vähäistä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Muutaman vuosikymmenen aikana yhteiskunnalliset erot kuten tuloerot ja
työttömyysaste ovat kuitenkin kasvaneet. Mats Stjernbergin artikkelissa ”Suomalaisten
1960- ja 1970-lukujen lähiöiden sosioekonominen kehitys ja alueellinen eriytyminen”
selviää, että työttömyyden, pienituloisten osuus ja korkeakouluttamattomien määrä ovat
kaikki kasvaneet merkittävästi 1990-luvun laman jälkeen verrattuna Suomenmuihin
alueisiin. Kuitenkin lähiöiden kehityksissä on selkeitä eroja riippuen siitä minkä tyyppisellä
seudulla ne sijaitsevat ja miten niiden laajempi seutu on kehittynyt mm. taloudellisesti ja
työmarkkinoiden puolesta. Lähiöiden sosioekonomiseen kehitykseen on saattanut
vaikuttaa myös lähiöiden asema asuntomarkkinoilla, joka on yhteydessä lähiöiden
rakennuskantaan ja asuinalueen ympäristön ilmeeseen sekä palvelutarjontaan.7

1.2.2 Ympäristö ja palvelut

Kuitenkin monen lähiöissä asuvan kokemus omasta asuinympäristöstään ei vastaa
median antamaa kuvaa huonomaineisesta kehityksen tarpeessa olevasta asuinalueesta.
Lotta Junnilaisen tekemässä etnografisessa tutkimuksessa saatiin selville, kuinka
asukkaiden mielipide asuinympäristöstään on usein todella positiivinen. Tutkimuksessa
haastatellut asukkaat kertoivat turvallisuudesta sekä yhteisöllisyyden tunteesta
asuinalueellaan. Asukkaiden mielipiteissä näkyi kuitenkin eroja siinä, kuinka kauan he
ovat alueella asuneet. Etenkin yhteisöllisyyden kokemus oli selkeästi vahvempaa
asukkailla, jotka olivat lapsesta asti asuneet asuinalueellaan.8 Asukkaiden
puheenvuoroissa korostuu myös arvostus asuinalueen luontoa ja vehreyttä kohtaan.
Metsäalueiden reunoille rakennetut lähiöt vastaavat monen suomalaisen ihannetta
luonnollisen ympäristön läheisyydestä omassa asuinympäristössään. Vuoden 2016
toteutetussa Asukasbarometri kyselyssä 44,4 % vastaajista kokivat luonnonympäristön
yhdeksi kolmesta tärkeimmästä viihtyvyystekijästä asuinalueellaan.8 Luonnonympäristö
voi kuitenkin tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Osalle luonnonympäristöksi saattaa riittää
muutama puu kotikadun reunustalla, kun taas osa saattaa kaivata lähimetsää missä
liikkua rauhassa. Muita kyselyssä nousseita viihtyvyystekijöitä olivat mm. sijainti ja
liikenneyhteydet (54,0 %), alueen rauhallisuus (42,0 %), ulkoilumahdollisuudet (31,1 %) ja
palvelujen saatavuus (29,1 %).9
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Palvelujen määrä on kuitenkin vähentynyt lähiöissä vuosien saatossa. Monen lähiön
yhteyteen rakennettiin ostareita ja uimahalleja, joista suuri osa on kokonaan otettu pois
käytöstä tai osa liiketiloista on tyhjänä. Isojen palvelukeskusten kehittyminen lähiöiden
viereen vievät osan lähiöiden palvelujen asiakkaista, jolloin liiketoiminta ei enää ole yhtä
kannattavaa.1 Kuitenkin lähiöiden asukkaiden keskuudessa kaivataan lisää palveluita
omalle asuinalueelleen. Osana AsuMut – hanketta tehdyssä tutkimuksessa Lausteella
selvisi asukkaiden tyytymättömyys alueen palveluihin. Etenkin paremmin varusteltu
päivittäistavarakauppa, posti ja kirjasto nousivat kehitettäviksi palveluiksi. Lauste sijoittuu
kahden isomman palvelukeskuksen Skanssin ja Varissuon väliin.10 Palveluiden
kehittämisen kannattavuuden parantamiseksi voitaisiin mm. yrittää tuoda lähiöihin lisää
palveluita käyttäviä asukkaita täydennysrakentamalla tai rakentaa palveluita, joiden
ylläpitämiseen ja rakentamiseen ei kulu paljon resursseja. Asukkaiden itse pyörittämät
palvelut kuten yhteisviljelypalstat tai itsestään pyörivät palvelut kuten eri
ulkoliikuntavaihtoehdot voisivat tuoda huomattavastikin viihtyisyyttä lähiöiden asukkaille.

1.2.3 Asunnot

Koronapandemian aiheuttaman etätyöskentelyn lisääntyminen herätti paljon
keskustelua mediassa etätyöskentelyyn tarvittavista tiloista kotona. Ylen artikkelissa ”1970
– luvun lähiöiden kunnianpalautus” arkkitehtiliiton puheenjohtaja Henna Helander ylistää
1970 – luvun lähiökerrostalojen asuntojen pohjaratkaisuja. Hänen esimerkkinään toimii
Helsingin Kannelmäessä sijaitseva 72 neliön päätykolmio, jossa valoa tulee sisälle
kolmesta eri ilmansuunnasta ja toiminnot on jaettu omiin tiloihinsa. Väljemmän
mitoituksen puolesta etätyöskentelypisteelle löytyy monia eri paikkoja suljettavista
huoneista.11 Väljä mitoitus mahdollistaa myös helposti muunneltavan sisustuksen eri
asukkaiden tarpeisiin. Viime vuosien aikana vallitseva tehokkuuden tavoittelu
rakennusalalla on tuottanut entistä pienempiä asuntoja asuntomarkkinoille.
Tilastokeskuksen mukaan suurimmissa kaupungeissa vuonna 2020 valmistuneiden
kerrostalojen vuokra-asunnot ovat keskimäärin melkein kymmenen neliömetriä
pienempiä kuin vuonna 2010 valmistuneet.12 Uudistuotannon kerrostalojen
runkosyvyydet ovat paljon massiivisempia kuin ennen. Sen seurauksena monista
pienemmistä asunnoista muodostuu vain yhteen suuntaan aukeavia pimeitä ja kapeita
asuntoja.11

Usein näiden asuntojen sisustettavuus on hyvin yksipuolista, jolloin eri ihmisten
asumistarpeille ei löydy tarpeeksi vaihtoehtoja. Asunnot sopivat vain tietyn
elämäntilanteessa tai elintavan omaavien asukkaiden tarpeisiin. Pienempien asuntojen
trendi on noussut osittain yksinasuvien määrän kasvamisen seurauksena.
Tilastokeskuksen mukaan yksinasuvien määrä kerrostaloasunnoissa on
kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana ja heistä noin 35 % ovat alle 35-vuotiaita.13

Yksinasuvia on kuitenkin monessa eri elämäntilanteessa iästä riippumatta. Vanhempien
luota poismuuttavan nuoren tilan tarve saattaa olla paljon pienempi kuin esimerkiksi
henkilöllä, joka muuttaa asumaan yksin pitkän parisuhteen loppumisen takia. Ihmisten
elämäntavat myös vaikuttavat asunnon tilan tarpeeseen. Yleistyneet miniasunnot sopivat
hyvin asukkaalle, kenelle koti ei ole paikka vapaa-ajan harrastusten viettoon tai
työntekoon. Kuitenkin monella on harrastuksia, joihin tarvitaan tilaa, jota pystyy helposti
muokkaamaan omiin tarpeisiinsa tai kokonaan erillistä tilaa. Kerros- ja rivitalo asumisessa
on hyvä mahdollisuus tuoda taloyhtiöön yhteisiä jaettavia tiloja, jotka voivat toimia
lisätilana asukkaan omalle asunnolle harrastamiseen ja muuhun arjen tarpeisiin.

1.2.4 Arkkitehtuuri ja korjausvelka

1960- ja 1970- luvun kerrostalojen asunnot ovat ajan rakennuksien yksi parhaiten
onnistuneista ominaisuuksista. Asuntojen tilajärjestelyt ovat kestäneet hyvin aikaa toisin
kuin rakennusten kunto ja arkkitehtuuri. Asukasbarometrin mukaan melkein puolet
lähiövyöhykkeillä asuvista eivät ole tyytyväisiä asuinalueensa arkkitehtuuriin ja
ilmeeseen.9 Jo rakennusvaiheessa 1960 – ja 1970 – luvulla rakennettujen lähiöiden
arkkitehtuuria kritisoitiin ankeaksi.5 Ajan rakennusten, etenkin kerrostalojen, arkkitehtuuri
ei ole kovin ihmisläheistä maantasokerrosten ja päätyjulkisivujen sulkeutuneisuuden
puolesta. Rakennuksien julkisivuissa alettiin 1960 – luvulla käyttämään usein maalattua tai
pesubetonia ja terästä tiilen ja rappauksen sijaan4. Käytetyt materiaalit tuovat lähiöiden
ympäristöille hyvin yksitoikkoisen ja teollisen tunnelman.

Lähiörakennukset, kuten moni muu Suomen rakennuskanta, on tullut
peruskorjausikään. 1960 – ja 1970 – luvun kerrostalot vaativat korjausta niin julkisivujen,
vesikattojen ja talotekniikan osalta monien muiden rakennusosien lisäksi. Rakennuksen
korjauksessa on hyvä tilaisuus myös kehittää asuinrakennuksen viihtyisyyttä ja
esteettömyyttä esimerkiksi lisäämällä hissin, joka monesta lähiön lamellitalosta uupuu.
Tiettyjen rakennusosien kulumisen ja korjausta kaipaavien vaurioiden lisäksi olisi syytä
myös kiinnittää huomiota energiatehokkuuden parantamiseen korjauksen yhteydessä.
Lähiöt ovat Suomen rakennuskannan energiatehottomin osa, niiden rakennusten
huonon eristävyyden takia.14 Rakennetun ympäristön osuus Suomen energiankäytöstä on
60 % ja päästöistä 55 %, joista 2/3 tulevat rakennusten energiankäytöstä. Suurin osa
rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta
energiankulutuksesta, joista 60 – ja 70 – luvun rakennuskanta kattaa merkittävän osan.15

Tästä syystä etenkin lähiöiden kerrostalojen energiakorjaus muiden ohella on tärkeää
ottaa huomioon Suomen päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa.

1 Aalto, P. & Laaksonen, M. (2021). Turun lähiöt – Aluerakentaminen Turun kaupunkiseudulla. Tallinna: AS Printon
4 Neuvonen, P. (2006). Kerrostalot 1880–2000 arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Tampere: Tammer-Paino Oy
10 Länsisalmi, O. (n.d). Yhteisöllises� kehi�yvä Lauste, Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin �edekunta
11 Yle Uu�set. Parviala, A. (16.2.2021). 1970 – luvun lähiöiden kunnianpalautus. Saatavilla: h�ps://yle.fi/uu�set/
3-11783462 [viita�u: 18.11.2021].
12 Suomen virallinen �lasto (SVT): Asunnot ja asuinolot. Yleiskatsaus 2020. Helsinki: Tilastokeskus Saatavilla: h�p://
www.stat.fi/�l/asas/2020/01/asas_2020_01_2021-10-14_�e_002_fi.html [viita�u: 18.11.2021].
13 Suomen virallinen �lasto (SVT): Asunnot ja asuinolot. [verkkojulkaisu] Yleiskatsaus 2020. Helsinki: Tilastokeskus
[viita�u: 18.11.2021].
14 Soikkeli, A., Koiso-Kan�la, J., & Sorri, L. (2014). Korjaa ja korota - kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten
rakentamisen ratkaisuja. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin �edekunta.
15 Rakennusteollisuus. Rakenne�u ympäristö ja ilmastonmuutos [verkkojulkaisu]. Saatavilla: h�ps://
www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/ [viita�u: 18.11.2021].

Kuva 2. Esimerkkejä markkinoilla olevista
asunnoista. Ylhäällä kaksi yksiötä, joista
vasemalla oleva uudistuotantoa, oikealla
oleva vuodelta 1976.
Oikealla kaksi kaksiota, joista vasemmalla
oleva vuodelta 1962, oikealla oleva
uudistuotantoa.

2H+K+MT 50.0 m2

1H+KK 29.5 m2

1H+KT 29.0 m2 2H+K 50.0 m2
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2.1 JAETUN ASUMISEN ERI MUOTOJA ENNEN JA NYT

2.1.1 Yhteistilat kerrostaloissa

Kaupunkien asukasmäärän kasvun myötä 1880-luvulla matalien puurakennusten tilalle
alettiin rakentaa tiiviimpiä kivikerrostaloalueita. Kerrostalojen yhteisiksi tiloiksi muodostui
porraskäytävät ja piha-alueet sekä piharakennukset. Piharakennuksissa sijaitsi yhteisiä
varastotiloja ja käymälöitä. Kerrostalojen kellareita pidettiin lähinnä halkojen
varastotiloina.2

1900-luvun alussa juokseva vesi sekä vesiklosetit asunnoissa alkoivat yleistyä
varakkaimmilla asuinalueilla, mikä oli iso askel kohti yksityisempää asumista.
Työväenasuintaloihin rakennettiin sen sijaan jaettuja porraskäytävässä sijaitsevia
käymälöitä. Sama käymälä saattoi palvella jopa viittä saman kerroksen taloutta. Hiljalleen
vesiklosetit alkoivat yleistyä myös työväenasuintaloissa, mutta peseytymiseen tarkoitetut
tilat yleistyivät hitaammin. Vielä 1940-luvulla kaikissa pienemmissä asunnoissa ei ollut
kylpyhuonetta tai suihkua ja peseytymiseen käytettiin julkisia kylpylöitä ja saunatiloja.2

1950-luvulla kerrostalojen kellareihin sijoitetut yhteistilat, kuten sauna ja pesutupa alkoivat
yleistyä. Talokohtaiset saunatilat mahdollistivat ensimmäistä kertaa kaikkien
kaupungeissa asuvien perheiden saunomisen keskenään.4Sodan jälkeisiin kerrostaloihin
alettiin rakentaa myös kerho- ja askarteluhuoneita yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Kerho- ja
askarteluhuoneiden käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi mm. huoneiden epäviihtyisyyden ja
huonon varustelun takia.16

1980-luvulla alettiin kehitellä ajatusta yhteiskerhotiloista, talokohtaisten
kerhohuoneiden sijaan. Yhteiskerhotilat olivat useamman läheisen taloyhtiön yhdessä
omistettua tilaa, joka mahdollisti kerhotilojen paremman varustelun ja suuremman koon.
Yhteiskerhotilat saivat aikaan paljon positiivista yhteisötoimintaa eri asuinalueilla, mutta
moni tiloista on kuitenkin jälkeenpäin otettu julkiseen käyttöön tai vuokrattu eri
toimijoille.16

2 Saarikangas, K. (2002). Asunnon Muodonmuutoksia – Puhtauden este�ikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa.
Vammalan kirjapaino Oy
4 Neuvonen, P. (2006). Kerrostalot 1880–2000 arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen. Tampere: Tammer-Paino Oy
16 Korhonen, E, Malin, L & Saavola, K. (1998). Helsingin asukastalot ja yhteiskerho�lat. Helsingin kaupungin �etokeskus
17 SRV. [verkkojulkaisu]. Kalasataman tornien yhteis�lat tuovat luksusta elämään. Saatavilla: h�ps://www.srv.fi/stories/
kalasataman-tornien-yhteis�lat-tuovat-luksusta-elamaan/ [viita�u: 14.1.2022].
18 Lumo. Remes, M. (14.06.2021) [verkkojulkaisu]. Lumo Kompak� – pikkukodin neliöt tehokäytössä. h�ps://lumo.fi/
lumo-elamaa/lumo-kompak�-pikkukodin-neliot-tehokaytossa [viita�u: 14.1.2022].

1990-luvulla talokohtaisten saunatilojen tilalle alettiin suunnitella asuntokohtaisia
saunoja.4 Hiljalleen tavoitteeksi on muodostunut asunto, josta kaikki asumiseen
tarvittavat toiminnot löytyvät. Tämän seurauksena yhteisiä tiloja, kuten pesutupia ei
välttämättä koeta tarvittavan yhtä paljon kuin ennen. Kaiken kattavan asunnon ihanne on
osa vallitsevaa omistuskulttuuria. Omistamisen haluun vaikuttaa epäilemättä
mukavuudenhaluisuus, joka esiintyy asumisessa etenkin tavaran tai toiminnon
ympärivuorokautisessa käyttömahdollisuudessa, sekä helposti saavutettavassa sijainnissa.

Uusimmissa asuinprojekteissa yhteistilat ovat kuitenkin taas alkaneet nostaa päätään
ja niiden kehitys on saanut uudenlaista suuntaa. Yhteistiloilla halutaan yhteisöllisyyden
lisäksi tuoda luksusta kaikille asukkaille. Yhteisiä saunatiloja suunnitellaan usein
kerrostalojen ylimpiin kerroksiin hulppeiden näköalojen ja vilvoittelutilojen kera.
Suurempiin projekteihin suunnitellaan myös kokonaan uusia yhteistiloja ja palveluita
kuten kuntosaleja, etätyöskentelytiloja ja postin pakettiautomaatteja.17 Yhteistiloihin on
alettu kiinnittämään huomiota etenkin pien- ja miniasuntoja sisältävissä kohteissa, joissa
asuntojen pieniä kokoja perustellaan mm. yhteistilojen tuomalla lisätilalla. Lumon
uudessa Kompakti kerrostalossa on miniasuntojen takia haluttu panostaa yhteistiloihin,
joka näkyy mm. pesutuvan kehittämisenä oleskelutilaksi. Pyykinpesuun tarvittavien
kalusteiden yhteydestä löytyy oleskelutila, jossa on mahdollisuus kahvitteluun ja muiden
asukkaiden tutustumiseen.18

Kuva 4. Mainos Helsingin Kalasataman uusien kerrostalojen yhteistiloista.

Kuva 3. Helsingissä sijaitsevan 1930-luvulla rakennetun kerrostalon kellarin pesutupa
Kruununhaassa.
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2.1.2 Keskuskeittiötalot

1910- ja 1920-luvulla naisten lisääntynyt työssä käyminen, naimattomien määrän
kasvaminen ja palvelijoiden väheneminen herättivät tarvetta uudenlaiseen
asuntosuunnitteluun. Kasvava työskentely vähensi naisten aikaa välttämättömien
kotitöiden tekoon, kuten ruoanlaittoon. Samaan aikaan keskiluokkaisten elintaso oli
laskussa ja markkinoille kaivattiin edullisempia ratkaisuja keskiluokkaisten aiempaa
elintasoa vastaamaan. Vastaukseksi kehitettiin keskuskeittiötalo, joka oli hyvin suosittu
etenkin Euroopan eri maissa.2Keskuskeittiötalot olivat kerrostaloja, joissa ruuanlaitto
keskitettiin kokonaan palkatulle henkilökunnalle, jotka kuljettivat ruuat asuntoihin
ruokahissien avulla. Keskuskeittiötalojen mainostettiin säästävän sekä rahaa, aikaa että
työvoimaa. Ruoanvalmistuksesta vastasi ammattimainen emäntä, joka osasi tehdä
maukasta ruokaa halvemmalla. Lisäksi asuntoihin ei erikseen täytynyt rakentaa omia
keittiöitä, mikä oli suuri säästö rakennuskustannuksissa ja energiankulutuksessa.19

Monissa keskuskeittiötaloissa oli myös mahdollisuus syödä jaetussa ruokailutilassa, mutta
suurin osa asukkaista valitsi silti omassa asunnossaan ruokailun. Ruokailutiloissa vieraili
kuitenkin asuinalueen koululaisia ja opiskelijoita.

Vaikka keskuskeittiötalot olivat pääosin suunnattu keskiluokkaisille myös työväelle,
suunniteltiin muutamia keskuskeittiötaloja, joissa kotityöt, kuten ruoanlaitto saatettiin
henkilökunnan sijaan organisoida jaettavaksi kaikkien talouksien naisten kesken.
Työväestön yhteiskeittiötalot saivat kuitenkin nopeasti köyhäinhoitolan leiman, joka
vähensi talotyypin suosiota työläisten keskuudessa. Suurin suosio lopulta
keskuskeittiötaloilla oli virkamiesperheiden sekä yksinasuvien virkanaisten keskuudessa.2

Suomeen rakennetut keskuskeittiötalot eivät ole enää alkuperäisessä käytössään. Monet
talojen keittiö- ja ruokailutilat ovat jälkeenpäin otettu muunmuassa ravintola käyttöön.19

Kuva 5. Läpileikkaus Helsingin Liisankatu 17, Oikokatu 5 keskuskeittiötalosta.

2 Saarikangas, K. (2002). Asunnon Muodonmuutoksia – Puhtauden este�ikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa.
Vammalan kirjapaino Oy
19 Kvar�. Nevalainen, L. (17.04.2013) [verkkojulkaisu]. Helsinkiläiset ja turkulaiset keskuskei�ötalot 1910- ja 1920-
luvuilla. h�ps://www.kvar�.fi/fi/ar�kkelit/helsinkilaiset-ja-turkulaiset-keskuskei�otalot-1910-ja-1920-luvuilla
[viita�u: 14.1.2022].
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2.1.3 Opiskelija-asuntolat

1900-luvun alusta lähtien opiskelijajärjestöt tarjosivat opiskelijoilleen erilaisia
asuinpaikkoja, joista yksi oli opiskelija-asuntolat. Ensimmäiset opiskelija-asuntolat
rakennettiin Helsinkiin 1930- ja 1940-luvulla, jolloin opiskelijoille sopivan hintaisista
asunnoista oli suuri pula mm. ylioppilaiden määrän kasvun takia. Monet asuntolat
koostuivat kahden tai useamman opiskelijan huoneista ja yhteisistä tiloista kuten
kerhohuoneesta ja lukusalista. Vaikka pääkaupunkiseudulle oltiin jo vuoteen 1965
rakennettu 2500 asuntolapaikkaa, vapaiden vuokra-asuntojen tilanne oli edelleen huono.
Valtionneuvosto vastasi opiskelijoiden asuntopulaan asettamalla
ylioppilasasuntolatoimikunnan, jonka tavoitteena oli tuottaa joka toiselle suomalaiselle
ylioppilaalle asuinpaikka vuoteen 1975 mennessä. Opiskelija-asuntorakentaminen pääsi
hyvään vauhtiin mm. Turussa, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä, mutta Helsingissä
hyvän tonttimaan löytäminen ja kustannustehokkuus osoittautui ongelmaksi. Aluksi
Helsingissä toimi parikymmentä yhteisöä, jotka rakennuttivat asuntoloita, mutta 1960-
luvun lopussa useamman ylioppilas- oppilaskunnan ryhmä perusti Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiön Hoasin, jonka hoidettavaksi kaikki opiskelija-asuntoprojektit
siirtyivät. Yhden isomman toimijan kautta rakennuttaminen mahdollisti
kustannustehokkaamman rakentamisen massatuotannon avulla.20

1970-luvulla asuntopula oli suuri, jonka vuoksi uusien opiskelija-asuntoloiden
soluasunnot jaettiin jopa kuuden opiskelijan kesken. Soluasunnot olivat kuitenkin suuri
edistys aikaisempiin asuntoloihin nähden, joissa opiskelijoilla ei ollut omaa huonetta eikä
mahdollisuutta keittiön ja pesutilojen ympärivuorokautiseen käyttöön. Uusiin opiskelija-
asuntoloihin suunniteltiin monia yhteistiloja, kuten oleskelu- ja saunatiloja sekä
ulkoleikkipaikka lapsille. Monet rakennukset sisälsivät myös solujen lisäksi perheasuntoja,
ja yksiöitä. Asuntoloiden asukkaiden kesken muodostui usein suuri yhteisö, jonka sisällä
järjestettiin yhteistä tekemistä mm. opiskeluun tai juhlimiseen liittyen.20

Nykyään opiskelija-asuntojen rakentamista ohjaa jokaisella alueella omat säätiöt ja
yhtiöt, kuten Hoas. Etenkin kotimaalaisten opiskelijoiden suosiossa on nykyään
ennemmin yksiöt ja kaksiot kuin jaettavat soluasunnot, jotka ovat suurelta osin vaihto-
opiskelijoiden käytössä21. Uudempien opiskelija-asuntojen solut ovat tarkoitettu
useimmiten enintään kolmen hengen jaettavaksi. Jaettavina tiloina on usein keittiö ja
oleskelutila, sekä usein kylpyhuone.

Uusimmissa opiskelija-asuntoprojekteissa keskitytään paljon kaikkien asukkaiden
jakamiin yhteistiloihin. Suunnitelmat sisältävät mm. oleskelu-, harrastus- ja
työskentelytiloja perinteisen pesutuvan lisäksi. Uusiin kohteisiin on suunniteltu myös
uudenlaisia asuntotyyppejä, kuten yhteisöyksiötä. Toasin uudessa Hippos-projektissa on
tarjolla miniyksiöitä, jotka ovat osa useamman yksiön ryhmää. Ryhmän kesken jaetaan
oleskelutila, mutta kaikki muut asuintilat kuten keittiö ja kylpyhuone löytyvät omasta
yksiöstä. Uusi asuntotyyppi mahdollistaa helposti sosiaalisten tilanteiden syntymisen,
mutta antaa kuitenkin enemmän omaa rauhaa opiskelijalle kuin perinteiset
soluasunnot.22

Kuva 6. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun opiskelija-asuntolan huone vuodelta 1954.
Opiskelija-asuntoloiden huoneet oli tapana jakaa ainakin kahden opiskelijan kesken.

Kuva 8. Hoasin vuokrattaviin kohteisiin kuuluva
soluasunto. Rakennettu vuonna 2010.

20 Puro, L. (2009). Opiskelijan ko� - HOAS 1969 - 2009. Otavan kirjapaino Oy
21 Yle Uu�set. Sillanmäki, L. (23.07.2021). Yksiöihin on pitkät jonot opiskelija-asunnoissa – Soluasuntoja on vielä vapaana,
mu�a ne eivät kelpaa: "Halutaan yksityisyy�ä ja omaa �laa". Saatavilla: h�ps://yle.fi/uu�set/3-12021887 [viita�u:
14.1.2022].
22 TOAS. [verkkojulkaisu]. Tulevaisuuden opiskelija-asumista. Saatavilla: h�ps://toas.fi/toas-hippos/ [viita�u: 14.1.2022].

Kuva 7. Toasin uusi yhteisyksiö konsepti. Useampi
yksiö jakaa keskenään yhteisen oleskeluhuoneen.
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2.1.5 Kollektiivitalot

Kollektiivitalot saivat alkunsa 1900-luvun puolivälissä Tanskassa. Kollektiivitalot sisälsivät
enemmän asukkaiden yhteistiloja verrattuna mm. keskuskeittiötaloihin ja tavoitteena oli
etenkin eri perheiden tuominen yhteen, jolloin kotitöiden ja lastenhoidon pystyi
jakamaan useamman perheen kesken.23 Asuintyyppiä pidettiin modernina ja urbaanina,
joka sopi etenkin keskiluokkaisille lapsiperheille. Usein kollektiivitalot koostuivat
yhteiskäyttöisestä pohjakerroksesta ja yksityisistä ylemmistä kerroksista. Yksityiset
asunnot sisälsivät usein tilan ainakin oleskelulle, levolle ja peseytymiselle, mutta ei
välttämättä aina ruuanlaitolle ja ruokailulle. Mahdolliset ruuanlaittoon ja ruokailuun
liittyvät tilat olivat usein hyvin minimaaliset yksityisissä asunnoissa. Pohjakerrokseen
sijoittui usein yhteinen keittiö, ruokailutila, lasten leikkipaikka ja pyykinpesutupa.2 Tanskan
kautta ajatus kollektiiviasumisesta levisi myös muihin Euroopan maihin, kuten Saksaan,
Ruotsiin, Sveitsiin ja Itävaltaan.23

Suomessa kollektiivitalot eivät saaneet yhtä suurta kiinnostusta kuin muissa
Pohjoismaissa. Toisen maailmansodan jälkeen Mannerheimintien päähän rakentui
Naistentaloksi kutsuttu kollektiivitalo, joka oli tarkoitettu entisille lotille ja heidän
perheilleen. Talossa sijaitsi keskuskeittiö ruokailusaleineen, pesutupa, saunaosasto sekä
lastentarha. Yksityisiä asuntoja löytyi pienasunnoista suurempiin perheasuntoihin, mutta
90 % asunnoista olivat kuitenkin kaksioita tai yksiötä. Ajan myötä ensimmäiseen
kerrokseen sijoitetut yhteistilat kuitenkin avattiin hiljalleen julkiseen käyttöön niiden
vähäisen käytön vuoksi.2

Kollektiiviasuminen on kuitenkin alkanut viime vuosina nostaa päätään myös
Suomessa muiden Euroopan maiden esimerkin mukaan. Vuonna 2013 Helsingin
Jätkäsaareen valmistui ensimmäinen ryhmärakennuttamalla rakennettu Malta-niminen
kerrostalo monen vuoden jälkeen. Asukkaat olivat alusta asti projektissa mukana
suunnittelemassa yhteistiloja sekä yksityisiä asuntoja vastaamaan kollektiiviasumisen
tarpeita. Malta-talo sisältää 500 m2verran yhteistiloja kuten, yhteiskeittiön, -olohuoneen,
-viherhuoneen ja useamman yhteisen harrastustilan. Malta-talossa kuten monessa
muussa kollektiivitalossa kaikilla asukkailla on kuitenkin yksityiset asunnot, jotka sisältävät
kaikki asumiseen tarvittavat toiminnot.24 Kollektiiviasumisen kasvun myötä on alkanut
esiintymäänmonia erilaisia kollektiiviasumisen muotoja, joissa jaettava toiminto tai
niiden määrä vaihtelee eri tavoilla.

Kuva 9. Mannerheimintiellä sijaitseva Suomen ensimmäinen kollektiivitalo, joka tunnetaan nimellä
Naistentalo. Kuva on otettu kerrostalon pohjoispuolelta, jota reunustaa vasemmalla saunallinen
piharakennus.

Kuva 10. Housing Erzherzog-Karl-Straße, AllesWirdGut + feld72, Wien, Itävalta 2011.

Itävallassa sijaitseva kerrostalo tarjoaa erilaisia asumisvaihtoehtoja, joissa yhdistyy yhteisöllisyys eri
asteittain. Esimerkkinä kolme asuntoa jakavat yhteisen ulkoterassi alueen, mutta asunnot itsessään
ovat yksityisiä. Muutaman talouden kesken jaettavan tilan käyttöön liittyvät järjestelyt on
huomattavasti helpompi sopia kuin esimerkiksi kaikkien taloyhtiön asukkaiden kesken jaettavien
tilojen.

23 Schmid, S. (2019). A History of Collec�ve Living - Forms of Shared Housing. Birkhäuser Basel
2 Saarikangas, K. (2002). Asunnon Muodonmuutoksia – Puhtauden este�ikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa.
Vammalan kirjapaino Oy
24 Ko� kaupungissa – Hem i Stan. [verkkojulkaisu]. Jätkäsaaren hanke – As. Oy Helsingin Malta. Saatavilla: h�ps://
www.hemistan.fi/talohankkeet/jatkasaari/ [viita�u: 14.1.2022].
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Kuva 11. A-Kruunu Helsingin Turumankatu, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, Helsinki, Suomi,
projekti käynnissä.

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo-hankkeeseen kuuluva projekti esittelee
ryhmävuokrauskonseptin uutena asumismuotona. Kerrostaloon tulee kuusi
ryhmävuokrausasuntoa, joissa jaetaan keittiö-, ruokailu-, oleskelu- ja hygieniatilat. Asunnot ovat
tarkoitettu etenkin yhden hengen talouksien tai usemman yhden hengen taloudesta koostuvan
ryhmän vuokrattavaksi. Asuntokonsepti on edullinen ja yhteisöllisyyttä edistävä asumismuoto
yksinasujille. Asunnon suunnittelussa otetaan huomioon etenkin yksityisten huoneiden
äänieristävyys, tasa-arvoisuus ja yhteisten tilojen toiminnallisuus usemman talouden näkökulmasta.

Kuva 12. Vindmøllebakken - Gaining by Sharing, Helen & Hard AS, Stavanger, Norja, valmistunut
2019.

Norjassa sijaitseva kollektiivitalo koostuu keskellä sijaitsevasta suuresta yhteisalueesta ja sitä
ympäröivistä yksityisistä asunnoista. Kohteen suunnittelussa keskityttiin toteuttamaan
asuinympäristö, joka tukee vahvasti naapureiden kanssa yhteiseloa ottamalla huomioon myös
asukkaiden tarviman yksityisyyden. Jokaiseen asuntoon on kulkureitti, joka ohittaa yhteisen tilan,
mutta ei mene sen läpi. Tämä antaa mahdollisuuden kohdata naapurit helposti ja luonnollisesti,
mutta antaa kuitenkin mahdollisuuden yksityisyyteen sitä tarvittaessa.
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2.2 JAETUN ASUMISEN EDUT

2.2.1 Sosiaalisuus

Viimeisten vuosikymmenien aikana on jo ollut paljon puhetta asuinalueiden
sosiaalisten yhteisöjen katoamisesta kaupunkiympäristössä. Kaupungissa asumiseen
liitetään usein yksinäisyys ja vieraantuneisuus, kun taas maaseutu nähdään edelleen
sosiaalisena kyläyhteisönä. Kaupungissa tapahtuvat sosiaaliset tilanteet naapureiden
kanssa ovat usein sattumanvaraisia ja ohimeneviä. Rappukäytävässä tervehtimistä
pidetään välttämättömänä kohteliaisuuden eleenä, mutta sen vaikutus
asuinympäristön yhteisön kehityksessä on tärkeä. Parhaimmassa tapauksessa
sattumanvarainen sosiaalinen kohtaaminen naapurin kanssa voi edetä myös
elämänmittaiseen ihmissuhteeseen.25 Naapureiden keskeinen sosiaalinen
kohtaaminen on kuitenkin vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana runsaasti.
2016 julkaistun Asukasbarometrin mukaan päivittäinen sosiaalinen kontakti
naapureiden kesken on vähentynyt kahdeksantoista vuoden aikana lähes 50 %.
Vähiten kontaktia pidetään vuokra-asuntovaltaisilla kerrostaloalueilla. Sama tutkimus
osoittaa kerrostaloissa asuvien, etenkin yhden hengen talouksien olevan
tyytymättömimpiä sosiaalisten kontaktien määrään heidän asuinalueellaan.9

Kerrostaloympäristö, jaettujen porrashuoneiden, pesutupien ja piha-alueiden myötä
pystyisi kuitenkin helposti tarjoamaan paljon tärkeitä kohtaamispaikkoja ja
näköyhteyksiä, jotka auttaisivat luomaan lisää luonnollisia sosiaalisia kontakteja
asukkaiden kesken. Niin sanotut heikommat siteet, kuten ”hyvän päivän tuttavat” ovat
osoittautuneet tärkeiksi tekijöiksi kerrostaloympäristössä koetussa turvallisuudessa ja
yhteenkuuluvuuden tunteessa.25

Ihmiset kaipaavat kuitenkin hyvin eriävissä määrin sosiaalisia kontakteja. Kyse
ei välttämättä ole aina vain ihmistyypistä vaan myös elämäntilanne saattaa vaikuttaa
asuinympäristössä koettujen sosiaalisten kontaktien määrän tarpeeseen. Ylen
uutisartikkeli ”Yhteisöasuminen kiinnostaa vanhoja ja nuoria yhä enemmän –
ihmisen ikävä toisen luo muuttuu todeksi kun ikää karttuu” kertoo yhteisöasumisen
kiinnostavan yhä enemmän kaiken ikäisiä. Nuoremmat asukkaat arvostavat yhteisön
tuomaa apua ja vertaistukea ruuhkavuosien keskellä. Kun taas vanhempien
asukkaiden keskuudessa sanotaan yhteisöllisemmän asumisen tuottavan
turvallisuuden tunnetta ja vähentävän yksinäisyyttä.26 Yksinäisyydestä kärsiminen ei
kosketa vain vanhempia asukkaita. THL:n tutkimuksen perusteella noin
kymmenesosa Suomen aikuisväestöstä kokee yksinäisyyttä jatkuvasti tai melko
usein.27 Yhteisöasumisen on huomattu lisäävän hyvinvointia niin psyykkisesti kuin
fyysisestikin ja etenkin yksinäisyyden tunteen vähenemisessä.26

Asumisympäristön jaetut tilat ja toiminnot on hyvä kuitenkin sijoittaa niin että
ne eivät pakota asukkaan osallistumista sosiaalisiin tilanteisiin. On huomattu, että
mahdollisuus eristäytymiseen asukkaan halutessa on luonut paremman kehityksen
asuinympäristön sosiaalisuudessa ja yhteisöllisyydessä.25 Näköyhteydet jaettuihin
tiloihin ja toimintoihin ja niissä oleskeleviin ihmisiin tekevät tilasta ja toisesta
asukkaasta helpommin lähestyttävän ilman että se pakottaa siinä hetkessä
osallistumaan sosiaaliseen tilanteeseen. Näköyhteydet asuntoihin poistavat myös
tietynlaista anonymiteettiä ja kannustavat vuorovaikutukseen.28

25 An�nen, S., Ilmonen, M., Jalkanen, R., Lehto, A., Lindroos, A., Louekari, M., Pakkala, P., Tasa, J. (2007). Kerrostalojen
kehi�äminen - Talotyyppiselvitys. Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunni�eluvirasto.
9 Strandell, A. (2017). Asukasbarometri 2016 – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä. Saatavilla: h�ps://
helda.helsinki.fi/handle/10138/193009 [viita�u: 15.1.2022]
26 Yle Uu�set. Kononen, H. (20.09.2020). Yhteisöasuminen kiinnostaa vanhoja ja nuoria yhä enemmän – ihmisen ikävä
toisen luo muu�uu todeksi kun ikää kar�uu. Saatavilla: h�ps://yle.fi/uu�set/3-11534970 [viita�u: 15.1.2022].
27 Sotkanet.fi. (11.9.2021). Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuo�aat (ind. 4285). Saatavilla: h�ps://
sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4285 [viita�u: 15.1.2022]
28 Helamaa, A. & Pylvänen, R. (2012). Askeleita koh� yhteisöasumista - selvitys yhteisöasumisen muodoista ja
toteu�amisesta. Tampereen teknillinen yliopisto.

28 Helamaa, A. & Pylvänen, R. (2012). Askeleita koh� yhteisöasumista - selvitys yhteisöasumisen muodoista ja
toteu�amisesta. Tampereen teknillinen yliopisto.
29 Hedberg, I. (2014). Jaetut �lat joustavan asumisen mahdollistajana. Tampereen teknillinen yliopisto.

2.2.2 Muuntojoustavuus

Asukkaiden elämäntilanteiden muuttuminen ja asukkaiden vaihtuminen tarkoittaa
myös eri tilojen tarpeiden muuttumista niin yhteistiloissa kuin yksityisten asuntojen
sisällä. Jotta rakennukset, olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä on, niiden
muuntojoustavuus tärkeä ominaisuus.28 Jaettujen tilojen joustavuus voidaan jakaa
kolmeen eri tyyppiin. Ensimmäinen tyyppi on yksityisen asunnon reviirin laajeneminen
asunnon ulkopuolisiin jaettuihin tiloihin. Asunto voi laajentua mm. muutaman
ympäröivän naapurin kanssa jaettuun tilaan, joka voi toimia mm. työtilana tai
vierashuoneena. Jaettua tilaa voi käyttää joko yhdessä tai yksitellen tarpeesta ja
funktiosta riippuen.29

Toinen joustavuuden tyyppi on yksityisen asunnon laajeneminen fyysisesti
jaettuun tilaan. Muutaman asunnon yhteinen kytköhuone voidaan liittää osaksi jompaa
kumpaa asuntoa elämäntilanteesta riippuen. Parhaimmillaan kytköhuone sijaitsee koko
rakennuksen yhteisten kulkuväylien varrella, jolloin huone voidaan myös ottaa kaikkien
rakennuksen asukkaiden käyttöön, jos viereiset asunnot eivät tarvitse lisähuonetta.29

Viimeisenä joustavuus voi ilmaantua asuntojen yhdistämisenä. Sopivasti sijoitetut
monikäyttöiset tilat, kuten harraste- tai kirjastohuone voivat toimia kahden asunnon
yhdistävänä huoneena. Kaksi pienempää asuntoa on mahdollista mm. yhdistää yhdeksi
isoksi perheasunnoksi tai kolmen sukupolven asunnoksi (lapsiperhe + isovanhemmat).
Vastaavasti myös yksi isompi asunto voidaan jakaa kahdeksi pienemmäksi asunnoksi
tarpeen mukaan.29

Kerrostaloympäristön muuntojoustavuus auttaa mukautumaan kehittyvän
yhteiskunnan ja väestön uusiin asumiskulttuurin luomiin tarkoituksiin. Hyvä esimerkki
joustavuuden tarpeesta asuinympäristössä on Covid-19 pandemian tuoma tarve
etätyöskentelyyn kotona. Monipuoliset tilat jaettavana useamman asukkaan kesken olisi
antanut nopean tilaratkaisun asukkaille, joiden oman asunnon sisältä ei tarpeeksi
rauhallista tilaa etätyöskentelylle löytynyt.

Kuva 13. Iida Helanderin diplomityössä ”Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana” selvitetään
eri tapoja luoda joustavuutta asuntosuunnittelussa jaettujen tilojen kautta. Piirros esittää mm.
kahden asunnon yhdistämisen monikäyttöisen huoneen kuten kirjastohuoneen avulla ja yhden
asunnon pienentämisen muuttamalla yhden makuuhuoneen kaikkien asukkaiden yhteiseksi
elokuvahuoneeksi.
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2.2.3 Taloudellisuus

Suomalaisissa talouksissa, asuminen on selkeästi suurin kulutusmenoista tulotasosta
riippumatta. Pienempituloisemmissa talouksissa asumiseen menevät kulut ovat jopa
40%.30 Asumisen kuluihin vaikuttaa vahvasti oman asunnon koko ja asumiseen menevä
energiankulutus. Jos asumiseen tarvittavia tiloja ja toimintoja jaettaisiin enemmän
asukkaiden kesken, myös niistä syntyvät kulut voitaisiin jakaa. Tilojen ja toimintojen
jakaminen onnistuu helposti kerrostaloyhtiössä, jossa on ollut aikaisemminkin tapana
jakaa tiettyjä toimintoja kuten pyykinpesua ja saunomista kaikkien asukkaiden kesken.25

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo - hankkeessa kehitelty ryhmävuokrauskonsepti
tarjoaa etenkin yksinasujille mahdollisuuden pinta-alaltaan isompaan asuinympäristöön
jakamalla keittiön, olo- ja kylpyhuoneen kolmenmuun asukkaan kesken. Asuinpinta-alan
kasvamisen lisäksi ryhmävuokra-asunto on tavallista yksiötä halvempi vaihtoehto
asukkaalle. Ryhmäasumisessa myös tavaroiden kuten keittiön pienkoneiden ja työkalujen
omistaminen voidaan jakaa kaikkien asunnon asukkaiden kesken.31 Tavaroiden jakamista
voitaisiin toteuttaa myös isompien yhteisöjen kesken. Kerrostalon kaikkien asukkaiden
kesken olisi mahdollista jakaa mm. harvemmin tarvittavia ja kalliimpia työkaluja tai
harrastevälineitä.

Asukkaan lisäksi jaettu asuminen tuottaa myös taloudellisia hyötyjä
rakennuttajalle ja erilaisille asuntoja tarjoaville yhtiölle. Aiemmin todettu jaettujen tilojen
tuomamuuntojoustavuus mahdollistaa asuntojakaumanmuunneltavuuden
vastaamaan eri ajankohtien kysyntää. Asuntojakauman ja yhteisten tilojen
muunneltavuus mahdollistaa myös kohteelle pidemmän elinkaareen asumiskulttuurin
kehittyessä tulevaisuudessa.29 Uudemmat jaetun asumisen konseptit kuten
ryhmäasuminen voi myös nostaa kohteen kiinnostusta asuntomarkkinoilla.
Ryhmäasunnot ovat myös itsessään monipuolisempia markkinoida koska
kohderyhmänä voidaan pitää yksinasuvien lisäksi suurempia perheitä tai kolmen
sukupolven talouksia (lapsiperhe + isovanhemmat), joille asunto voidaan vuokrata
tavallisena useamman huoneen asuntona. Ryhmäasunnoissa myös kalliimpien
asuintoimintojen, kuten keittiön ja kylpyhuoneiden määrä ja sitä myötä
materiaalikustannukset ja rakentamisaika vähentyy, kun toiminnot jaetaan useamman
yksinasujan kesken.

Jaettuja tiloja ja toimintoja voisi myös mahdollisesti vuokrata erilaisille toimijoille ja
ryhmille, jos toiminnolle ei tule tarpeeksi käyttöä kohteen asukkaiden kesken. Tämä vaatii
kuitenkin toiminnon sijoittamisen, siten että sinne kulku on mahdollisimman luontevaa
asuinkohteen ulkopuolisille, sekä mahdollisimman häiriötöntä asuinkohteen asukkaille.
Vuokrattava toiminto voi kuitenkin palvella samaan aikaan asuinkohteen asukkaita ja
ulkopuolisia esim. ensimmäiseen kerrokseen sijoittuva kerhohuone, sopii asukkaiden
yhteisiin tapahtumiin, mutta sitä voi samalla myös vuokrata asuinalueella toimiville
järjestöille.

2.2.4 Ekologisuus

Jaetun asumisen ekologiset hyödyt perustuvat monelta osin taloudellisten hyötyjen
kanssa samoihin tekijöihin. Energiankulutuksen väheneminen sitä kuluttavia toimintoja
jakaessa useamman asukkaan kesken vaikuttavat talouden lisäksi myös ilmastokriisiin
pysäyttämiseen. Myös asuinpinta-alan jakaminen useamman asukkaan kesken vähentää
asukasta kohti lämmitettävän pinta-alan määrää ja sen seurauksena siihen tarvittavaa
energiaa. Ylen uutisartikkelin ”Yhteisöasuminen kiinnostaa vanhoja ja nuoria yhä
enemmän – ihmisen ikävä toisen luo muuttuu todeksi kun ikää karttuu” mukaan moni
nuoremmista aikuisista on kiinnostunut yhteisöasumisesta etenkin resurssien jakamisen
puolesta26. Resurssien jakaminen vähentää tarvetta ostaa useampia arjen tavaroita ja sitä
kautta vähentää uusien tavaroiden valmistuksesta ja kuljetuksesta syntyviä haitallisia
päästöjä.

Tavaroiden ja toimintojen jakamisen lisäksi jaettu asuminen voi myös esiintyä
jaettuina elämäntapoina tai arvoina. Ekologiset arvot ovat jo noin 50 vuotta yhdistäneet
eri ihmisiä asumaan yhdessä erilaisissa ekokylissä. Suomessa ekokyliä on rakennettu 1970-
luvusta lähtien nykypäivään saakka. Jokainen ekokylä on omanlaisensa ja kaikissa ei
välttämättä ole yhtä suurta jakamisen kulttuuria kuin toisissa. Yhteisöllisyys ja ekologisuus
ovat kuitenkin suurimassa osassa ekokylissä kaksi päätavoitetta. Yhteisöjen jäsenet
noudattavat samanlaisia arvoja ja toteuttavat niitä yhteisin keinoin.32 Yhteinen kierrätys tai
kompostointi on hyvin tyypillistä ekokylissä. Töiden jakaminen yhteisön kesken tai niiden
yhdessä tekeminen kannustaa hankalampien tai paljon aikaa vievien töiden tekemiseen
kuten yhteisviljelyyn tai kompostointiin.33

Yhteisöissä elämäntavat ja arvot kehittyvät myös helpommin samaan suuntaan.28

Kerrostaloyhteisössä toisen asukkaan ekologiset elämäntavat kuten, kierrätystavat tai
hyötykasvien käyttö ruuanlaitossa saattaa innostaa helposti muitakin asukkaita
toimimaan samoin.

26 Yle Uu�set. Kononen, H. (20.09.2020). Yhteisöasuminen kiinnostaa vanhoja ja nuoria yhä enemmän – ihmisen ikävä
toisen luo muu�uu todeksi kun ikää kar�uu. Saatavilla: h�ps://yle.fi/uu�set/3-11534970 [viita�u: 15.1.2022].
32 Saikkonen, U. (14. 10. 2004). Ekorakentamista ennen ja nyt. Saatavilla: h�ps://www.pellervo.fi/pellervo/kp10_04/
ekorakentaminen.htm [viita�u: 15.1.2022]
33 Keuruun ekokylä.(ei ole päivitys päivämäärää) Asuminen. Ekokylän arki. Saatavilla: h�ps://www.keuruunekokyla.fi/fi/
[viita�u: 15.1.2022]
28 Helamaa, A. & Pylvänen, R. (2012). Askeleita koh� yhteisöasumista - selvitys yhteisöasumisen muodoista ja

30 Suomen virallinen �lasto (SVT). (13.3.2018 ) Tulot ja kulutus 2018. Ko�talouksien kulutus 2016. Helsinki: Tilastokeskus
Saatavilla: h�ps://www.stat.fi/�l/ktutk/2016/ktutk_2016_2018-03-13_fi.pdf [viita�u: 15.01.2022].
25 An�nen, S., Ilmonen, M., Jalkanen, R., Lehto, A., Lindroos, A., Louekari, M., Pakkala, P., Tasa, J. (2007). Kerrostalojen
kehi�äminen - Talotyyppiselvitys. Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunni�eluvirasto.
31 Pylvänen, R. (24.04.2017). Ryhmävuokrauksella lisää laatua asumiseen. Saatavilla: h�ps://www.a-kruunu.fi/blogi/
ryhmavuokrauksella-lisaa-laatua-asumiseen [viita�u: 15.1.2022]
29 Hedberg, I. (2014). Jaetut �lat joustavan asumisen mahdollistajana. Tampereen teknillinen yliopisto.
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3.1 SIJAINTI

Tutkimuksessa tarkasteltava esimerkkikohde sijaitsee Lausteella, joka on kaupunginosa
itäisessä Turussa. Lauste sijoittuu kahden isomman palvelukeskuksen, Varissuon ja
uuden asuinalueen Skanssin välimaastoon. Välimatkaa Turun keskustaan on noin 5 km ja
Skanssiin sekä Varissuolle noin 2 km. Lausteen lähellä sijaitsee myös kaksi pientaloaluetta
Huhkola ja Vaala. Lausteen eteläpuolta rajaa laajaa metsäalue, joka on pääosin
virkistyskäytössä. Lausteen asuntokanta koostuu pääosin kerrostaloista, jotka ympäröivät
alueen palvelujen keskusta Kirjurinaukiota. Lausteella on myös muutama rivi- ja
omakotitaloalue, jotka sijoittuvat asuinalueen ulkoreunustalle.
Esimerkkikohde Kämnerinpolku 4 rajautuu kahden vilkkaamman pääväylän
Maistraatinkadun ja Raatimiehenkadun kulmaan. Kohde sijoittuu kortteliin, joka
reunustaa Lausteen kerrostaloasuinaluetta pohjoispuolelta. Kohderakennukset on
sijoitettu muiden alueen kerrostalojen kanssa samaan suorakulmaa noudattavaan
koordinaatistoon.

3.2 PALVELUT

Esimerkkikohde sijaitsee vain muutamanminuutin kävelymatkan päässä
Kirjurinaukiosta, jonka yhteydestä löytyy mm. päivittäistavarakauppa, ravintola, päiväkoti,
neuvola ja seurakuntakeskus. Lausteen ala-asteelle matkaa on vain noin 500 metriä,
jonka vierestä löytyy myös ulkoliikuntakenttä ja leikkipuisto. Kohteen viereisestä
korttelista löytyy myös yksityinen päiväkoti.
Kohdetta rajaavan Maistraatinkadun ja kerrostalojen väliin jäävät laajat pysäköintialueet,
jotka palvelevat kerrostalojen asukkaita sekä alueella vierailijoita. Keskustaan kulkevan
joukkoliikenteen reitti kulkee Maistraatinkadun ja Raatimiehenkadun kautta, jonka
lähimmät pysäkit sijoittuvat aivan kohteen sisäänkäyntien läheisyyteen.

Kuva 15. Esimerkkikohteen (Kämnerinpolku 4) lähimmät palvelut Lausteella.Kuva 14. Lausteen ja sen lähialueiden sijainti kartalla.

ulkoliikunta, koirapuisto

kampaamo, päivittäistavarakauppa, ravintola

päiväkoti, neuvola, ala-aste

seurakuntakeskus, lähiötupa

julkinen liikenne
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3.3 ARKKITEHTUURI

Kämnerinpolku 4 koostuu kahdesta nelikerroksisesta kahden lamellin kerrostalosta.
Kerrostalot on rakennettu vuonna 1976 ja kuuluvat Turun kaupungin omistamalle TVT
Asunnot Oy:lle. Kerrostaloihin on vuonna 2003 toteutettu peruskorjaus34. Kerrostalot ovat
ajan arkkitehtuurille tyypillisesti tasakattoisia, jonka päälle lisäkerrosten rakentaminen on
helppo toteuttaa. Rakennusten massassa esiintyy pientä porrastamista katujen
puoleisilla julkisivuilla. Porrastuneisuus toistuu pihalle suuntaavissa julkisivuissa
parveketornien kautta. Rakennusten julkisivut koostuvat tummanharmaista
pesubetonielementeistä. Sisäänvedettyjen sisäänkäyntien sekä parveketornien
yhteyteen on lisätty punaisen ja vaaleansinisen sävyisiä peltiyksityiskohtia.
Kohderakennusten arkkitehtuuri on hyvin samantyylistä muiden lähialueen
lamellikerrostalojen kanssa, mikä tekee alueesta arkkitehtuuriltaan hyvin yksitoikkoisen.
Monien lähialueen lamellikerrostalojen parveketornien yläosaan on maalattu lisäksi
erityylisiä ja - värisiä graafisia muotoja, jotka erottuvat tunnistettavaksi aiheeksi alueen
arkkitehtuurissa.

34 TVT Asunnot Oy. Kohteen esi�ely: Lausteenruis [verkkojulkaisu] Saatavilla: h�ps://www.tvt.fi/fi/kodit/talot/151721-
lausteenruis [viita�u: 16.12.2021]

Kuva 17. Näkymä Kämnerinpolku 4 sisäpihan leikkipaikalta.

Kuva 16. Näkymä Kämnerinpolku 4 talo 14 Maistraatinkadun puoleiselta julkisivulta.

Kuva 18. Näkymä Kirjurinaukion kerrostaloista.
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3.4.2 Sisällä

Kerrostalojen porrashuoneet sijaitsevat rakennusten keskellä, mikä hankaloittaa
luonnonvalon pääsyn porrashuoneisiin keksikerroksissa. Molemmat rakennukset ovat
hissittömiä, jolloin kaikki ylempien kerrosten yhteistilat ja asunnot automaattisesti eivät
ole esteettömiä. Porrashuoneiden taakse jää kadunpuolelle noin 30 m2 tilat (C-rapussa
noin 15 m2), jotka toimivat yhteistiloina. Tiloihin on sijoiteltu vaihtelevasti saunatiloja,
kuivaushuoneita ja irtaimistovarastoja. Kaikilla rapuilla paitsi C - rapulla on omat
saunatilat 2. kerroksessa, joista kaksi on lähivuosina remontoitu uusilla kalusteilla ja
materiaaleilla. Sisäänkäyntien yhteydestä löytyy myös vaihtelevan kokoiset tilat, joita
pääasiassa käytetään pyörien ja lastenvaunujen säilytykseen.

3.4 YHTEISTILAT

3.4.1 Ulkona

Kohderakennusten väliin muodostuu kerrostalojen yhteinen piha-alue, joka jatkuu talo
14:sta eteläpuolelle. Suurin osa pihan toiminnoista sijoittuu kuitenkin rakennusten
väliselle alueelle. Aluetta rajaa pohjoispuolelta yksikerroksinen piharakennus, joka toimii
pyörien säilytystilana. Lisäksi sisäänkäyntien yhteyteen on sijoitettu muutamia
kattamattomia pyörätelineitä. Eteläpuolelta pihaa rajaa puinen aita, joka erottaa kahden
eri taloyhtiön pihat toisistaan. Pihalle on sijoitettu pääosin lasten leikkimiseen
tarkoitettuja kalusteita kuten keinu, liukumäki ja hiekkalaatikko. Pihan keskelle sijoitettu
huvimaja jakaa leikkialueen kahteen eri osaan, isompien ja pienempien lasten leikkeihin.
Pihan poikki kulkee haarautuva asfaltoitu pelastustie, jonka varrelle sijoittuu kaksi
pyykinkuivaustelinettä. Tomutukselle tarkoitetut telineet sijaitsevat kadun puolen
julkisivuilla. Ulkona istuskelulle ei löydy tarvittavaa kalustusta.
Pihan kasvillisuus koostuu lähinnä erikokoisista pensaista sekä lehti- ja havupuista, jotka
ovat sijoitettu pääosin rakennuksia ympäröiville nurmikkoalueille. Sisäänkäyntien ja
parkkipaikka-alueen erottamiseen on käytetty kapeita nurmikkopalstoja, joihin istutettu
muutamia lehti- ja havupuita.

B
C

D

A
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Kuva 19. Asemapiirros Kämnerinpolku 4



3.5 ASUNNOT JA ASUNTOJAKAUMA

Kohteen asuntojakauma on painottunut eniten kaksioihin, joita kerrostaloissa on
yhteensä 24 kappaletta. Kerrostalot sisältävät myös useamman kolmion ja yksiön, sekä
idänpuoleisesta kerrostalosta löytyy myös muutama neliö. Kaikkiin asuntoihin kuuluu
oma lasitettu parveke, joka on harvinaisempaa etenkin yksiöiden osalta. Suurin osa
parvekkeista avautuu rauhalliselle pihan puolelle ympäröivien katujen sijaan. Kaikki
asunnot ovat hyvin tyypillistä 1960 - ja 1970-luvun asuntoarkkitehtuuria. Asunnot ovat
tilavia ja niistä löytyy, jokaiselle arjen toiminnolle oma huone tai tila.
Asunnot ovat TVT Oy:n vuokra-asuntoja, jotka ovat vapaarahoitteisia ja arava- tai
korkotukilainoitettuja34. Keskimäärin asukkaat asuvat kohteen asunnoissa noin 9,5
vuotta.35

Kuva 21. Asuntojakauma ja asuntojen koot esimerkkikohteessa
Kämnerinpolku 4 (talo 13 ja 14)

Kuva 20. Kämnerinpolku 4 talo 13 pohjapiirros 2.kerros

34 TVT Asunnot Oy. Kohteen esi�ely: Lausteenruis [verkkojulkaisu] Saatavilla: h�ps://www.tvt.fi/fi/kodit/talot/151721-
lausteenruis [viita�u: 16.12.2021]
35 Rakennu�amispäälikkö TVT Asunnot Oy, Vesa Skog. Sähköpos� (8.12.2021)
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36 Suomen virallinen �lasto (SVT). (2017, 2018) Helsinki: Tilastokeskus
35 Rakennu�amispäälikkö TVT Asunnot Oy, Vesa Skog. Sähköpos� (8.12.2021)

3.6 ASUKKAAT

Kohderakennuksissa asuu yhteensä 94 asukasta, joista suurin osa on yhden hengen
talouksia. Luku vastaa hyvin koko Lausteen asukastietoja, jossa 55 % talouksista on
vuonna 2018 ollut yhden hengen talouksia36. Kohderakennusten asukkaiden ikä- ja
sukupuolijakauma ovat melko tasaisia. Suurin osa asukkaista on kuitenkin alle
neljäkymmentävuotiaita.35

Koko Lausteen asukkaista lähes 40 % on vieraskielisiä, mikä on Turun kaikkien
asuinalueiden kesken toisiksi suurin lukumäärä36. Kohderakennusten asukkaista
kuitenkin kaikki puhuvat suomen kieltä. Kyseessä ei välttämättä ole kuitenkaan
asukkaiden oma äidinkieli, koska melkein 20 % asukkaista eivät ole Suomen kansalaisia.
Lauste erottuu asukkaiden taustoista myös työttömien ja korkeakouluttamattomien
määrällä. Turun asukkaista vuonna 2018 on ollut työttömiä noin 14 %, kun taas Lausteen
asukkaista on ollut noin 30 %. Korkeakouluttamattomien määrä oli samana vuonna koko
Turun asukkaista noin 59 %, kun taas Lausteen asukkaista noin 81 % olivat
korkeakouluttamattomia.35Monet muutkin sosioekonomisen eriytymisen mittarit
osoittavat Lausteen olevan sosiaalisesti eriytynyt eli segregoitunut asuinalue Turussa.
Siksi onkin hyvä, että alueeseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta alueen eriytyminen
ei jatkaisi kasvamistaan.36

Kuva 22. Tämänhetkisten asukkaiden taustatiedot esimerkkikohteessa,
Kämnerinpolku 4 (talo 13 ja 14)

Asukkaiden taustatiedot
Kämenrinpolku 4

Sukupuolijakauma
Mies 48 %
Nainen 52 %

Ikäjakauma
Alle 18 24,47 %
18 - 25 13,83 %
26 - 40 26,60 %
41 - 55 19,15 %
56 - 70 11,70 %
Yli 70 4,26 %

Perhekoko
1 hlö 58 %
2 hlö 18 %
3 hlö 10 %
4 hlö 8 %
5 hlö 4 %
6 hlö 2 %

Kansalaisuus
Suomi 80,85 %
Muu 19,15 %

Kieli
Suomi 100 %

Oppilaitos
Ei oppilaitosta 100 %
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4 ASUKASOSALLISTAMINEN
4.1 Tiedottaminen asukkaille
4.2 Asukaskysely
4.3 Asukastyöpaja
4.4 Johtopäätökset



4.1 TIEDOTTAMINEN ASUKKAILLE

Asukkaiden osallistamiseksi järjestin Lausteen asukkaille asukaskyselyn sekä
asukastyöpajan osana tutkimustani. Kysely ja työpaja olivat molemmat suunnattu kaikille
alueen asukkaille keskittyen etenkin kerros- ja rivitaloissa asuville. Kyselystä ja työpajasta
tiedotettiin alkuun Lausteella toimivan lähiötuvan Facebook-sivuilla. Facebookin kautta
tiedottaminen tapahtui Lausteen lähiötuvan sosiaalityöntekijän avulla, jotta tiedotus
kantautui isolle osalle asukkaista tutun henkilön kautta. Lähiötuvan sosiaalityöntekijä
mainosti myös kyselyä sekä työpajaa omien tapahtumiensa yhteydessä. Kyselyä ja
työpajaa mainostettiin myös alueen yksityisen päiväkodin kautta, jossa kyselyä oli myös
mahdollisuus täyttää paperisena lähiötuvan lisäksi. Tämämahdollisti sellaisten
asukkaiden osallistumisen, joille nettiin pääsy tai sen käyttäminen on haastavaa. Lisäksi
alueella toimiva kiinteistöpalvelu toimitti alueen kerros- sekä rivitalojen ilmoitustauluille
paperisia tiedotteita. Kaikki tiedotteet sisälsivät tarvittavat tiedot sekä suomeksi että
englanniksi asuinalueen monikulttuurisuutta ajatellen.
Asukaskyselyn vastaajamäärä kasvoi hyvin hitaasti ensimmäisten viikkojen aikana, jonka
takia paperinen tiedote myös toimitettiin alueella toimivan TVT asunnot Oy:n kautta
jokaiseen Lausteen kerros- ja rivtaloasukkaan postiluukkuun.

4.2 ASUKASKYSELY

4.2.1 Toteutus

Asukaskyselyn aiheena olivat yhteisöllisyys, yhteistilat ja eri asuintilojen jaettavuus.
Asukaskysely järjestettiin Kyselynetti.com -nettialustalla. Kysely koostui pääosin
erityyppisistä monivalintakysymyksistä sekä muutamasta avokysymyksestä.
Avokysymyksiin vastaaminen ei ollut pakollista, koska muuten moni olisi voinut
keskeyttää kyselyyn vastaamisen. Kyselyn kieleksi pystyi valitsemaan joko suomen tai
englannin kielen. Kyselyn pystyi myös täyttämään paperisena sekä suomeksi, että
englanniksi. Kyselyyn vastaamista yritettiin kannustaa leffalippujen arvonnalla kaikkien
kyselyyn vastanneiden kesken.

4.2.2 Tulokset ja arviointi

Kyselyyn vastanneita oli kaiken kaikkiaan 55, joista 6 olivat vastanneet paperisen
lomakkeen kautta ja 49 olivat vastanneet nettikyselyn kautta. Kyselyn tuloksia ei voi
yleistää koko Lausteen alueen asukkaita koskevaksi vastausmäärän pienen määrän
vuoksi. Vastanneista 53 % olivat naisia ja 44 %miehiä. Loput vastanneista eivät halunneet
kertoa sukupuoltaan. Suurin osa vastanneista puhuu äidinkielenään suomea (82 %) ja
muiden vastaajien äidinkielenä esiintyi mm. venäjä, persia ja kurdi. Vastanneiden
ikäjakauma oli hyvin tasaisesti jakautunut 18-vuotiaista ylöspäin. Selkeästi vähiten (5 %)
vastauksista tuli alle 18-vuotiailta. Suurin osa vastanneista oli työssäkäyviä (40 %) tai
eläkkeellä (28 %). Vastanneista selkeästi suurin osa asuu kerrostalossa (92 %), joko
vuokralla tai omistusasunnossa.
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Kuva 23. Asukasosallistamisen mainonnassa käytettyä grafiikkaa

Kuva 24. Asukakyselyn vastaukset, vastaajien taustatiedot



4.2.2.1 Yhteisöllisyys

Vastaajien tyytyväisyys oman taloyhtiönsä yhteisöllisyyteen vaihteli jonkin verran. Yli
puolet vastaajista (52.5 %) olivat joko melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä oman taloyhtiönsä
yhteisöllisyyteen. Tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä olivat 13 % vastaajista, ei
tyytyväisiä eikä tyytymättömiä olivat 25 % vastaajista. Yhteisöllisyys on kuitenkin
merkittävä asia suurimalle osalle vastaajista, koska vain 7 % vastasi, että asialla ei ole heille
merkitystä. Vastaajien sukupuolella, työllisyydellä, äidinkielellä tai asumisajalla
asuinalueella ei ollut merkitystä tyytyväisyyteen yhteisöllisyydestä. Vastaajien iän puolesta
taas vanhemmat vastaajat olivat selkeästi tyytyväisempiä taloyhtiönsä yhteisöllisyyteen,
kun taas nuoremmat erityisesti 30–39 vuotiaista vain 30 % olivat tyytyväisiä tai melko
tyytyväisiä.

Vastaajan ikä vaikutti myös siihen, kuinka usein he ovat sosiaalisesti tekemisissä
naapureiden kanssa. Yli kuusikymmentävuotiaista 65 % kertoivat olevansa päivittäin tai
viikoittain tekemisissä naapureiden kanssa, kun taas alle 30-vuotiasta yhtä usein ovat vain
10 % vastaajista. Kaikista vastaajista vain 48 % kertoi olevansa niin usein tekemisissä
naapurien kanssa. Selkeästi isoin merkitys vastaajien tyytyväisyyteen taloyhtiön
yhteisöllisyydestä oli yhteiset tapahtumat. Suurin osa vastaajista, jotka olivat
tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä taloyhtiönsä yhteisöllisyyteen kertoivat myös,
että heidän taloyhtiössään ei järjestetä yhteisiä tapahtumia. Kaiken kaikkiaan 69 %
vastaajista kertoivat, että heidän taloyhtiössään ei järjestetä tai he eivät tiedä
järjestetäänkö heidän taloyhtiössään yhteisiä tapahtumia. Yleisin tapahtumamitä
taloyhtiössä järjestetään, on vastaajien mukaan pihatalkoot. Aiheen avoimessa
vastauskentässä vastaajat toivovat mm. pihajuhlia ja askarteluhetkiä yhteiseksi
tekemiseksi naapurien kanssa.

Avoimessa vastauskentässä sai vapaasti kertoa ajatuksia yhteisöllisyydestä ja mitä se
heille merkitsee. Vastauksissa esiintyi useaan otteeseen avunsaanti, turvallisuus ja
yhteiset hetket. Yhteisien hetkien suuruus vaihteli vastauksissa katsekontaktista
yhteiseen harrastamiseen asti.

”Yhteisö merkitsee turvallisuutta, ja kodintuntua. Koti muodostuu tutuista
ihmisistä kotitalossa ja naapurustossa. Tietenkin oma koti on muutakin
omien seinien sisäpuolella!”

”On tuttuja, joiden kanssa voi rupatella, mutta myös pyytää apua tarpeen
vaatiessa”

”Yhteiseen hiileen puhaltamista; tervehtimistä, välittämistä.”

Asukaskyselyyn vastanneiden kommenteja yhteisöllisyydestä:
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Kuva 25. Asukakyselyn vastaukset, yhteisöllisyys



4.2.2.2 Yhteistilojen käyttö

Taloyhtiöissä sijaitsevista yhteistiloista eniten käytetään saunatiloja sekä pihan
istuinalueita. Vastaajista 35 % käyttää viikoittain tai kuukausittain saunatiloja. Pihan
istuinalueita käyttävät vastaajista 20 % viikoittain tai kuukausittain. Vähiten käytetään
pesutupaa ja kerhotiloja, joita 71.5 % vastaajien mukaan ei löydy ollenkaan heidän
asuintaloistaan. Muutamia eroavaisuuksia yhteistilojen käyttöön esiintyy eri ikäryhmissä.
Yleisesti ottaen yhteistiloja enemmän käyttää vanhemmat vastaajat mm. 60 % viikoittain
saunatiloja käyttävistä vastaajista olivat yli kuusikymmentävuotiaita. Yleisesti ottaen
yhteistiloja käytetään harmillisesti suhteellisen vähän. Kaikkien tilojen, jotka vastaajien
asuintaloista yleisesti löytyivät, yleisin käyttömäärä oli joko harvoin tai ei koskaan.
Vastaajat saivat myös lisätä omia yhteistiloja ja -toimintoja ja kertoa niiden
käyttömäärästä. Toistuvasti vastaajat mainitsivat taloyhtiöiden pyöränsäilytykseen liittyvät
tilat, joita käytettiin lähes viikoittain.

Seuraavassa kysymyksessä vastaajat saivat valita useamman tekijän, joka vähentää
heidän yhteistilojen käyttöään. Tekijät, jotka eniten vähentävät vastaajien yhteistilojen
käyttöä olivat tilan tarpeettomuus, huono sijainti ja huono kunto. Tarpeettomina tiloina
pidettiin tasapuolisesti kaikkia kysymyksen tiloja. Yleisesti ottaen miehet pitivät yhteisiä
tiloja tarpeettomimpina kuin naiset. Vastaajat, joiden taloudessa ei asunut alaikäisiä
pitivät erityisesti tiettyjä tiloja kuten kuivaushuonetta, pesutupaa ja leikkipaikkaa
tarpeettomana. Kysymykseen liitetyssä avovastauskentässä mainittiin kuitenkin
leikkipaikan tärkeydestä myös lapsettomille. Leikkipaikan kerrottiin tuovan mukavia
elämisen ääniä asuinympäristöön. Iän puolesta yleisesti alle kolmekymmentävuotiaat
pitivät yhteisiä tiloja tarpeettomimpina, heistä 50 % vastasi kuivaushuoneen, pesutuvan ja
pihan istuinalueiden olevan tarpeettomia. Selkeästi myös vuokra-asunnoissa asuvat
vastaajat pitivät yleisesti yhteistiloja tarpeettomimpina kuin omistusasunnoissa asuvat.
Tilojen tarpeellisuudesta esiintyi mielipiteitä myös avovastauksissa. Useampi kertoi, että
yhteisille tiloille ei ole käyttöä, koska viihtyy enemmän yksin tai tilaan liittyvä toiminto
löytyy omasta asunnosta.

Huonon sijainnin takia vähälle käytölle jääneitä tiloja olivat erityisesti kuivaushuone,
pihan istuinalueet ja grillipaikka. Suurin osa vastaajista, jotka pitivät pihan istuinalueiden
sijaintia huonona, olivat yli kuusikymmentävuotiaita. Avovastauksissa monet kertoivat
istuinalueiden sijaitsevan hankalasti tavoitettavissa paikoissa etenkin esteettömyyttä
vaativien kannalta. Istuinalueiden lisäksi avovastauksissa mainittiin myös mm. saunaan ja
kuivaushuoneeseen liittyviä esteettömyys ongelmia sekä yleisesti hissittömyydestä
esiintyviä ongelmia liikuntarajoitteisille, joka rajoittaa kokonaan pääsyn ylempien
kerrosten yhteistiloihin.

Huonon kunnon takia vähemmälle käytölle jääneitä tiloja olivat erityisesti pihan
leikkipaikka, istuinalueet, grillipaikka, sauna ja kuivaushuone. Pihan leikkipaikkaa 25 %
vastanneista eivät käyttäneet huonon kunnon takia. Avovastauksissa esiintyi erityisiä
mainintoja pihatoimintojen huonoon kuntoon liittyen, kuten leikkipaikan välineiden
yksitoikkoisuus tai grillipaikan sottaisuus.

Yleisesti katsottuna yhteistilojen käyttöä vähentävien tekijöiden vastausprosentit
olivat hyvin pieniä, suurimmillaan 25 %. Suurin osa vastaajista valitsi ”joku muu”
-vaihtoehdon, mutta ei kertonut avovastauksessa muuta syytä. Suurin osa vastaajista ei
ehkä osannut tai viitsinyt eritellä muita syitä yhteistilojen vähäiselle käytölle. Osa
vastaajista myös oli aikaisemmin kertonut käyttävän yhteistiloja kohtalaisen usein, jonka
takia heillä ei ollut mainittavaa kysymykseen.

Osiossa kysyttiin myös yhteistiloja ja -toimintoja, joita he toivoivat asuintalostansa
löytyvän. Suurimman kannatuksen sai kuntoilutila, jota 47 % vastaajista toivoi.
Kuntoilutilaa toivoivat etenkin alle kolmekymmentävuotiaat ja yli
kuusikymmentävuotiaat. Seuraavaksi suosituimpia tiloja olivat tavaranvaihtopiste (34.5 %),
grillipaikka (32.5 %) ja leikkipaikka (30.5 %). Tavaranvaihtopistettä toivoivat etenkin naiset ja
eläkeläiset. Grillipaikkaa toivoivat etenkin työssäkäyvät. Monista 1960- ja 1970-luvun
kerrostaloista löytyvät saunatilat, kerhohuone ja pesutupa saivat myös paljon suosiota
kaikki 28.5 %. Pesutupa ja kuivaushuonetta toivoivat etenkin naiset ja eläkeläiset. Yli 20 %
kannatuksen sai myös harrastehuone 24.4 % vastaajamäärällä. Covid-19-pandemian
myötä yleistynyt etätyöskentely on saanut aikaan puheen erilaisista etätyöskentelytiloista
omassa asunnossa tai yhteistilana kerrostaloissa. Yllätyksekseni tähän viittaava
etätyöskentelytila sai vain 4 % kannatuksen. Syynä voi olla Lausteen rakennusten ajalle
tyypillisten asuntojen väljyys, jonka vuoksi vastaajat eivät koe tarvetta erilliselle
työskentelytilalle tai monen työssäkäyvän vastaajan työtä ei ole mahdollista tehdä
pelkästään koneen ääressä.

Avovastauksissa esiintyviä ehdotuksia yhteistiloiksi ja -toiminnoiksi olivat mm.
taloyhtiön oma smartpost sekä autoille katettua pysäköintitilaa ja sähkölatauksen
mahdollisuus.

Viikottain        
(1)

Kuukausittain 
(2)

Harvoin          
(3)

En koskaan   
(4)

Asuintalossani 
ei ole kyseistä 

tilaa (5) 1 2 3 4 5

Saunatila 30.61 % 4.08 % 10.20 % 48.98 % 6.12 %

Kuivaushuone 6.12 % 6.12 % 14.29 % 42.86 % 30.61 %

Pesutupa 2.04 % - - 26.53 % 71.43%

Kerhotila 2.04 % - 4.08 % 22.45 % 71.43 %

Pihan istuinalueet 10.20 % 10.20 % 51.02 % 24.49 % 4.08 %

Pihan leikkipaikka 8.16% 6.12 % 16.33 % 67.35 % 2.04 %

Pihan grillipaikka 2.04 % 4.08 % 20.41 % 32.65 % 40.82 %

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Aritmeettinen keskiarvo

Tilan 
turvattomuus

Tilan 
tarpeettomuus

Tilan huono 
sijainti

Tilan huono 
kunto

Joku muu, 
mikä? 1 2 3 4 5

Saunatila 6.25 % 22.92 % 2.08 % 14.58 % 58.33%

Kuivaushuone 4.17 % 25.00 % 10.42 % 14.58 % 47.92 %

Pesutupa 2.08 % 22.92 % 6.25 % 4.17 % 66.67%

Kerhotila 2.08 % 20.83 % 4.17 % 4.17 % 68.75 %

Pihan istuinalueet 6.25 % 18.75 % 14.58 % 14.58 % 47.92 %

Pihan leikkipaikka 6.25 % 18.75 % 6.25 % 25.00 % 45.83 %

Pihan grillipaikka 6.25 % 18.75 % 10.42 % 12.50 % 54.17 %

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Aritmeettinen keskiarvo

Kuinka usein käytät asuintalosi yhteistiloja?

Mitkä tekijät vähentävät yhteistilojen käyttöäsi?

Saunatilat 14
Kerhohuon 14
Etätyösken 2
Kuntoilutila 23
Yhteisolohu 8
Pesutupa ja 14
Yhteisviljely 4
Tavaranvai 17
Yhteiskirjas 6
Grillipaikka 16
Leikkipaikk 15
Yhteiskäytt 3
Harrastehu  12
Asunto vier 2 0

5

10

15

20

25

Mitä yhteistiloja ja -toimintoja toivoisit asuintalostasi löytyvän?
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Kuva 26. Asukakyselyn vastaukset, yhteistilojen käyttö



4.2.2.3 Asuintilojen jakaminen

Viimeisessä osiossa käsiteltiin vastaajien halukkuutta jakaa asuintilojaan muiden
asukkaiden tai läheisten ihmisten, kuten sukulaisten ja ystävien kanssa. Oletuksenani oli,
että vastaajat olisivat avoimempia jakamaan asuintiloja läheistensä kanssa kuin
naapureidensa kanssa. Kaikista vähiten vastaajat olivat valmiita jakamaan ruuanlaitto- ja
ruokailutiloja, oleskelutiloja ja työskentelytiloja. Suurin osa vastaajista, jotka olivat valmiita
jakamaan näitä tiloja, asuivat omistusasunnossa ja puhuivat äidinkieleltään jotain muuta
kieltä kuin suomea. Näissä tiloissa esiintyi kaikista suurin ero valmiudessa jakamaan
kyseistä tilaa naapurien kanssa verrattaen läheisten kanssa. Etenkin ruuanlaitto ja
ruokailu sekä oleskelutilat ovat tämänhetkisessä asumiskulttuurissa tiloja, jotka yleisesti
ottaen ovat aina yksityisiä tiloja, jonka vuoksi vastaajien mielipide ei tullut yllätyksenä.
Solu- ja ryhmäasunnot ovat lähes ainoita asumistyyppejä, jossa nämä tilat ovat kokonaan
jaettuja muiden asukkaiden kanssa.

Vastaajat olivat valmiimpia kokonaan jakamaan saunatiloja, pyykinpesu- ja
kuivaustiloja sekä harrastustiloja naapureiden ja läheisten kanssa. Suurin osa vastaajista,
jotka olivat valmiita jakamaan näitä tiloja; asuivat omistusasunnoissa, olivat yli
kuusikymmentävuotiaita ja puhuivat äidinkieleltään jotain muuta kieltä kuin suomea.
Kaikkia muita paitsi saunatiloja oltiin myös valmiita jakamaan yleisesti suuremman
ihmismäärän kesken. Pienin ero valmiudessa jakamaan tilaa naapurien verrattaen
läheisten kanssa esiintyi pesu- ja kuivaustiloissa. Etenkin pesu- ja kuivaustilat, sekä
saunatilat ovat jo monissa kerrostaloissa yhteistiloja, joka selittää vastaajien valmiuden
jakaa niitä enemmän kuin muita tiloja.

Yleisesti ottaen omistusasunnoissa asuvat vastaajat, jotka eivät puhuneet suomea
äidinkielenään sekä yli kuusikymmentävuotiaat ja alle kolmekymmentävuotiaat, olivat
kaikista valmiimpia jakamaan asuintilojaan muiden kanssa. Vuokralla asuvat ja
työssäkäyvät olivat vähiten valmiimpia jakamaan asuintiloja. Vastaajien toive
asuintalotyypillä ei ollut yllättäen suurta merkitystä vastausten jakautumiseen. Oletin,
että vastaajat, jotka mieluiten asuisivat omakotitalossa eivät olisi valmiita jakamaan
asuintiloja yhtä paljon kuin vastaajat, jotka mieluiten asuisivat, jo osittain jaetussa
ympäristössä eli kerrostalossa tai rivitalossa.

4.2.2.4 Avoimet kommentit

Kyselyn lopussa vastaajilla oli vielä mahdollisuus vapaasti kertoa ajatuksia ja toiveita
yhteisöllisyydestä sekä yhteistiloista asuintalossaan. Vastauksista välittyi vastaajien
vaihteleva mielipide yhteisöllisyyttä ja yhteistiloja kohtaan. Vastaukset jakautuivat
pääosiin kahteen eri ryhmään; niihin, jotka toivoivat lisää yhteistiloja ja yhteisöllisyyttä
edistäviä tapahtumia ja niihin, joiden mielestä yhteistilat ja yhteisöllisyys eivät ole
välttämättömiä. Yhteisöllisyyden katoaminen nousi muutamassa eri kommentissa esille.
Elämäntavat ja asumiskulttuuri on monenmielestä muuttunut yhteisöllisestä
yksityisempään elämäntyyliin. Kommentteihin liittyi myös toive aktiivisesta
asukasyhdistyksestä, joka voisi edistää yhteisöllisyyttä mm. järjestämällä erilaisia
tapahtumia asukkaille. Avovastauksissa ei kuitenkaan esiintynyt selkeästi omaa intoa
tapahtumien järjestämiseen ja organisoimiseen.

Voisin luopua 
tilasta kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

Voisin pienentää 

tilan kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää kuitenkin 

yhteistilaa (3)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan 
enkä haluaisi 

käyttää yhteistilaa 

(4) 1 2 3 4

Saunatila 29.17 % 4.17 % 35.42 % 31.25 %

Ruuanlaitto/ruokailu 8.33 % 10.42 % 29.17 % 52.08 %

Oleskelutila 10.42 % 12.50 % 31.25 % 45.83 %
Työskentelytila 12.50 % 4.17 % 29.17 % 54.17 %

Pyykinpesu 17.02 % 10.64 % 34.04 % 38.30 %

Pyykinkuivaus 17.02 % 12.77 % 31.91 % 38.30 %

Harrastustila 21.28 % 17.02 % 29.79 % 31.91 %

Ulkotila (parveke, terassi) 10.64 % 12.77 % 38.30 % 38.30 %

Voisin luopua 
tilasta kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

Voisin pienentää 

tilan kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää kuitenkin 

yhteistilaa (3)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan 
enkä haluaisi 

käyttää yhteistilaa 

(4)

Saunatila 20.41 % 4.08 % 30.61 % 44.90 %

Ruuanlaitto/ruokailu - 6.25% 16.67 % 77.08 %

Oleskelutila - 6.25 % 29.17% 64.58 %
Työskentelytila 2.08 % 10.42 % 12.50 % 75.00 %

Pyykinpesu 10.42 % 10.42 % 31.25 % 47.92 %

Pyykinkuivaus 10.42 % 14.58 % 29.17 % 45.83 %

Harrastustila 10.42 % 18..75 % 29.17 % 41.67 %

Ulkotila (parveke, terassi) 4.17 % 8.33 % 31.25 % 56.25 %

0                              (1)
1 - 5                         
(2)

5 - 10                       
(3) 15+                      (4)

Saunatila 45.83 % 35.42 % 2.08 % 14.58 %

Ruuanlaitto/ruokailu 60.42% 25.00 % 4.17 % 6.25 %

Oleskelutila 48.94 % 17.02 % 14.89 % 10.64 %
Työskentelytila 56.25 % 20.83 % 6.25 % 12.50 %

Pyykinpesu 39.58 % 25.00 % 10.42 % 16.67 %

Pyykinkuivaus 41.67 % 25.00 % 10.42 % 18.74 %

Harrastustila 33.33 % 28.08 % 16.67 % 20.831 %

Ulkotila (parveke, terassi) 43.75 % 18.75 % 14.58 % 16.67 %

Aritmeettinen keskiarvo

Voisin luopua 
tilasta kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

Voisin pienentää 

tilan kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää kuitenkin 

yhteistilaa (3)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan 
enkä haluaisi 

käyttää yhteistilaa 

(4) 1 2 3 4

Saunatila 29.17 % 4.17 % 35.42 % 31.25 %

Ruuanlaitto/ruokailu 8.33 % 10.42 % 29.17 % 52.08 %

Oleskelutila 10.42 % 12.50 % 31.25 % 45.83 %
Työskentelytila 12.50 % 4.17 % 29.17 % 54.17 %

Pyykinpesu 17.02 % 10.64 % 34.04 % 38.30 %

Pyykinkuivaus 17.02 % 12.77 % 31.91 % 38.30 %

Harrastustila 21.28 % 17.02 % 29.79 % 31.91 %

Ulkotila (parveke, terassi) 10.64 % 12.77 % 38.30 % 38.30 %

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Aritmeettinen keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo

Voisin luopua 
tilasta kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

Voisin pienentää 

tilan kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää kuitenkin 

yhteistilaa (3)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan 
enkä haluaisi 

käyttää yhteistilaa 

(4) 1 2 3 4

Saunatila 29.17 % 4.17 % 35.42 % 31.25 %

Ruuanlaitto/ruokailu 8.33 % 10.42 % 29.17 % 52.08 %

Oleskelutila 10.42 % 12.50 % 31.25 % 45.83 %
Työskentelytila 12.50 % 4.17 % 29.17 % 54.17 %

Pyykinpesu 17.02 % 10.64 % 34.04 % 38.30 %

Pyykinkuivaus 17.02 % 12.77 % 31.91 % 38.30 %

Harrastustila 21.28 % 17.02 % 29.79 % 31.91 %

Ulkotila (parveke, terassi) 10.64 % 12.77 % 38.30 % 38.30 %

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Aritmeettinen keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo

Voisin luopua 
tilasta kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

Voisin pienentää 

tilan kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää kuitenkin 

yhteistilaa (3)

En haluaisi jakaa 
tilaa ollenkaan 
enkä haluaisi 

käyttää yhteistilaa 

(4) 1 2 3 4

Saunatila 29.17 % 4.17 % 35.42 % 31.25 %

Ruuanlaitto/ruokailu 8.33 % 10.42 % 29.17 % 52.08 %

Oleskelutila 10.42 % 12.50 % 31.25 % 45.83 %
Työskentelytila 12.50 % 4.17 % 29.17 % 54.17 %

Pyykinpesu 17.02 % 10.64 % 34.04 % 38.30 %

Pyykinkuivaus 17.02 % 12.77 % 31.91 % 38.30 %

Harrastustila 21.28 % 17.02 % 29.79 % 31.91 %

Ulkotila (parveke, terassi) 10.64 % 12.77 % 38.30 % 38.30 %

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Aritmeettinen keskiarvo

Aritmeettinen keskiarvo

  
tilasta 

kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

 
pienentää tilan 

kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

  
jakaa tilaa 
ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää 

kuitenkin 

  
jakaa tilaa 

ollenkaan enkä 

haluaisi 
käyttää 

yhteistilaa (4) 1 2 3 4

Saunatila 29.17 % 4.17 % 35.42 % 31.25 %

Ruuanlaitto/ruokailu 8.33 % 10.42 % 29.17 % 52.08 %

Oleskelutila 10.42 % 12.50 % 31.25 % 45.83 %
Työskentelytila 12.50 % 4.17 % 29.17 % 54.17 %

Pyykinpesu 17.02 % 10.64 % 34.04 % 38.30 %

Pyykinkuivaus 17.02 % 12.77 % 31.91 % 38.30 %

Harrastustila 21.28 % 17.02 % 29.79 % 31.91 %

Ulkotila (parveke, terassi) 10.64 % 12.77 % 38.30 % 38.30 %

Voisin luopua 
tilasta 

kokonaan 
asunnossani ja 

käyttää vain 

yhteistilaa (1)

Voisin 
pienentää tilan 

kokoa 
asunnossani ja 
käytttää lisäksi 

yhteistilaa (2)

En haluaisi 
jakaa tilaa 
ollenkaan, 

mutta voisin 
käyttää 

kuitenkin 
yhteistilaa (3)

En haluaisi 
jakaa tilaa 

ollenkaan enkä 

haluaisi 
käyttää 

yhteistilaa (4)
Saunatila 20.41 % 4.08 % 30.61 % 44.90 %
Ruuanlaitto/ruokailu - 6.25% 16.67 % 77.08 %
Oleskelutila - 6.25 % 29.17% 64.58 %
Työskentelytila 2.08 % 10.42 % 12.50 % 75.00 %
Pyykinpesu 10.42 % 10.42 % 31.25 % 47.92 %
Pyykinkuivaus 10.42 % 14.58 % 29.17 % 45.83 %
Harrastustila 10.42 % 18..75 % 29.17 % 41.67 %
Ulkotila (parveke, terassi) 4.17 % 8.33 % 31.25 % 56.25 %

0                              
(1)

1 - 5                         
(2)

5 - 10                       
(3)

10 - 15                     
(4)

15+                      
(4)

Saunatila 45.83 % 35.42 % 2.08 % 2.08 % 14.58 %

Ruuanlaitto/ruokailu 60.42% 25.00 % 4.17 % 4.17 % 6.25 %

Oleskelutila 48.94 % 17.02 % 14.89 % 8.51 % 10.64 %
Työskentelytila 56.25 % 20.83 % 6.25 % 4.17 % 12.50 %

Pyykinpesu 39.58 % 25.00 % 10.42 % 8.33 % 16.67 %

Pyykinkuivaus 41.67 % 25.00 % 10.42 % 4.17 % 18.74 %

Harrastustila 33.33 % 28.08 % 16.67 % 2.08 % 20.831 %

Ulkotila (parveke, terassi) 43.75 % 18.75 % 14.58 % 6.25 % 16.67 %

Aritmeettinen keskiarvo

Mitä tiloja voisit jakaa asuintalosi muiden asukkaiden kanssa ja missä määrin?

Mitä tiloja voisit jakaa läheistesi (sukulaiset ja ystävät) kanssa ja missä määrin?

Kuinka monen hengen kanssa kotitaloutesi ulkopuolella voisit jakaa kyseisen tilan?

”Yhteinen oleskelutila olisi hieno, ja säännölliset "viralliset" yhteisöpäivät
esim. kerran viikossa. Lisää tiloja ja tapahtumia kohdata naapureita ja
puuhata yhdessä.”

Asukaskyselyyn vastanneen kommentti yhteistiloista:

5
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Kuva 27. Asukakyselyn vastaukset, asuintilojen jakaminen



4.3 ASUKASTYÖPAJA

Asukastyöpajan aiheena oli yhteistilat sekä asuinympäristön viihtyisyys. Työpaja
järjestettiin arki-iltana, jotta suurin osa työssäkäyvistäkin pääsisi paikalle. Paikkana toimi
Lausteen lähiötupa, joka sijaitsee Lausteella keskeisellä ja helposti saavutettavalla paikalla.
Työpajaa mainostettiin matalan kynnyksen tapahtumana missä saa vapaasti kertoa
mielipiteistään ja ideoida yhdessä oman asuinalueensa parannusehdotuksia
pullakahvien lomassa.

4.3.1 Toimintamalli

Työpajaa varten olin valmistellut neljä isoa kartonkia otsikoilla: yhteistilat sisällä, yhteistilat
ulkona, viihtyisyys paranee ja viihtyisyys laskee. Tarkoituksena oli keskustelun kautta
kirjoittaa post-it lapuille ylös esille tulevia ideoita ja mielipiteitä otsikoiden alle. Post-it
laput auttavat kirjoittamaan keskustelujen aikana tulevat omat ajatukset lapuille ylös
muistiin. Laput myös mahdollistavat omien ajatuksien esittämisen ilman isompaa
puheenvuoroa. Otsikoitujen paperien lisäksi olin tulostanut kuvia aikaisemmin alueelta
ottamistani kuvista, jotka herättelisivät keskustelua ja mielipiteitä eri aihealueista.
Keskustelun edistämisen ja jäsentämisen lisäksi työkalut jättivät itselleni fyysisiä aineistoja
työpajan analysointia varten.

4.3.2 Tulokset ja arviointi

Yhteensä asukastyöpajaan saapui neljä asukasta. Osallistujista kolme oli naispuolisia ja
yksi miespuolinen. Ulkomaalaistaustaisia oli yksi osallistujista. Suurin osa osallistujista oli
keski-ikäisiä tai vanhempia. Työpajaan osallistui myös lähiötuvan työntekijä, sekä kaksi
TVT asunnot Oy:n työntekijää. Työpajan aluksi kerroin yleisesti hankkeen taustasta ja
kyselyn sekä työpajan antamien tulosten käyttötarkoituksesta. Vastasin myös asukkaiden
kysymyksiin hankkeeseen liittyen. Samalla myös TVT asunnot Oy:n edustajat esittelivät
itsensä.

4.3.2.1 Yhteistilat

Aloitimme työpajan keskittymällä yhteistiloihin ja yhteisiin tapahtumiin oman
asuinrakennuksen sekä asuinalueen tasolla. Suurin osa keskustelussa esiintyneistä
asioista olivat hyvin pieniä ja helppoja toteuttaa. Selkeästi toistuvia teemoja olivat
yhteisten tilojen ja toimintojen epäsiisteys ja yleisten käytäntöjen laiminlyöminen.
Vastaukseksi ideoitiin mm. selkeitä ohjeistuksia tilan ja toiminnon yhteydessä
mahdollisimmanmonella eri kielellä ja selkeytetyillä kuvilla. Tämän lisäksi ideoitiin
tapahtumia, joissa voitaisiin ohjeistaa ja keskustella toimintojen, kuten kierrätyksen tai
kuivaushuoneen käytöstä. Yleisesti ihmiset haluavat pitää huolta ympäristöstä, jota he
kunnioittavat ja pitävät tärkeänä. Asukkaiden osallisuus oman asuntoympäristönsä
rakentamisessa tai suunnittelemisessa saisi heidät arvostamaan ympäristöään enemmän
ja näin myös pitämään siitä parempaa huolta. Kyseessä voi olla pienienkin asioiden kuten
tilaan tai toimintoon liittyvien kalusteiden tekeminen tai pintojen maalaaminen.

Toistuva aihe oli myös tilojen ja toimintojen puuttuminen tai niiden toiminnalliset
puutteet. Aikaisemmin alueella toiminnassa olevaa uimahallia haikailtiin paljon. Uimahalli
oli tuonut arkeen tietynlaista luksusta, jota kerrostalojen omat saunatilat eivät pysty
tarjoamaan. Syynä on mm. omien saunavuorojen lyhyt kesto. Saunoja voisi olla siis
useampi tai saunomista voisi jakaa useamman asukkaan kesken. Luksusta voisi myös
lisätä kuntoilun yhteys saunomiseen lenkkisaunojen lisäksi sekä viihtyisien
vilvoittelutilojen lisääminen.
Pyörien säilytykseen toivottiin enemmän katettua tilaa sekä järjestystä. Ajatus pyörien
huollosta itse tai palveluna oli myös toivottu. Palvelu voisi tapahtua osaavien asukkaiden
kautta, johon tarvittaisiin vain oikeanlainen tila. Asukkaiden itsejärjestämiä palveluja ja
tapahtumia ehdotettiin myös lisää. Aikaisemmin alueella on järjestetty mm.
kesäkirpputoreja ja joulumyyjäisiä, joita myös voisi tulevaisuudessakin järjestää.
Tavaroiden kierrätystä asukkaiden kesken ideoitiin myös tavaranvaihtopisteen avulla.
Pisteellä voisi myös toimia kolehti, johon oman tunnonmukaan voi maksaa ottamistaan
tavaroista. Tuloja voisi käyttää mm. asukkaiden yhteistapahtumiin tai yhteistilojen pieniin
parannuksiin.

Asuinrakennusten pihapiireistä esiintyi eriäviä mielipiteitä. Osa asukkaista olivat hyvin
tyytyväisiä etenkin istutusten monipuolisuuteen, eri istuskelumahdollisuuksiin ja lapsien
leikkialueisiin ja niiden välineiden kuntoon. Asioita, joihin osa asukkaista toivoi
parannusta, olivat oman kerrostalon pihan suojaisuus, katettujen istuskelu alueiden
lisääminen ja istutusten monipuolisuus. Kaikki kuitenkin arvostivat vehreää
pihaympäristöä, mikä on tyypillistä Lausteen kerrostalojen pihapiireissä. Positiivista
keskustelua syntyi myös koko asuinalueen ulkoilumahdollisuuksista ja niiden
monikäyttöisyydestä niin lapsia kuin aikuisiakin ajatellen.

Kuva 28. Asukastyöpajassa luodut taulut yhteistilojen kehittämisestä
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4.3.2.2 Asuinympäristön viihtyisyys

Keskustelu yhteistiloista ja yhteisistä tapahtumista venyi niin pitkälle, että alueen ja
asumisen viihtyisyydestä keskustelemiseen ei jäänyt paljon aikaa. Ehdimme kuitenkin
lopuksi käydä kierroksen missä jokainen asukas kertoi miksi alun perin halusi muuttaa
Lausteelle ja miksi ei ole tai on miettinyt alueelta pois muuttamista. Luonnonläheisyys,
lapsiystävällisyys, hyvät yhteydet ja tuttujen määrä esiintyivät melkein kaikkien
asukkaiden vastauksissa. Alueen rauhattomuus oli aikaisemmin herättänyt huolta ja
epäviihtyisyyttä alueella, mutta alueen keskusaukion liikenteellisten muutosten ja poliisin
erityishuomion kautta alue on rauhoittunut paljon ja aihe ei enää huolestuttanut
asukkaita. Ehdimmemyös keskustella hieman alueen tulevaisuudesta, jossa etenkin
huoli alueen peruskoulun kohtalosta ja uuden koulun sijoittamisesta nousi esiin.
Asukkaat ilmaisivat etenkin, että eivät haluaisi uuden koulun tai muunkaan
uudisrakentamisen hävittävän alueen luonnonympäristöä tai ulkoliikuntakohteita, jotka
selkeästi ovat monien lähiöiden vetonaula verrattuna tiheämmän rakennuskannan
asuinalueisiin.

4.4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Asukaskyselyn ja -työpajan perusteella Lausteelta löytyy asukkaita, jotka olisivat
kiinnostuneita elämään yhteisöllisemmässä asuinympäristössä ja jakamaan tiloja,
tavaroita ja hetkiä muiden asukkaiden kanssa. Jakamisen valmius on kuitenkin vielä hyvin
pientä ja varovaista, mikä on ymmärrettävää yhteiskuntamme omistamiskulttuurin
yleistymisen kannalta. Lausteen lähiötuvan sosiaalityöntekijä kertoi työpajan, sekä kyselyn
innoittaneen yhteisöllisyyteen ja yhteisasumiseen liittyvää keskustelua lähiötuvan
tapahtumissa. Jotkut asukkaat olivat jopa alkaneet pohtimaan ryhmäasumisen etuja, ja
sitä voisiko kimppakämppä asumismuotona toimia heille. Ryhmäasumisesta
kiinnostuneiden määrä on Suomessa vielä pieni, mutta kasvava. Yhteisöllistä asumista voi
kuitenkin mahdollistaa eri asteisena erilaisille asukkaille.
Toiminnot kuten pyykinpesu ja -kuivaustilat koettiin helpommin lähestyttävimmiksi
toiminnoiksi jakaa muiden ihmisten kanssa saunatilojen ohella. Osittain syynä voi olla
toimintojen vähäinen käyttö jokapäiväisessä arjessa, joka on todella hyvä syy toiminnon
jakamiseen. Yhteistilat pitää kuitenkin olla helposti saavutettavissa ja viihtyisiä, jotta niitä
halutaan käyttää ja niihin kulkeminen ei käy asukkaille vaivaksi.

Tilojen ja toimintojen jakamisen lisäksi myös yhdessä oloa haluttiin jakaa
asuinympäristön sisällä. Yhteiset hetket voivat olla pieniä kuten vain katsekontakti ja
tervehdys tai isompia kuten yhdessä tekeminen tai juhlistaminen. Kohtaamispaikat ja
näköyhteydet yhteisissä tiloissa auttavat jo tuomaan ihmisiä ympärille ilman omaa
sosiaalista aloitetta. Yhteinen tekeminen ajoittain oli hyvin toivottua, mutta sen
järjestämiseen itse ei tuntunut olevan paljon aktiivisuutta.

Asukkaiden osallistuminen tutkimukseen toi paljon uutta perspektiiviä eri
asuinympäristöistä ja asumiskulttuureista omaan ajatusmaailmaan sekä itse
tutkimukseen. Koen, että asukkaiden osallistaminen olisi hyvin tärkeää ottaa osaksi
jokaisen projektin suunnitteluvaiheeseen. Ongelmana on kuitenkin saada tarpeeksi
kattava määrä asukkaita mukaan projektiin. Useimmiten asukkaat, jotka lähtevät
mukaan osallistaviin tapahtumiin, kuten työpajoihin, saattavat edustaa hyvin
samantyylistä ihmistyyppiä ja useimmiten alueiden asukkaiden suuri kirjo ei tule
lähellekään edustetuksi kaikilta osin. Oikean osallistamisen tavan löytäminen on haaste.
Etnografinen tutkimus, jossa tutkija on pidempään fyysisesti läsnä ja vuorovaikutuksessa
asukkaiden kanssa voisi saada paljon laajemman yleiskuvan alueen ihmisistä ja
elintavoista. Usein projektien kohteen analysointiin ei kuitenkaan haluta varata tai ei ole
mahdollista varata tarpeeksi aikaa tämän tyyliseen tutkimukseen.

Yleisesti asukastyöpaja antoi paljon ideoita ja ymmärrystä Lausteen alueesta ja
asukkaiden asumiskulttuurista, vaikka osallistujamäärä olikin hyvin pieni. Työpajassa
tulleita mielipiteitä ei voi kuitenkaan yleistää kaikkien Lausteen asukkaiden kesken.
Tietoja voi käsitellä yksittäisinä ideoina ja mielipiteinä.

Kuva 29. Asukastyöpajassa luotu taulu asuinympäristön viihtyisyyden kehittämisestä
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5.1 KONSEPTI

Kohteen kaksi asuinkerrostaloa saavat molemmat kaksi lisäkerrosta muuttaen talot
nelikerroksisista kuusikerroksisiksi. Lisäkerrokset tuovat kohteeseen lisää yhteisiä tiloja,
sekä monipuolisia asuntoja, jotka pystyvät joustamaanmonen eri asukkaan
elämäntilanetta ja -tyyliä vastaavaksi. Hyvin kaksiopainotteista asuntojakaumaa
tasapainotetaan keskittymällä yksiöiden ja suurempien asuntojen rakentamiseen.
Asukkaiden määrän kasvattaminen mahdollistaa uusien, sekä vanhojen yhteistilojen
kehityksen ja määrän kasvun, jotka uudistetun pihasuunnitelman ohella helpottavat
luomaan yhteisöllistä toimintaa kahden eri rakennusten asukkaiden välillä. Rakennusten
yhteiseen piha-alueeseen tuodaan uusia toimintoja ja monipuolisempaa kasvillisuutta,
jotka auttavat elävöittämään ja kasvattamaan ulkotilojen käyttöastetta. Samalla
rakennuksissa suoritetaan energiakorjaus mm. lisäeristämällä julkisivuja, sekä uusimalla
ikkunat energiatehokkaimmiksi. Julkisivukorjauksen yhteydessä kehitetään rakennusten
arkkitehtuuria laadukkaammaksi ja viihtyisämmäksi.

Asuntojakauman ja yhteistilojen muutokset

Asuntojakauma ennen

Yhteistilat ennen

Asuntojakauma jälkeen

Yhteistilat jälkeen

1h + kk

1h + kk

Saunat

Saunat

Kuivaushuoneet

Kuivaushuoneet

Pyörä-/vaunuvarastot

Pyörä-/vaunuvarastot

Häkkivarastot

Häkkivarastot

Pesutupa

Paja

Kerhohuone

Monitoimi yhteistilat

Tavaranvaihtopisteet

16

26

24

24

16

19

4

5

3

3

5

5

3

4

4

1

1

1

60 m2

75 m2

230 m2

265 m2

3

2h + k

2h + k

3h + k

3h + k

4h + k

4h + k

5h + k

6h + k

Kuva 30. Asemapiirros 1:500

Kuva 31. Asuntojakauman ja yhteistilojen muutokset
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Talo 14

Talo 13
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Kuva 32. Julkisivu Talo 13 Raatimiehenkadulta, koillisesta 1:300

Kuva 33. Julkisivu Talo 13 ja 14 Maistraatinkadulta, luoteesta 1:300

5.2 JULKISIVUSUUNNITTELU

Julkisivuissa yhdistyy sekä uusia että alkuperäisiä ja alueelle tyypillisiä
arkkitehtonisia elementtejä ajallisen kerrostuman luomiseksi. Ikkunajako ja
vanha puitejako on säilytetty vanhoissa kerroksissa ikkunoiden uusinnan
yhteydessä. Joitakin uusia aukotuksia lisätään vanhoihin kerroksiin
alkuperäistä ikkuna- ja puitejakoa mukaillen asuntojen ja yhteistilojen
viihtyisyyden lisäämiseksi. Lisäkerrosten ikkunasommittelu mukailee
pääsääntöisesti alkuperäistä ikkunajakoa pienellä variaatiolla, erottaen uudet ja
vanhat kerrokset toisistaan.

Lisäkerrokset yhdistyvät vanhoihin kerroksiin yhtenäisellä rappauksella,
joka on saanut värinsä alueen rakennusten sinisistä yksityiskohdista. Murettu
harmaansininen ei kuitenkaan erotu liiakseen ympäröivistä harmaansävyisistä
rakennuksista. Toinen rakennuksista rapataan helmen harmaalla sävyllä
tasapainottaakseen kahden rakennuksen yhtenäistä kokonaisuutta. Vanha
pyörävarasto sekä uusi pihasauna verhotaan lämpimällä puuverhouksella, joka
toistuu yksityiskohtina ympäri rakennuksia. Maistraatinkadun puoleiseen
päätyjulkisivuun onmahdollista toteuttaa seinämuraali vähäisen ikkuna
määrän vuoksi. Seinämuraali toteutetaan paikallisten taiteilijoiden kautta, joka
tuo heille näkyvyyttä, sekä omaleimaisuutta asuinalueelle.

Sisäänkäyntejä korostetaan ulkonevilla katoksilla, sekä puuverhouksella
ja -rimoituksella. Uudet ulokkeet sisäänkäynnin yhteydessä tuovat lisää
pyöriensäilytystilaa sekä jaksottavat rakennuksen julkisivuja
maantasokerroksessa.



Kuva 35. Julkisivu Talo 13 ja 14 kaakosta ja lounaasta 1:300

Kuva 34. Visualisointi kuva suunnitelman sisäänkäynnin edustalta

Olemassa olevia parvekkeita laajennetaan syvyyssuunnassa sekä
avataan korvaamalla toinen kantava seinä pilariksi ja lasittamalla
osa parvekkeen kaiteesta. Parvekkeen mustat metalliset
yksityiskohdat kuten uusi kantava pilari, sekä käsijohteet tuovat
kontrastia muiden materiaalien rinnalle. Parvekkeet säilyvät
edelleen lasitettuina niiden käyttöasteen maksimoimiseksi.
Lasituksen ulkopuolelle sijoittuu valmiiksi rakennettu
istutuslaatikko, jonne asukkaat voivat halutessaan istuttaa
kasvillisuutta lämpimämpinä vuodenaikoina.

Uusi kattomaailma koostuu useamman lapekaton
yhdistelystä luoden vaihtelevuutta julkisivuihin. Kattomaailma
eroaa alueen muiden kerrostalojen tasakatoista, mutta luo
yhteyden kadun toisella puolella sijaitseviin harjakattoisiin
rivitaloihin.
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5.3 JAETTUJEN TILOJEN SIJAINNIT

Kerrostaloihin tuodaan useampia uusia jaettuja tiloja ja jaettua asumista
tukevia asuntoja. Osa jaetuista tiloista mahdollistaa aktiivisempaa toimintaa,
joka edesauttaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten tilanteiden syntyä. Tällaiset
toiminnot kuten kerhohuone, paja ja pihan leikkialueet ovat sijoitettu lähinnä
maantasokerrokseen kahden rakennuksen väliseen piha-alueeseen ja niitä
ympäröiviin sisätiloihin sekä ylimpään kerrokseen. Aktiivisten toimintojen
keskittäminen mahdollistaa useampien kohtaamisten tapahtumisen
asukkaiden välillä, sekä eri toimintojen yhdistämisen. Samalla osa alueista
pystytään jättämään rauhallisemmiksi, joka auttaa luomaan ilmapiiriltään
erilaisia alueita asuinympäristön sisällä.

Passiivista toimintaa sisältäviin jaettuihin tiloihin luetaan tilat joissa
toimintoa jaetaan usein eri aikoina. Näissä tiloissa myös harvoin syntyy
pidempiä sosiaalisia kohtaamisia. Tällaisa ovat mm. kuivaushuoneet,
porrashuoneet ja erilaiset varastot. Tilat sijoittuvat asuntojen läheisyyteen
tilojen saavutettavuuden helpottamiseksi.

Uutena asuntomuotona suunnitelmaan tuodaan jaettuun asumiseen
soveltuvat asunnot kuten ryhmäasunnot. Nämä sijaitsevat pelkästään
lisäkerroksissa.

Aktiivista toimintaa sisältävät jaetut tilat (mm. kerhohuone, sauna, paja)

Jaettun asumiseen soveltuvat asunnot (ryhmäasunnot)

Passiivista toimintaa sisältävät jaetut tilat (mm. varastot, porrashuone,
kuivaushuone)

Kuva 36. Aksonometria jaettujen tilojen sijainnista

1.krs

2.krs

5.krs

6.krs
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3. ja 4.krs



4.2 MAANTASOKERROS

5.4.1 Sisätilat

Maantasokerroksessa muutama asunto puretaan tai muutetaan funktioltaan. Jokaisen
porrashuoneen ensimmäinen kerros on avattu läpitalon, jotta pihalle käynti olisi luontevampaa
ja näköyhteyksiä syntyisi enemmän. Läpikulun saavuttamiseksi puretun asunnon tilalle on
lisätty asukkaiden häkkivarastotiloja, kuivaushuoneita sekä asukaskyselyssä suosion
saavuttaneita tavaranvaihtopisteitä. Tavaranvaihtopisteiden käytön lisäämiseksi ne on sijoitettu
portaita vastapäätä kulkureitin varrelle. Pisteisiin on myös näköyhteys kapean lasiseinän kautta
toiminnon kiinnostuksen herättämiseksi. Porrashuoneeseen on myös lisätty hissi
esteettömyyden parantamiseksi tuomalla uuden kapeamman portaikon, jonka viereen hissin
sijoittaminen onmahdollista.

Talo 14 Maistraatinkadun puoleisen julkisivun päätykaksio on muutettu kerhohuoneeksi,
sekä Kortteli Olkkariksi. Tilat voivat toimia yhdessä tai erikseen. Kortteli Olkkari on kaikille
asuinalueen asukkaille tarkoitettu olohuone, joka voidaan suunnata mm. alueen nuorisolle
opiskelua ja ajanviettoa varten. Tila voi toimia vuokrattavana liiketilana, joka tuottaa tuloja
myös rakennuttajalle. Kortteli Olkkarin tilalla voisi toimia myös mm. kuntosali tai kahvila.

Kerhotilaa vastapäätä Talo 13 sijaitsee pesutupa, sekä pajatilat. Pesutupa ja paja ovat
yhteydessä toisiinsa niiden väliin sijoitetun istuskelu alueen kautta, joka mahdollistaa yhteisiä
kahvihetkiä muiden asukkaiden kanssa. Pesutupa on avattu osittain myös sitä ympäröivään
porraskäytävään tarjoten näköyhteyksiä asukkaiden välillä. Ikkunoita on myös lisätty pihan
puolelle niin pesutuvan, pajan ja kerhohuoneen tiloista.

Kahden rakennusten keskelle sijoittuvaan piha-alueeseen rakennetaan erillinen pihasauna,
joka sisältää myös takkahuoneen. Pihasauna toimii puulämmitteisenä ja tuo kerrostaloarkeen
hiemanmökkielämän antia takkahuoneen kera. Takkahuone voidaan myös kesäisin avata
liukuoviseinien avulla grillikatoksen jatkeeksi.

Aktiivista toimintaa sisältävät jaetut tilat

Puuterassi

Penkki

Pyöräpaikoitus

PE

PP

Lipputanko

Pollarivalaisin

LT

Hiekoitus

Turvahiekka, leikkipaikat

Kivilaatta, vaaleanharmaa

Nurmi

Asfaltti

Passiivista toimintaa sisältävät jaetut
tilat

Pylväsvalaisin

Kuva 37. Pohjapiirros ja pihasuunnitelma, maantasokerros 1:250
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5.4.2 Ulkotilat

Ulkotiloihin lisätään lapsille tarkoitettujen toimintojen lisäksi
myös toimintoja kaikille muillekin ikäryhmille. Ympäri piha-
aluetta istuskelupaikkoja on lisätty pihakeinujen ja
penkkiryhmien muodossa. Piha-aluetta jakaa ja suojaa uusi
pihasaunarakennus, jonka yhteyteen rakennetaan puinen
terassi kesäisiin grillaushetkiin ja yhteisiin pihatapahtumiin.
Puinen terassi jatkuu kerhohuoneen edustalle, joka toimii
hyvin yhdessä kerhohuoneen keittiön kanssa. Leikkipaikkojen
kalusteita on päivitetty sekä lisätty lisää kasvillisuutta
viihtyvyyden ja suojaisuuden lisäämiseksi. Lisäksi pienten
lasten leikkipaikkaa rajaa istuinkorkeudelle nostettu
istutusmuuri, joka toimii myös paikoittain istumapaikkoina
vanhemmille ja muille asukkaille.

Sisäänkäyntien edustalla olevat tomutuskalusteet
siirretään isompien kulkureittien varrelta syrjempään talojen
syrjempien päätyjen läheisyyteen. Tomutus kalusteiden tilalle
tuodaan penkkejä.

Pihan eri alueita on rytmitetty ja pehmennetty eri
pintamateriaaleilla. Pelastusteitä on osittain päällystetty
kivilaatoituksella laajentaen eri toimintojen aluetta kuten
isojen lasten leikkipaikkaa ja kahden pihaterassin luomaa
oleskelutilaa. Puuta on terassien lisäksi käytetty myös
sisäänkäyntien yhteydessä sekä pyykinkuivauksen alustana.
Pienemmänmittakaavan reiteille on valittu hiekoitusta
puistomaisemman tunnelman luomiseksi.

Piha-alueilta löytyi jo paljon kasvillisuutta, mutta
kasvillisuuden monimuotoisuuttaa lisätään uusilla istutuksilla
ja hyötykasveilla. Puita ja pensaita lisätään etenkin asuntojen
parvekkeiden läheisyyteen yksityisyyden lisäämiseksi. Lisäksi
oleskelu terassien yhteyteen lisätään yhteisviljely alue.
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Kuva 38. Visualisointi kuva suunnitelman piha-alueelta

Kuva 39. Leikkaus A - A 1:300



5.5 PERUSKERROKSET (2. - 4.krs)

Alkuperäisten ylempien kerrosten asunnot sälytetään sellaisenaan. Asunnot ovat tilavia ja
pohjaratkaisut toimivia. Avaramman pohjaratkaisun saavuttamiseksi keittiön ja
olohuoneen ovia voidaan korjauksen yhteydessä poistaa ja oviaukkoja avartaa isommiksi.
Jokaisen asunnon parvekkeiden syvyyttä kasvatetaan parveketornien uusimisen
yhteydessä.

Porrashuoneiden taakse sijoittuvia tiloja muokataan muuntojoustavemmiksi.
Aikaisemmin tilat ovat sisältäneet saunatiloja, varastoja ja kuivaushuoneita. Toisessa
kerroksessa saunatilat muutetaan yksiöksi. Kolmannessa ja neljännessä kerroksessa tila
jaetaan kahteen erilliseen tilaan, joita voidaan käyttää mm. varastoina, yhteistiloina kuten
työskentelyhuoneena tai lisätä osaksi viereiseen kaksioon mm. lisämakuuhuoneeksi.

Kapeamman lamellin porrashuone avataan ulkoseinää vasten luonnonvalon
lisäämiseksi. Portaikon taakse jäävä tila toimii asukkaiden varastotilana.

Kuva 40. Pohjapiirros, 3.krs 1:150
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Päätyjulkisivuun on lisätty
ikkuna kylpyhuoneen
kohdalle tuomaan lisää
luonnonvaloa

Lamellli 1 Lamellli 2

(Lamellli 1 toistuu peilikuvana talo 14)

Poistamalla muutaman oven
ja lisäämällä kulkuaukon
vanhoihin asuntoihin on
mahdollista luoda avoimempi
pohjaratkaisu



5.6 LISÄKERROKSET

5.6.1 5.krs

Ensimmäinen lisäkerros koostuu jaettua asumista tukevista asunnoista ja muutamasta
yksiöstä sekä kolmiosta. Ryhmäasunto sopeutuu niin useammalle yksinasujalle sekä
suurperheelle. Kaksion ja kolmion keskelle jäävä jaettu tila mukautuu asukkaiden
yhteisiin tarpeisiin tai harrastuksiin.

Uudet yksiöt sisältävät erotetun makuutilan, jotta rauhoittumiselle löytyy
kokonaan oma tilansa muista toiminnoistaan erillään. Makuutilaan mahtuu myös
parisänky, jotta asunto sopii yksinasujan lisäksi myös pariskunnalle.

Lisäkerrokset on toteutettu lähes kokonaan clt-tilaelementeistä, jotta lisäkerrosten
rakentaminen tuottaisi mahdollisimman vähän häiriötekijöitä asukkaille niiden
rakentamisen aikana. Tehtaassa rakennetut tilaelementit pystytään sijoittamaan
paikoilleen nopeammin paikallarakentamisen sijaan.

Kuva 41. Pohjapiirros, 5.krs 1:150

Kuva 42. Tilaelementtikaavio, 5.krs
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Kahden asunnon väliin jäävä tilaa
voidaan käyttää yhdistävän harrastuksen
käyttöön tai vaikka vierashuoneeksi

Lamellli 1 Lamellli 2

Kadun puoleisiin yksiöhin
isompien parvekkeiden
sijaan tuodaan leveät
ranskalaiset parvekkeet.

(Lamellli 1 toistuu peilikuvana talo 14)



Kuva 43. Pohjapiirros, 6.krs 1:150

Kuva 44. Tilaelementtikaavio, 6.krs
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Neljän makuuhuoneen
ryhmäasunto sisältää myös
pienen työtilan, joka sopeutuu
myös säilytykseen tai
vierashuoneeksi.

Lamellli 1 Lamellli 2

(Lamellli 1 toistuu peilikuvana talo 14)

5.6.2 6.krs

Toiseen lisäkerrokseen sijoittuu kaksi ryhmäasunnoksi soveltuvaa asuntoa sekä muutama
yksiö. Lisäksi 2.krs saunatilat on siirretty ylimpään kerrokseen korkeiden näkymien äärelle.
Saunatilojen yhteyteen on lisätty oleskelutila ja parveke. Kaksi saunaa ja oleskelutila
toimivat kaikki myös erikseen, jos tarve vaatii. Toinen saunatiloista on suunniteltu myös
invakäyttöiseksi. Samaan kerrokseen on sijoitettu kuntoilutila, jota voi käyttää luontevasti
saunomisen yhteydessä. Kuntoilutilaksi suunniteltu yhteiskäyttötila sopeutuu myös
esimerkiksi yhteistyöskentelyyn tai käsitöiden harrastamiseen. Tila on mahdollista myös
muuttaa pieneksi yksiöksi.

(ryhmäasunto)

(ryhmäasunto)



5.7 JAETUN ASUMISEN KONSEPTIT

5.7.1 Porrashuonekohtaisesti jaettu tila

Leveämmän lamellin porrashuoneen taakse jäävä tila muutetaan helposti muokattaviksi
jaetuiksi tiloiksi. Toiseen ja kuudenteen kerrokseen rakennetaan tila, joka sopeutuu mm.
pieneksi kuntoilutilaksi tai useamman asukkaan käytettäväksi työtilaksi. Tilan pohja on
ratkaistu niin että sen voi myös tarvittaessa muuttaa yksiöksi. Valmis kylpyhuone yksikkö
on jo rakennettu, joka toimii wc tilana tilan ollessa yhteiskäytössä.

Jaettu tila voi palvella vain kerroksen porrashuoneen asukkaita eli noin 3 - 4 taloutta
tai tila voi myös toimia koko rakennuksen asukkaille. Tilojen muuntojoustavuus antaa
asuinympäristölle mahdollisuuden muuttua sen asukkaita ja asumismarkkinoiden
kysyntää varten.

Kuva 45. Jaettujen tilojen muuntojoustavuus (2.krs ja 6.krs)
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Yhteistyöskentelytilaan
voidaan myös rakentaa
minikeittiö kahvittelua
varten

Tilan muuttaminen yksiöksi
monipuolistaa asuntojakaumaa
tuomalla isompien yksiöden
ohelle myös alle 30 m2 yksiön



Pienemmän huoneen sijainti sopeutuu myös mukautumaan lisämakuuhuoneeksi
viereiseen kaksioon. Tällöin joudutaan muuttamaan olemassa olevan makuuhuoneen ja
olohuoneen paikkaa yhden seinän siirron ja oviaukotusten muuttamisen avulla.
Porrashuoneen yhteyteen jäävä isompi huone pystyy kuitenkin toimimaan edelleen
varastotilana kaikille rapun asukkaille.

Kolmannen ja neljännen kerrokseen porrashuoneen taakse jäävä tila jaetaan kahteen eri
huoneeseen. Kahteen huoneeseen jakaminen mahdollistaa useamman eri toiminnon
samanaikaisen käytön ja mahdollisuuden muuttaa vain toisen huoneen funktiota.
Pienempi huone voi toimia porrashuoneen asukkaiden jaettuna tilana, kuten esimerkiksi
harrastehuoneena tai vierashuoneena. Isompi huone toimii varastotilana. Varastotilan
tarpeen kasvaessa molemmat huoneet voivat toimia varastotilana.

Kuva 46. Jaettujen tilojen muuntojoustavuus (3.krs, 4.krs ja 5.krs)
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Yhteistilan huurrettu lasiseinä tuo
luonnonvaloa ikkunattomaan
porrashuoneeseen

Makuuhuoneen lisääminen kaksioon
myös avartaa asuntoa olohuoneen
siirtyessä sisäänkäynnin yhteyteen



Jaettu tila voi myös toimia kahden asunnon yhdistävä huoneena. Isommassa asunnossa
voi asua esimerkiksi lapsiperhe, keiden isovanhemmat asuvat viereisessä kaksiossa.
Yhdistävä tila voi toimia mm. kirjastohuoneena, jolloin sekä isovanhemmat että
lapsiperhe säilyttävät kuitenkin kaikki arjelle oleelliset toiminnot heidän omissa
asunnoissaan.

Asuntojen välisen tilan voi myös tarpeen mukaan muuttaa toisen asunnon
makuuhuoneeksi muuttamalla kolmion neliöksi tai kaksion kolmioksi. Isompi
makuuhuone muuttuu helposti vanhempien makuuhuoneeksi tai kahden lapsen
jaettavaksi makuuhuoneeksi.

Jaettu tila on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti porrashuoneen saavutettavaksi jolloin
tilan voi myös ottaa koko rapun tai kerrostalon asukkaiden yhteiseen käyttöön.

5.7.2 Kahden talouden jaettu tila

Ensimmäisen lisäkerroksen kaksion ja kolmion välille sijoittuu kahden talouden jaettu tila.
Asuntojen väliin jäävää jaettua tilaa voi käyttää molemmille talouksille mieleiseen
toimintaan. Asukkaat voivat käyttää tilaa erikseen tai samanaikaisesti riippuen heille
sopivista järjestelyistä. Esimerkkinä tila voi toimia luovana harrastustilana, mitä toisen
talouden asukas käyttää ompelutilana ja toisen talouden asukas kuvataiteen
harrastamiseen. Tila voisi toimi myös ylimääräisenä makuuhuoneena molempien
talouksien vieraita varten. Kahden talouden kesken yhteisen käyttökulttuurin luominen
on yksinkertaisempaa kuin koko rapun tai koko kerrostalon kesken jaetuissa tiloissa.
Jaettu tila antaa myös mahdollisuuden tutustua naapuriin paremmin ja mahdollisesti
luoda heihin läheisemmän ja tärkeämmän ihmissuhteen.
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Kuva 47. Kahden talouden jaetun tilan muuntojoustavuus

Asunnot yhdistäessä, välitilaksi sopii
arjessa vähemmän käytetty huone kuten
kirjastohuone tai ylimääräinen
ruokailuhuone kaikkien asukkaiden
yhteisiin ruokaluhetkiin

Lasitettu parveke toimii myös jaettuna
tilana. Lasitettua parveketta voidaan
mm. käyttää yhteiseen ruukkuviljelyyn



5.7.3 Ryhmäasunto

Lisäkerroksiin rakennetaan yhteensä seitsemän ryhmäasunnoiksi sopeutuvaa asuntoa.
Ryhmäasunto sopeutuu mm. yksinasujille, jotka haluavat asua yhteisöllisemmin tai
ekologisemmin. Ryhmäasunnossa jokaiselle asukkaalle on oma huone, mutta kaikki
muut tilat ovat jaettu muiden asunnon asukkaiden kanssa. Kylpyhuoneet ja wc tilat ovat
kuitenkin jaettu vain osan asunnon asukkaiden kanssa. Ryhmäasunnossa on tärkeää, että
jokaisella asukkaalla on mahdollisimman tasa-arvoisen laatuiset ja kokoiset yksityiset
huoneet. Yksityisiin huoneisiin kulku on toteutettu ilman suurempien yhteistilojen kuten
olohuoneen ja keittiön läpi kulkua. Näin mahdollistetaan myös mahdollisuus olla
osallistumatta sosiaalisiin kontakteihin jos siihen on ajoittain tarve.

Ryhmäasunnon pystyy myös helposti muokkaamaan osittain inva-asunnoksi. Inva-
asunnoksi muutettu ryhmäasunto sopeutuu esimerkiksi kotihoitoa tarvitseville yhden
hengen talouksille. Hoitaja voi käydä näin vierailemassa useamman asiakkaan luona
samanaikaisesti. Pyörätuolia tarvitseville merkattu pyörätuolivarasto mukautuu myös
tarvittaessa hoitajalle tarvittavaksi työtilaksi etenkin, jos asunnossa on vain yksi tai ei
ollenkaan pyörätuolia käyttäviä asukkaita. Tämän tyylinen palveluasuminen tarjoaa sitä
tarvitseville muuten normaalin asuinympäristön, mutta myös vertaistukea
ryhmäasunnonmuista asukkaista.

Kuva 48. Ryhmäasunnon pohjapiirros ja muuntojoustavuus inva-asunnoksi

Keittiön kaapiston ja jääkaapin koko
on maksimoitu eri talouksien
säilytystilaa varten

Useampi hygieniatila helpottaa
asukkaiden arkea

Kylpyhuoneen ja wc yhdistäminen
mahdollistaa inva kylpyhuoneen
muodostamisen helposti

Pyörätuolivarasto voi myös toimia
työ- tai vierashuoneena, jos
säilytykselle ei ole tarvettaIso ruokailutila mahdollistaa

kaikkien yhdessä ruokailun
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Ryhmäasunto mukautuu helposti myös erilaisten talouksien käyttöön.
Kahden sisäänkäynnin ansiosta asunto sopii mm. kahdelle
ystäväperheelle yhteisölliseen asumiseen tai kolmen sukupolven
talouteen, joka koostuu lapsiperheestä ja heidän isovanhemmistaan.
Asunto voi toimia myös kokonaan yhden talouden kuten suurperheen
käytössä, joissa lapsilla ja vanhemmilla on omat siipensä ja
sisäänkäyntinsä.

Kuva 49. Ryhmäasunnonmuuntojoustavuus eri talouksille

Kuva 50. Visualisointi kuva suunnitelman ryhmäasunnosta
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Lähiöiden tutkiminen niiden historiasta nykypäivään auttoi löytämään niiden
vahvuudet ja heikkoudet nykypäivän ja tulevaisuuden asuntosuunnittelussa.
Tilavat ja toimivat pohjaratkaisut pystyvät itsessään jo mukautumaan
pienempiin muutoksiin asumiskulttuurin kehittyessä. Huonon
energiatehokkuuden ja eri rakenteiden vaurioiden takia lähiöiden rakennukset
ovat kuitenkin korjaussuunnittelun tarpeessa, joka antaa samalla hyvän
tilaisuuden myös toiminnallisten parannusten tekemiseen.

Asumiskulttuurimme ja elämäntilanteemmemuuttuu koko ajan, jonka
takia muuntojoustavuus on noussut hyvin tärkeäksi tekijäksi
asuntosuunnittelussa laadukkaan ja kestävän arkkitehtuurin ohella.
Suunnitelmaosuudessa esiintyvät konseptit jaettujen tilojen
muuntojoustavuudessa tarjoavat ideoita, joilla tarvittu joustavuus on
mahdollista toteuttaa sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Työssä toteutetussa asukaskyselyssä korostui yhteistilojen tämänhetkinen
huono käyttöaste, joka usein johtui joko tilojen huonosta kunnosta, sijainnista tai
tarpeettomuudesta. Kuitenkin tilojen tuoma yhteisöllisyys ja sosiaalinen
tekeminen muiden asukkaiden kanssa oli arvostettua ja haluttua.
Sosiaalisuuden tarve ja yhteisöllisyyden merkitys on kuitenkin jokaiselle erilaista.
Asuinympäristö, joka tarjoaa yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia sosiaalisiin
kontakteihin eri asteittain, palvelee useampaa asukasta heidän tarvitsemallaan
tavalla. Jaettu asuminen voi esiintyä näköyhteyksinä yhteistä toimintaa
sisältäviin tiloihin kulkureittien varrella, ryhmäasunnossa asumista tai kaikkea
siltä väliltä.

Muista Euroopan maista, kuten Tanskasta, tuttu kollektiiviasuminen on
alkanut nostaa päätänsä myös Suomessa pitkän tauon jälkeen. Ryhmäasuntojen
kaltainen asuminen on alkanut kiinnostaa monia suomalaisia etenkin niiden
sosiaalisten ja ekologisten hyötyjen kautta. Uskon, että asumismuodon
kiinnostus tulee jatkamaan kasvuaan ja ryhmäasuntojen kaltaiset ratkaisut
voivat houkutella asukkaita heille tuntemattomille asuinalueille. Uudenlaisen
asumismuodon ja sen mahdollistavien elämäntyylien tarjoaminen voisi auttaa
taantuneita lähiöitä saavuttamaan lisää asukkaita ja kehittämään asuinalueesta
kiinnostavan ja eläväisen paikan asua.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET

83 84



7 LÄHTEET



Aalto, P. & Laaksonen, M. (2021). Turun lähiöt – Aluerakentaminen Turun kaupunkiseudulla.
Tallinna: AS Printon

A-Kruunu (2017). Ryhmävuokrauksella lisää laatua asumiseen. Saatavilla: https://www.a-kruunu.fi/
blogi/ryhmavuokrauksella-lisaa-laatua-asumiseen

Anttinen, S., Ilmonen, M., Jalkanen, R., Lehto, A., Lindroos, A., Louekari, M., Pakkala, P., Tasa, J. (2007).
Kerrostalojen kehittäminen - Talotyyppiselvitys. Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto.

ARA. (7.12.2016). Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-2015. Saatavilla: https://www.ara.fi/fi-FI/
Tietopankki/Lahiokehittamisen_tietopankki/Asuinalueiden_kehittamisohjelma_20132015

Hedberg, I. (2014). Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana. Tampereen teknillinen yliopisto.
Diplomityö

Helamaa, A. & Pylvänen, R. (2012). Askeleita kohti yhteisöasumista - selvitys yhteisöasumisen
muodoista ja toteuttamisesta. Tampereen teknillinen yliopisto.

Junnilainen, L. (2019). Lähiökylä – Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Tallinna:
Vastapaino

Keuruun ekokylä.(n.d) Asuminen. Ekokylän arki. Saatavilla: https://www.keuruunekokyla.fi/fi/

Kononen, H. Yle Uutiset. (20.09.2020). Yhteisöasuminen kiinnostaa vanhoja ja nuoria yhä enemmän
– ihmisen ikävä toisen luo muuttuu todeksi kun ikää karttuu. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/
3-11534970

Korhonen, E, Malin, L & Saavola, K. (1998). Helsingin asukastalot ja yhteiskerhotilat. Helsingin
kaupungin tietokeskus.

Koti kaupungissa – Hem i Stan. [verkkojulkaisu]. Jätkäsaaren hanke – As. Oy Helsingin Malta.
Saatavilla: https://www.hemistan.fi/talohankkeet/jatkasaari/

Lumo. Remes, M. (2021). Lumo Kompakti – pikkukodin neliöt tehokäytössä. https://lumo.fi/lumo-
elamaa/lumo-kompakti-pikkukodin-neliot-tehokaytossa

Länsisalmi, O. (n.d). Yhteisöllisesti kehittyvä Lauste. Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö.

Neuvonen, P. (2006). Kerrostalot 1880–2000 arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen.
Tampere: Tammer-Paino Oy

Nevalainen, L. (2013). Helsinkiläiset ja turkulaiset keskuskeittiötalot 1910- ja 1920-luvuilla. Kvartti
1/2013. Saatavilla: https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinkilaiset-ja-turkulaiset-
keskuskeittiotalot-1910-ja-1920-luvuilla

Parviala, A. Yle Uutiset. (16.02.2021). 1970 – luvun lähiöiden kunnianpalautus. Saatavilla: https://yle.fi/
uutiset/3-11783462

Pellervo (2004). Ekorakentamista ennen ja nyt. Saatavilla: https://www.pellervo.fi/pellervo/kp10_04/
ekorakentaminen.htm

Puro, L. (2009). Opiskelijan koti - HOAS 1969 - 2009. Otavan kirjapaino Oy

Rakennusteollisuus. (n.d) [verkkojulkaisu] Rakennettu ympäristö ja ilmastonmuutos. Saatavilla:
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/

Saarikangas, K. (2002). Asunnon Muodonmuutoksia – Puhtauden estetiikka ja sukupuoli
modernissa arkkitehtuurissa. Vammalan kirjapaino Oy

Schmid, S. (2019). A History of Collective Living - Forms of Shared Housing. Birkhäuser Basel

Skog Vesa, Rakennuttamispäälikkö TVT Asunnot Oy. Sähköposti (8.12.2021)

Soikkeli, A., Koiso-Kanttila, J., & Sorri, L. (2014). Korjaa ja korota - kerrostalojen korjaamisen ja
lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta.

Sotkanet.fi. (11.9.2021). Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (ind. 4285). Saatavilla:
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4285

SRV. Kalasataman tornien yhteistilat tuovat luksusta elämään. Saatavilla: https://www.srv.fi/stories/
kalasataman-tornien-yhteistilat-tuovat-luksusta-elamaan/

Stejrnberg, M. (2015). Suomalaisten 1969- ja 1970- lukujen lähiöiden sosioekonominen kehitys ja
alueellinen eriytyminen. Saatavilla: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129585/
YP1506_Stjernberg.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Strandell, A. (2017). Asukasbarometri 2016 – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä. Saatavilla:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/193009

Suomen virallinen tilasto (SVT). (2017, 2018) Helsinki: Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT). (13.3.2018 ) Tulot ja kulutus 2018. Kotitalouksien kulutus 2016.
Helsinki: Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT). (2020) Asunnot ja asuinolot. [verkkojulkaisu] Yleiskatsaus 2020.
Helsinki: Tilastokeskus

TOAS. Tulevaisuuden opiskelija-asumista. Saatavilla: https://toas.fi/toas-hippos/

Turun Sanomat. (04.08.2004). Turun vanhin lähiö voi paremmin kuin koskaan. Saatavilla: https://
www.ts.fi/koti/1279273325/Turun+vanhin+lahio+voi+paremmin+kuin+koskaan

TVT Asunnot Oy. Kohteen esittely: Lausteenruis [verkkojulkaisu] Saatavilla: https://www.tvt.fi/fi/kodit/
talot/151721-lausteenruis

Yle Elävä arkisto. (19.10.2009)(päivitetty 23.8.2019). Kun suomi muutti lähiöön. Saatavilla: https://yle.fi/
aihe/artikkeli/2009/10/19/kun-suomi-muutti-lahioon

Yle Uutiset. (23.07.2021). Yksiöihin on pitkät jonot opiskelija-asunnoissa – Soluasuntoja on vielä
vapaana, mutta ne eivät kelpaa: "Halutaan yksityisyyttä ja omaa tilaa". Saatavilla: https://yle.fi/
uutiset/3-12021887

87 88



Kuvalähteet

Kuva 1 Aalto, P. & Laaksonen, M. (2021). Turun lähiöt – Aluerakentaminen Turun
kaupunkiseudulla. Tallinna: AS Printon

Kuva 2 Etuovi. https://www.etuovi.com/

Kuva 3 Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja: Järvinen Ilari (1990)

Kuva 4 SRV. https://www.srv.fi/stories/kalasataman-tornien-yhteistilat-tuovat-luksusta-
elamaan/

Kuva 5 Museovirasto, n. 1910, Kansatieteen kuvakokoelma

Kuva 6 Jyväskylän yliopiston tiedemuseo

Kuva 7 Toas. Tulevaisuuden opiskelija-asumista. https://toas.fi/toas-hippos/

Kuva 8 Hoas. Kohteet, Berliininkatu 5. https://hoas.fi/kohteet/berliininkatu-5/

Kuva 9 Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvaaja: Havas H.

Kuva 10 Divisare. Projects, FELD72, ALLESWIRDGUT ARCHITEKTUR SOCIAL HOUSING 120
UNITS. https://divisare.com/projects/259743-feld72-alleswirdgut-
architektur-hertha-hurnaus-social-housing-120-units

Kuva 11 Arkkitehtuuri ja muotoilutoimisto Talli. https://www.talli.fi/fi/projektit/kruunu-
helsingin-turumankatu

Kuva 12 Helen & Hard. https://helenhard.no/work/vindmollebakken/

Kuva 13 Hedberg, I. (2014). Jaetut tilat joustavan asumisen mahdollistajana. Tampereen
teknillinen yliopisto. Diplomityö

Kuvat 14 - 18 Emmi Santamäki, 2021 - 2022

Kuva 19 TVT Asunnot Oy. https://www.tvt.fi/fi/kodit/talot/151721-lausteenruis

Kuva 20 Turun kaupunginarkisto

Kuva 21 Turun kaupunginarkisto

Kuva 22 Skog Vesa, Rakennuttamispäälikkö TVT Asunnot Oy. Sähköposti (8.12.2021)

Kuvat 23 - 50 Emmi Santamäki, 2021 - 2022

Lukujen kansikuvat

s.3 Museovirasto, 1972, Valokuvaaja: Kyytinen, Pekka

s.11 Helen & Hard. https://helenhard.no/work/vindmollebakken/

s.27 Emmi Santamäki, 2021

s.53 Emmi Santamäki, 2021

89 90



8 LIITTEET



93 94

8.1 Asukaskysely



95 96


