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DIPLOMITYÖN AIHE

Monen sukupolven kortteli on Aalto-yliopiston ja 
Helsingin kaupungin yhteiseen Lauttasaaren palve-
luverkko-tutkimushankkeeseen liittyvä opinnäytetyö. 
Sotera Instituutin koordinoima tutkimusprojekti 
käsittää kolme osahanketta Aalto-yliopiston eri tie-
dekunnissa. Diplomityö on laadittu läheisessä yhteis-
työssä tutkimushankkeen kanssa. Hankkeen aikana 
tehtyjä analyysejä Lauttasaaren alueesta on hyödyn-
netty diplomityön sijaintia valittaessa ja väestöanalyy-
siä sekä asukakyselyjä on käytetty apuna tilaohjelman 
laadinnassa. Tilaohjelmaan on myös suuresti vaikutta-
nut tutkimushankkeen puitteissa järjestetty diplomi-
työtä käsittelevä asukastyöpaja. 

Diplomityö on suunnitteluprojekti, joka käsittää 
palvelukorttelin ja esteettömiä vuokra-asuntoja kai-
ken ikäisille. Aihe vastaa osaltaan tutkimushankkeen 
aikana ilmenneisiin tarpeisiin Lauttasaaren alueel-
la. Diplomityön aihe on kuitenkin kokonaan teki-
jän määrittämä. Diplomityön sijainti Lauttasaaressa 
on tutkimushankkeen vuoksi välttämätöntä. Sijainti 
Vattuniemessä, Heikkiläntien varrella on valittu te-
kijän ehdottamien vaihtoehtoisten sijaintien joukosta 
yhdessä Kaupunkisuunnitteluviraston Lauttasaaren 
suunnittelijoiden kanssa.

TYÖN TAVOITTEET

Yhteiskuntamme ikääntyy jatkuvasti. Elinajanodot-
teen nousu ja syntyvyyden lasku on johtamassa suu-
reen rakennemuutokseen väestömme ikäjakaumassa. 
Yhteiskunta tarvitsee uusia strategioita ja suunnitelmia 
eri sektoreilla selvitäkseen muutoksesta. Myös asuinra-
kentamisessa tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja 
huoltosuhteen tasapainottamiseksi. Monen suku-
polven asuminen on yksi mahdollinen vastaus tähän 
haasteeseen.1 

Monen sukupolven asumisessa ikääntyneille voidaan 
tarjota sosiaalinen ympäristö, joka rohkaisee heitä 
pysymään aktiivisina yhteiskunnan jäseninä. Samaan 
aikaan naapureiden tarjoama apu mahdollistaa asumi-
sen itsenäisesti omassa kodissa pidempään. Toisaalta 
yhteisöllinen asuminen auttaa myös muita. Perinteiset 
ydinperheet ovat yhä harvemmassa ja pääosa Helsin-
gin asukkaista on yksinasuvia (48,6% asukkaista2). 
Myös maahanmuuttajien ja kehitysvammaisten integ-
roiminen yhteiskuntaan on erityisen tärkeää.3

Projektin pääosassa ovat talon asukkaat ja käyttäjät. 
Monen sukupolven korttelissa erilaisten ryhmien 
edustajat asuvat saman katon alla. Rakennus tarjoaa 
erilaisia asumisen muotoja eri lähtökohdista tuleville 

1 Schittich. 2007. s.9
2 Tilastokeskus. 2014.
3 Schittich. 2007. s. 9

asukkaille. Tavoitteena on, että eri ryhmät rikastavat ja 
tuovat turvaa toistensa elämään. Rakennuksen yhteisö 
auttaa asukkaita elämään sosiaalisemmin ja vaivatto-
mammin urbaanissa ympäristössä.

Suunnitelmaan kuuluva korttelitalo tarjoaa palveluita 
ja aktiviteetteja kaikille Lauttasaaren asukkaille. Kort-
telitalo on paikka, jonne etenkin alueen ikääntyneet 
voivat poiketa tapaamaan ystäviään, harrastamaan ja 
liikkumaan. Tutkimushankkeen aikana järjestetyissä 
asukastyöpajoissa asukkaille tärkeintä oli saada Laut-
tasaaren alueelle aikatauluista riipumaton kohtaamis-
paikka. Korttelitalon tilaohjelma perustuu paljolti 
työpajoissa esitettyihin haaveisiin ja toiveisiin. Sekä 
korttelitalo että asunnot ovat esteettömiä ja niiden 
suunnittelussa on pyritty noudattamaan Universal 
Design ja Design for All periaatteita

Korttelitalon tarkoituksena on rohkaista asukkaita ja 
vapaaehtoisia järjestämään ja osallistumaan yhteisiin 
tapahtumiin. Yhteisöllisten tilojen tarkoituksena on 
auttaa asukkaita kehittämään yhteisö, missä naapurit 
voivat konkreettisesti auttaa toinen toisiaan arkipäivän 
askareissa ja ongelmissa. Diplomityössä on ainoastaan 
mahdollista suunnitella puitteet erilaisille mahdol-
lisuuksille, mutta käyttäjät muodostavat lopullisen 
identiteetin ja muodon rakennukselle. Monen suku-
polven korttelissa asukkaat voivat elää koko elämänsä, 
vahvan sosiaalisen verkoston ja tutun yhteisön ympä-
röimänä.

JOHDANTO
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TYÖN HAASTEET

Diplomityön aikataulussa oli haastellista sekä tutkia 
riittävällä tarkkuudella yhteisöllisyyttä ja siihen kan-
nustavien tilojen luomista, että toteuttaa periaatteet 
käytännössä. Koska Monen sukupolven kortteli on 
suunnitelmapainotteinen diplomityö on pääpaino 
projektia laadittaessa ollut sen suunnitelmassa. Suun-
nitelmassa on mahdollisimman hyvin pyritty kiteyttä-
mään vuoden aikana kerätty tieto Lauttasaaren aluees-
ta ja sen asukkaista sekä toimivan yhteisörakennuksen 
suunnittelusta.

Sekä elinkaariasumisen että korttelitalon kannalta 
suunnitelman keskeinen sijainti ja palveluiden saa-
vutettavuus ovat tärkeitä kriteerejä. Projektin sijainti 
valmiissa, suhteellisen tiiviissä kaupunkirakenteessa ai-
heuttaa haasteita sopivan paikan löytämiselle. Valmii-
seen kaupunkirakenteeseen suunniteltaessa on uuden 
rakennuksen luonteva liittyminen olemassa olevaan 
rakennuskantaan myös tärkeää. Rakennuksen on so-
vittava ympäröivään katumaisemaan, mutta herätettä-
vä sopivasti huomiota julkisena rakennuksena.

Rakennuksessa on oltava piirteitä sekä julkisesta ra-
kentamisesta että asuntorakentamisesta. Lisäksi talon 
arkkitehtuurin tulisi vedota moniin eri ikä- ja sosiaa-
liryhmiin, jotta mahdollisimman paljon ihmisiä ko-
koontuisi osallistumaan rakennuksen aktiviiteetteihin.

Koska rakennuksen on tarkoitus palvella mahdolli-
simman monia eri käyttäjäryhmiä, se on suunniteltava 
vastaamaan kaikkien tarpeita. Rakennuksen eri sisään-
käyntien hierarkian on oltava helposti erotettavissa ja 
rakennuksen sisällä liikkumisen on oltava intuitiivista 
ja helppoa. Värimaailmat, materiaalit ja kontrastit on 
suunniteltava arkkitehtuuriltaan miellyttäviksi, mutta 
myös liikkumista, näkemistä ja kuulemista helpotta-
viksi. Rakennuksen on myös oltava täysin esteetön. 

Rakennuksen on vastattava erilaisten yksilöiden ja 
ryhmien asumisen toiveisiin.  Asuntojen on  myös 
pystyttävä mukautumaan tulevaisuuden asuntovaati-
muksiin. Tämän vuoksi asunnot on pyrittävä suunnit-
telemaan mahdollisimman joustaviksi. Vaihtelevien-
pohja- ja kalustusratkaisujen on oltava mahdollisia 
vähällä vaivalla. Myös kaikkein pienimpien asuntojen 
on oltava miellyttäviä ja toimivia koteja.

Rakennuksen on ennen kaikkea rohkaistava asukkai-
ta ja kävijöitä yhteisöllisyyteen. Taloon on luotava 
tarpeeksi yhteisiä tiloja sekä asukkaille että kävijöille. 
Näiden yhteistilojen on oltava sopivassa tasapainossa 
niin, että kävijät ja asukkaat voivat kohdata, mutta 
asukkailla on myös mahdollisuus vetäytyä rauhalli-
sempaan yhdessäoloon asukkaiden omiin yhteistiloi-
hin. Yhteistilojen on oltava myös realistisen kokoisia 
suhteessa vuokra-asumisen budjettiin. Talon on myös 
tarjottava riittävästi täysin yksityisiä tiloja ja mahdolli-
suus omaan rauhaan. 

kuva 1. Lauttasaaren terveysasema | kuva 2. Lauttasaaren kirjasto | kuva 3. Lauttasaaren venesatama

1

2

3



6 kuva 4. Kahvila Kasinonranta on suosittu kaikenikäisten kohtaamispaikka
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PROJEKTIN TAUSTAA

LAUTTASAAREN PALVELUVERKKO 
-TUTKIMUSHANKE

Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -projek-
tissa kehitettiin Lauttasaaren alueen yli 65-vuotiaiden 
omaishoitoperheiden tueksi uudenlaista asiakasläh-
töistä toimijaverkostoa vuosina 2010-2013. Aalto-
yliopiston Lauttasaaren palveluverkko -tutkimushank-
keessa (2013 – 2014) tässä kaupungin projektissa 
syntynyttä toimija- ja palveluverkostoa analysoidaan 
verkostotutkimuksen (Markkinoinnin laitos) ja palve-
lumuotoilun (Muotoilun laitos) avulla. Arkkitehtuu-
rin laitoksen Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja 
rakentamisen instituutti (Sotera) keskittyy tutkimaan 
palveluiden ja lähiympäristön saavutettavuutta ja  fyy-
sistä esteettömyyttä Lauttasaaren alueella. Saavutetta-
vuutta tutkitaan ikäihmisen näkökulmasta. 

Hankkeen aikana tietoa on kerätty Lauttasaaren asuk-
kailta muun muassa asukastyöpajojen ja asukaskyse-
lyn avulla. Ensimmäinen asukastyöpaja järjestettiin 
Lauttasaaren kirjastolla toukokuussa 2013 ja toinen 
työpaja Palvelukeskus Merikaaressa lokakuussa 2013. 
Jälkimmäisessä työpajassa käsiteltiin diplomityöhan-
ketta.  Asukastyöpajoihin osallistui yhteensä 18 ikään-
tynyttä asukasta. Kyselyyn vastasi 64 lauttasaarelais-
ta. Kyselyyn vastanneiden keskimääräinen ikä oli 73 
vuotta (64 - 95 vuotta). 

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa niin Suomessa 
kuin muuallakin Euroopassa seurauksena elinajano-
dotteen kasvusta ja syntyvyyden laskusta. Näin myös 
väestöllinen huoltosuhde tulee nousemaan Suomessa. 
Ikääntyneiden eli yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä 
arvioidaan nousevan nykyisestä 19,4 prosentista 27 
prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2013 
lopussa lasten ja eläkeikäisten määrä 100 työntekijää 
kohden oli 55,8. Jos väestökehitys jatkuu nykyisen 
kaltaisena, vuonna 2050 huoltosuhteen arvioidaan 
olevan 73,4.1 

Helsingissä ikääntyminen on hieman muuta maata 
maltillisempaa, 65-vuotiaiden osuus nousee arvion 
mukaan 13,3 prosentista 23,6 prosenttiin. Huoltosuh-
teen arvioidaan nousevan Helsingissä 42,5 prosentista 
57,1 prosenttiin. Väestön ikärakenteen vanhenemi-
sen ajatellaan yleisesti aiheuttavan veronmaksukyvyn 
heikkenemistä ja lisääntyvää palveluntarvetta.2 Hel-
singissä säännöllisen kotihoidon piiriin kuului vuoden 
2012 marraskuussa 6 089 asukasta (1% asukkaista) ja 
11,4 prosenttia Helsingin yli 75-vuotiaista.3 Suurin 
osa ikääntyneistä tulee siis toimeen itsenäisesti. 

Vaikka vanhusväestön osuus Suomessa on kasvamas-

1 Tilastokeskus. 2013.
2 Tilastokeskus. 2013.
3 Väyrynen & Kuronen. 2012. s.17

sa, moni ikääntynyt kykenee asumaan omassa kodis-
saan. Ikääntyneet myös haluavat elää itsenäistä elämää 
mahdollisimman pitkään. Suomen valtion tavoite on 
nostaa kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrää 92 
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2011 yli 
75-vuotiaista 89,6 prosenttia asui kotonaan.4 

IKÄÄNTYNEET YHTEISKUNNASSA

Yli 65-vuotiaiden ikäryhmään kuuluu laaja joukko eri 
elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Itseasiassa kyseessä 
on hyvin heterogeeninen väestönosa. Yleisesti suurten 
ikäluokkien yhteydessä puhutaan jo kolmannesta iäs-
tä, mikä viittaa uuteen elämänvaiheeseen työelämän ja 
vanhuuden välissä. Tässä elämänvaiheessa elävät ovat 
edeltäjiään koulutetumpia, vauraampia ja terveempiä. 
Tämä väestönosa on myös edeltäjiään paljon suurem-
pi.5 

Ikääntymiseen on perinteisesti liitetty negatiivisia kä-
sitteitä kuten toimintakyvyn heikkeneminen, kapasi-
teetin lasku, luopuminen, haurastuminen ja kuihtu-
minen. Tätä yleistä taantumisteoriaa vastaan alettiin 
1960-luvulla puhua ”onnistuneesta ikääntymisestä”. 
Teorian mukaan eläkeläisten tulisi onnellisuutensa 
säilyttääkseen pyrkiä luomaan uusia suhteita ja aktivi-
teetteja työelämässä menetettyjen tilalle. 1980-luvulla 
rinnalle nousi teoria ”tuottavasta ikääntymisestä”. Elä-

4 Ikäänyneiden asumisen kehittämisohjelma. 2013. s.16
5 Kautto. 2004. s.7-8
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keläiset eivät enää halunneet heitä lokeroitavan passii-
visiksi sivustakatsojiksi.1 Ikä ei enää ennustanut ihmis-
ten suoriutumista. Tuottavan ikääntymisen taustalla 
on näkemys eläkeläisen käyttämättömistä, arvokkaista 
voimavaroista. Ikääntyneet tuottavat palkkatyönä tai 
palkatta erilaisia hyödykkeitä ja palveluja. Näitä voivat 
olla esimerkiksi kotityöt, lastenhoito, vapaaehtoistyö 
tai perheiden ja ystävien auttaminen. Lisäksi koulu-
tuksen ja taitojen hankkiminen, erilaiset harrastukset, 
jäsenyys erilaisissa järjestöissä sekä uskonnollinen ja 
poliittinen osallistuminen kuuluvat tuottavaan van-
huuteen.2

Maailman terveysjärjestön piirissä muotoutui 1990-lu-
vulla käsite ”aktiivisesta ikääntymisestä”. Aktiivinen 
ikääntyminen on lähellä tuottavan ikääntymisen kä-
sitettä. Aktiivisessa ikääntymisessä oleellisena pidetään 
aktiivisuuden ja terveyden välistä yhteyttä. Samalla 
WHO korostaa hyvän yhteiskunnan merkitystä kai-
ken ikäisille. Ihmisen koko elämänkaari- ja kulku vai-
kuttaa vanhuuteen. Oleellista on myös se, miten yh-
teiskunta tukee elinikäistä kasvua ja kehitystä. Tärkeää 
on luoda ehkäisevää politiikkaa ja edellytyksiä aktiivi-
selle ja terveelle vanhuudelle. WHO:n mukaan aktii-
visessa ikääntymisessä ”optimoidaan mahdollisuudet 
terveyteen, osallistumiseen ja turvallisuuteen, jotta ih-
misten ikääntyessä myös elämänlaatu paranee”.3

1 Kautto. 2004. s. 8-9
2 Kautto. 2004. s.33
3 Kautto. 2004. s.8-9

IKÄÄNTYNEET VOIMAVARANA

Ikääntyneille on varmistettava terve ja aktiivinen elä-
mä, mutta on myös syytä miettiä, miten heidän voi-
mavarojaan voidaan hyödyntää yhteiskunnan kehityk-
sessä. Ikääntyneet on nähtävä voimavarana jo senkin 
vuoksi etteivät ikääntyneet näyttäytyisi muulle yhteis-
kunnalle pelkkänä taakkana. Eläkkeelle siirryttäessä 
ihmisten ajankäyttötavat muuttuvat. Aikaa vapautuu 
esimerkiksi harrastus- ja järjestötoimintaan. Aikaisem-
paa paremmin koulutetut eläkeläiset pystyvät käyttä-
mään osan vapautuvasta ajastaan asuinpaikkakuntansa 
ja koko yhteiskunnan asioiden seuraamiseen ja kehit-
tämiseen. Terveet ja toimintakykyiset eläkeläiset voi-
vat myös haluta käyttää lisääntynyttä vapaa-aikaansa 
läheistensä auttamiseen tai vapaaehtoistyöhön.4

Lääketieteen kehittyessä yhä useampi eläkkeelle jäävä 
suomalainen on mahdollinen vapaaehtoistyöntekijä. 
Siinä missä terveet ikääntyneet voivat osaltaan hel-
pottaa kasvavaa huoltosuhdetta, vapaaehtoistyö antaa 
myös ikääntyneen elämään merkityksellisyyttä ja pitää 
yllä vanhuksen fyysistä kuntoa ja toimeliaisuutta sekä 
mielen virkeyttä. Vapaaehtoistyöhön ja omatoimisuu-
teen kannustaminen vastaa yhteiskunnan palvelun-
tarpeeseen kahdella tavalla: helpottamalla vallitsevaa 
huoltosuhdetta sekä vähentämällä hoitoa tarvitsevien 
määrää.

4 Kautto. 2004. s.8-16

kuva 5.  Kahvila Kasinonranta | kuva 6. Talviuintilaituri Lauttasaaressa | kuva 7. Työskentelyä Kampin palvelukeskuksen harrastustiloissa

   5

   6

   7
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IKÄÄNTYNEIDEN ASUMINEN

Vanhuudessa paikallisidentiteetti ja paikan kokemi-
nen on vahvaa. Tutut kylät ja kaupunginosat muodos-
tavat ikääntyneelle usein yhteisön. Rakennettu ympä-
ristö on osa kollektiivista ja yksilöllistä muistia. Koti 
levittäytyy asunnon ulkopuolelle ulos ympäristöön. 
Kodin merkitys sisältää keskeiset inhimilliset piirteet 
ja arvot.5

Uudenlaiset elämäntyylit eivät enää ole pelkästään 
nuorten ilmiö. Ikääntyneet haluavat eläkkeelle jää-
dessään elää aktiivista, omannäköistään elämää mah-
dollisimman pitkään. Usein ikääntyneet ovat val-
miita muuttamaan kolmanteen ikään sopivampaan 
asumismuotoon. Muutto käy sitä raskaammaksi mitä 
huonokuntoisempia ihmiset ovat. Samoin uuteen 
ympäristöön sopeutuminen ja uusien paikkojen hah-
mottaminen muuttuu vaikeammaksi vanhemmalla 
iällä. Tämän vuoksi on tärkeää tarjota asumisen vaih-
toehtoja, joihin on mahdollista siirtyä jo ennen eläke-
ikää tai kunnon heikentymistä.6

Nykypäivän vaihtoehdot ikääntyneiden asumiselle, 
itsenäinen asuminen tai palvelutalo, eivät enää yksi-
nään riitä. Tavoitteena on, että ikääntyneet asuisivat 
kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kuitenkaan 
pelkkä asunto ei riitä mielekkääseen ja ihmisarvoiseen 

5 Kautto.2004. s.72
6 Schittich. 2007. s.13-14

elämään. Tarvitaan myös mahdollisuus päästä ulos ja 
mahdollisuus sosiaaliseen elämään. Tarvitaan lisää asu-
misen välimuotoja palveluasumisen ja kotona asumi-
sen välille.7 

SENIORIPÄIVÄKODIT

Japanissa kasvaavaan seniorikansalaisten määrään on 
kehitetty yhtenä ratkaisuna eräänlaisia ”päiväkoteja”. 
Ikääntyneet kuljetetaan päiväkoteihin kerran viikossa. 
Tiloissa on mahdollista saada terveyspalveluja, harras-
taa yhteistä ruuanlaittoa ja tavata muita. Tätä mallia 
voisi soveltaa Suomessakin esimerkiksi päivätoimin-
takeskuksissa. Kuljetuksilla päivätoimintakeskuksiin 
voitaisiin korvata hoitajan viikottaiset käynnit ikään-
tyneen kotiin, jotka koetaan enemmän asiakkaan yk-
sityiselämään puuttumisena kuin rentouttavana vie-
railuna. Samalla keskusten toimintaa voitaisiin ehkä 
kehittää yhä avoimemmiksi eikä vain tiettyjä ryhmiä 
palveleviksi. Pienemmät kaupungiosakeskukset voisi-
vat houkutella enemmän käyttäjiä lähialueilta. 

Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää vastata kysymyk-
seen, miten arvokkaasta ikääntymisestä tehdään ta-
loudellisesti mahdollista mahdollisimman  monille. 
Sekä päiväkeskuksilla että yhteisöllisillä asuinrakenta-
misprojekteilla voi olla suuri rooli tähän kysymykseen 
vastaamisessa.8

7 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.120-121
8 Schittich. 2007. s. 22

Kuva 8.  Lauttasaaren rannoilla kulkee upea virkistyreitti | kuva 9. Heikkilänaukio ja ikääntyneiden suosima ravintola | kuva 10. Levähdyspaikka  Lauttasaaren itärannalla lähellä palvelutaloja
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YHTEISÖLLINEN ASUMINEN

Viime vuosikymmenten kehitys on johtanut yhä mo-
nimuotoisempien elämäntyylien kirjoon. Yhä use-
ammat asuinrakentamishankkeet keskittyvät yhden 
teeman, kuten ekologisuuden, senioreiden tai lapsi-
perheiden ympärille. Erilaiset elämäntyylit vaativat 
erilaisia asumisen ratkaisuja. Toisaalla pienemmät ryh-
mät löytävät ongelman ja pyrkimät ratkaisemaan sen 
asuinrakentamisen keinoin. Ryhmärakentaminen on 
yleistyvä trendi maailmalla ja yhä useampia ryhmära-
kentamisen kohteita valmistuu Suomessakin.

Yleensä yhteisölliset asuinrakentamiskohteet ovat kui-
tenkin yksityisten tahojen alkuunpanemia suuria ra-
kennuksia, joissa eri ryhmien edustajat asuvat yhdessä. 
Rakennusten tavoitteena on kannustaa naapuriapuun 
eri sukupolvien ja ryhmien välillä. Yhdenvertainen 
tuki eri asukasryhmien välillä auttaa lievittämään kun-
kin ryhmän omia  rajoitteita ja estää syrjäytymistä. 
Kohtaamispaikat rohkaisevat yhteisölliseen elämiseen 
ja joissain tapauksissa rakennuksissa on myös koulu-
tettua henkilökuntaa.1

Toisaalta yhteisöllisen asumisen ei pitäisi olla vain 
yksityisten toimijoiden järjestettävissä. Parhaassa ta-
pauksessa se on lähtöisin asukkaista. Arkkitehtuuri 
toimii taustana ja tilana ihmisten vuorovaikutukselle. 
Rakentamisella voidaan joko rohkaista tai estää ihmis-

1 Schittich. 2007. s.11

ten välinen vuorovaikutus. Rakennuksella ei kuiten-
kaan voida automaattisesti luoda sosiaalista verkostoa. 
Yhteisöllisen asumisen malliesimerkit ovat usein pie-
nien ja hankkeeseen sitoutuneiden ryhmien itsensä 
rakennuttamia. Ihmisten solidaarisuus ei suinkaan ole 
kadonnut yhteiskunnastamme. Tutkimusten mukaan 
yhteisöllisissä asuinrakentamisprojekteissa asuvista 
huomattava määrä on valmiita osallistumaan yhteisön 
rakentamiseen. Useimmiten naapurit auttavat toisiaan 
juoksevissa asioissa ja ostosten tekemisessä, asunnon 
hoitamisessa loman aikana, kotitalouden hoitamisessa 
tai lasten vahtimisessa.2

Erityisen tärkeää yhteisöllisessä asumisessa on toimin-
tarajoitteisten henkilöiden integroiminen omatoimi-
seen elämään sekoittamalla erilaisia asukasryhmiä. 
Yhteisölliset asuinrakentamisprojektit eivät voi olla 
instituutteja vain ikääntyneille tai liikuntarajoitteisil-
le3. Pelkkä asuntojen ja rakenteiden huolellinen estee-
tön suunnittelu ei aina mahdollista itsenäistä pärjää-
mistä. Asumismuoto joka tarjoaa itsenäisyyttä ilman 
eristyneisyyttä sekä turvaa ja varmuutta vapaamuotoi-
sen yhteisön muodossa, palvelee monien eri asukas-
ryhmien tarpeita.4

Yhteisölliseen asumiseen voidaan laskea seuraavat asu-
misen muodot: senioriasuminen ja monen sukupol-

2 Schittich. 2007. s.12, s.22
3 Schittich. 2007. s.22
4 Schittich. 2007. s. 11-12

ven asuminen, esteetön asuminen liikuntarajoitteisille 
sekä etnisten ryhmien ja kulttuurienvälinen asuminen. 
Yhteisöllisessä asumisessa tulisi myös ottaa huomioon 
ryhmät, joiden tarpeisiin ei vielä kiinnitetä tarpeeksi 
huomiota: suurperheet, yksinhuoltajat ja yksinasuvat 
sekä lapset ja teini-ikäiset. Yhteisöllisen asumisen tulee 
rohkaista eri ryhmiä elämään keskenään, mutta arkki-
tehtuurin ja suunnittelun keinoin tulee vastata eten-
kin ryhmien erityistarpeisiin. Tavoitteena on luoda 
heille turvaa ja varmuutta tuova ympäristö. 5

Yhteisöllinen asuminen on paikasta, muotoilluista 
tavoitteista ja tulevista asukkaista riippuva muuttuva 
konsepti. Myös projektien painotukset vaihtelevat, 
toisinaan suunnittelun keskipisteessä ovat liikunta-
rajoitteiset, toisinaan ikääntyneet. Yhteisöllinen asu-
misen tavoitteena on kuitenkin aina syrjäytymisen 
ehkäiseminen uusien asuinrakentamisprojektien muo-
dossa. Yhteisöllinen asuminen heijastelee yhteiskun-
tamme monimuotoisuutta etsien uusia suuntauksia. 
Yhteisöllinen asuminen on utopia missä toiseutta ja 
vierautta ei nähdä uhkana, vaan hyötynä. Siinä luokit-
telut kuten rotu, luokka ja sukupuoli vihdoin hylätään 
todellisen monimuotoisuuden saavuttamiseksi.6

5 Schittich. 2007. s.12
6 Schittich. 2007. s.12
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MONEN SUKUPOLVEN ASUMINEN

Yhteisölliset asuinrakennushankkeet, joissa asuntojen 
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota eri asukasryh-
mien tarpeisiin tarjoavat mahdollisuuden muuttaa 
vanhuudenasuntoon jo paljon ennen kunnon huo-
nontumista ja avuntarpeen lisääntymistä. Asumis-
muoto tarjoaa myös helpotusta muille syrjäytymis-
vaarassa oleville asukasryhmille. Yksinasuvien määrä 
kasvaa Suomessa ja etenkin Helsingissä kiihtyvää 
tahtia. Myös Lauttasaaressa yksinasuvien määrä on 
kasvanut voimakkaasti 70-luvulta lähtien (kaavio 1). 
Tällä hetkellä yksinasuvien osuus Lauttasaarelaisista 

on 49,7%. Luku on hyvin lähellä yksinasuvien osuutta 
koko Helsingin väestömäärästä (48,6%).1

Yksinhuoltajien tarpeet ovat joissain määrin samoja 
kuin yksinasuvilla joilla ei ole lapsia. Naapuriapu lap-
sista huolehtimisen muodossa on erityisen tärkeää yk-
sinhuoltajille. Monen sukupolven asuminen mahdol-
listaa myös saman perheen eri sukupolvien asumisen 
yhdessä. Suuressa asuinrakennuksessa on mahdollista 
luoda tarpeeksi etäisyyttä sukupolvien välille, mutta 
avun antaminen ja saaminen on helppoa.2 

Yhteisöllisten asuinrakentamisprojektien on oleellista 
olla osa aluetta jolle ne rakennetaan. Tämä helpot-
taa uusien asukkaiden sopeutumista ja liikkumista 
alueella, mutta tarjoaa myös parhaassa tapauksessa 
yhteisön tukea projektin ulkopuolella asuville. Ideaa-
litilanteessa asuinalueen uusi keskus vahvistaa koko 
alueen identiteettiä ja yhteenkuuluvuudentunnet-
ta. Kun asukkaat kokevat asuinalueen omakseen, on 
alueesta mielekkäämpää pitää hyvää huolta ja alueella 
liikkuminen muuttuu turvallisemmaksi ja miellyttä-
vämmäksi. Uutta rakennussuunnitelmaa laadittaessa 
on aina oleellista miettiä mitä suunnittelualueella jo 
sijaitsee ja mitä uuden projektin halutaan antavan ole-
massaolevalle alueelle.3

1 Tilastokeskus. 2014.
2 Schittich. 2007. s.14-15
3 Schittich. 2007. s.14

ASUKASTYÖPAJA KIRJASTOLLA

Tutkimushankkeen puitteissa järjestetyistä työpajois-
ta ensimmäisessä käsiteltiin Lauttasaaren palveluita 
ja niiden saavutettavuutta. Asukastyöpaja järjestettiin 
Lauttasaaren kirjastolla ja työpajaan osallistuneet asui-
vat kaikki suhteellisen lähellä kirjastoa. Näin ollen ti-
laisuudessa käsiteltiin lähinnä Kotkavuoren eteläosassa 
ja Vattuniemessä sijaitsevia palveluita.

Asukastyöpajassa korostui Heikkilänaukion liikkei-
den rooli tärkeimpinä palveluntarjoajina lähialueen 
ikääntyneelle väestölle. Aukion palvelut miellettiin 
helpommin saavutettaviksi kuin Lauttasaarentien rin-
teessä sijaitsevat palvelut. Heikkilänaukion liiketilojen 
sisäänkäynnit ovat esteettömiä. Vattuniemen palvelui-
ta pidettiin hyvinä ja esteettöminä pahimpia lumikuu-
kausia lukuun ottamatta. 

Koska kaikki työpajassa haastatellut käyttivät Heikki-
länaukion kauppoja, reitit Pajalandenpuistossa koros-
tuivat usein käytettyinä, kuten myös reitti Heikkilä-
naukiolta kirkolle. Pajalahdenpuiston viihtyisyyteen 
ja reittien jatkuvuuteen etenkin talvisaikaan tulisi 
kiinnittää huomiota. Lauttasaarta kiertävät rantareitit 
olivat myös hyvin käytettyjä. Etenkin reitit saaren ete-
läosassa ja Vattuniemessä olivat asukkaiden suosiossa. 

Kirkko toimi osalle alueen ikääntyneestä väestöstä tär-
keänä kohtaamispaikkana. Kirkon tiloja ei kuitenkaan 

kaavio 1. Yksinasuvien osuus on lisääntynyt Lauttasaaressa huomattavasti 1970-luvulta lähtien.
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pidetty kirkkoon kuulumattomille sopivina. Lisäksi 
siirtymisiä kirkon sisällä portaita pitkin pidettiin vai-
keina. Myös kirkon sijainti mäen päällä jättää paljon 
ikäihmisiä talvisaikaan kirkon tarjoamien toiminto-
jen ulkopuolelle. Muita tärkeitä kohtaamispaikkoja 
olivat Kasinonrannalla sijaitseva kahvila, Lauttasaa-
rentien suutari ja palvelukeskus Merikaari. Mieluisia 
lounaspaikkoja olivat Ravintola Persilja, Cafe Mutteri 
ja 52-ravintola. Alueelle toivottiin enemmän edulli-
sia ravintoloita ikäihmisille. Myös vanhoja palveluita 
haikailtiin takaisin ja oltiin huolissaan saaren nykyis-
tenkin palveluiden näivettymisestä. Lyhyet aukioloajat 
vaikeuttivat esimerkiksi pankissa asiointia. Uudet pal-
velut ja toimintatavat, etenkin asioiminen internetissä 
koettiin haastaviksi. Asukkaat toivoivat neuvontapal-
veluita uusien toimintatapojen oppimiseksi. Ruoho-
lahden palvelut ja etenkin Kaapelitehdas koettiin hy-
viksi. Asukkaat halusivat kuitenkin tietoisesti tukea 
Lauttasaaren omia palveluita ja käydä esimerkiksi kau-
passa ja suutarilla saaren sisällä.

Lauttasaareen toivottiin kovasti omaa, pienempää 
Kampin tapaista palvelukeskusta, jossa olisi mahdolli-
suus tavata tuttuja vapaasti, ajankohdasta riippumatta. 
Uuden metron ympäristöä pidettiin realistisena sijoi-
tuspaikkana uudelle keskukselle. Koettiin, että saarella 
ei ole juuri ollenkaan kaupungin järjestämiä vapaa-
ajan palveluita. Alueelle toivottiin liikuntapalveluita ja 
uimahallia, joka olisi auki myös päiväsaikaan. Lautta-
saaren koululla sijaitseva uimahalli on vain iltakäytös-

sä. Ylipäätään toivottiin yhteistä kokoontumispaikkaa 
ikäihmisille. 

Lauttasaaren nykyisiä palvelutaloja kritisoitiin liian 
sulkeutuneiksi. Asukkaat olisivat toivoneet yhteisöl-
lisempää toimintaa uusiin palvelutaloihin. Palvelu-
talojen olisi toivottu tarjoavan yhteisiä ruokailutiloja 
ja liikuntapalveluita kaikille Lauttasaaren asukkaille. 
Saarelle toivottiin myös lisää kulttuuritapahtumia ja 
paikkaa edullisten tapahtumien järjestämiselle. 

Viihtyisinä viheralueina saarella etenkin ranta-alueet, 
Veijarivuorenniemi, Särkiniemi ja Kasinonranta ko-
rostuivat. Kumpaakin uimarantaa (Lauttasaaren ui-
maranta ja Veijarivuoren uimaranta) pidettiin tärkeinä 
virkistysalueina ja hyvinä uimapaikkoina etenkin lap-
siperheille. Levähdyspaikkoja toivottiin viheralueille 
lisää. Kotkavuori ja Myllykallio miellettiin mukavina 
alueina luonnontilassaan. 

Asukkaat asuivat kaikki hissillisissä rakennuksissa. 
Vanhemmat asukkaat (+85) mielsivät Lauttasaaren 
hyväksi asuinpaikaksi ikäihmiselle. Tarvittavat palve-
lut tilataan joka tapauksessa tulevaisuudessa kotiin. 
Nuoremmat pitivät Lauttasaaren palveluita riittämät-
töminä iäkkäiden ihmisten asumiseen. Taloyhtiöihin 
toivottiin myös enemmän yhteisöllisyyttä sekä haa-
veiltiin koko talon yhteisistä projekteista ja juhlista. 
Naapureiden vaihtuvuus koettiin kuitenkin ongelma-
na.

kuva 12. Työskentelyä kirjastossa käydyssä työpajassa | kuva 13. Merikaaren työpajan tuloksia, negatiiviset kuvat | kuva 14.  Työskentelyä Merikaaressa käydyssä työpajassa
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14 kuva 15.  Työpajan tuloksia, postiiviset kuvat

MITÄ HALUAN MONEN SUKUPOLVEN KORTTELIIN

YHTEISITÄ TEKEMISTÄ
SYNERGIAEDUT ERI PALVELUTALOJEN KESKEN
PYSÄKÖINTI NIILLE JOILLA ON AJOKORTTI
LOPPUELÄMÄ LAUTTASAARESSA
KAHVILA KOKO ILTAPÄIVÄN AUKI
PUUTARHAMAINEN TALON YMPÄRISTÖ
YHTEINEN OLOHUONE
KAIKENIKÄISIÄ ASIAKKAITA
KAIKKIEN KASVIMAA
SIIVOUS JA HOITO
ASUMINEN SAMASSA KODISSA LOPPUUN ASTI 
RAVINTOLAPALVELU
PIENIÄ KAUPPOJA
TALONMIES
HOMESHARING
VIHERKASVIT
YHDESSÄ UIMINEN
ROLLAATTORIPARKKI
VIIHTYISÄ, KAUNIS RANTA
YKSITYINEN KOTIHOITO
SUOMEN AGORA
KIINTEÄT PENKIT 

MITÄ EN HALUA MONEN SUKUPOLVEN KORTTELIIN

SYNKÄT KÄYTÄVÄT, HANKALA SUUNNISTAA
KOTONA-ASUMISEN RISKIT: KAATUMINEN
YKSINÄISYYS
MAKSUT VÄHÄVARAISILLE
HUONO RAKENTAMISEN LAATU
TIETOKONEISIIN PERUSTUVA TIEDOTTAMINEN
EI KASVILLISUUTTA
LUMISET, AURAAMATTOMAT REITIT

ASUKASTYÖPAJA MERIKAARESSA

Palvelukeskus Merikaaressa pidettiin työpaja loka-
kuussa 2013. Työpajan teemana oli diplomityöstä 
keskustelu ja sen sijainnin ja tilaohjelman ideoiminen. 
Työpajaan osallistui 10 lauttasaarelaista. Osallistujista 
osa oli vasta lähestymässä eläkeikää, mutta he olivat 
hyvin kiinnostuneita palveluasumisen ja yhteisen toi-
minnan kehittämisestä Lauttasaaressa. 

Asukastyöpajan aluksi osallistujille esiteltiin tutkimus-
hanke ja diplomityöhön haettuja esimerkkejä Suomes-
ta ja ulkomailta. Etenkin Englannin “Home sharing”- 
konsepti herätti kiinnostusta osallistujissa. “Home 
sharing” tarkoittaa tilannetta, jossa ikääntyneet vuok-
raavat edullista asuinhuonetta nuorille, jotka auttavat 
heitä päivittäisissä askareissa. Asukastyöpajassa todet-
tiin, että juuri tämänkaltaisia uudenlaisia asumisen 
muotoja Suomessa kaivattaisiin. 

Esitelmien jälkeen osallistujille jaettiin pino kuvia, jot-
ka kuvasivat palveluasumisen hyviä ja huonoja puo-
lia. Asukkaita pyydettiin valitsemaan positiivisia ja 
negatiivisia tunteita herättäviä kuvia, jotka parhaiten 
kuvaisivat heidän unelmiensa ja kauhujensa asuin-
korttelia. Heti aluksi heräsi huoli siitä, että kortteliin 
suunniteltaisiin liian hyvät palvelut ja tämä johtaisi 
asukkaiden jäämiseen korttelin sisälle. Elävän kau-
punkikulttuurin luomiseksi osan tarvittavista palve-
luista tulisi sijaita korttelin ulkopuolella. Yhteisasu-
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misen konseptia kohtaan osoitettiin myös kritiikkiä. 
Ajatusta pidettiin idealistisena ja huomautettiin, että 
suomalaiseen luonteeseen kuuluu usein tietty jurous 
ja syrjäänvetäytyminen. Hyvin sosiaalinen asuminen, 
esimerkiksi yhteiset ateriat ja ruuanlaitto, voi tuottaa 
joillekin ikääntyneille ongelmia. Samalla kyllä todet-
tiin, että palveluiden turvaamisesta on huolehdittava 
uusin keinoin ja asukkaiden kannustaminen omatoi-
misuuteen on hyvä idea. Todennäköisesti korttelin 
konsepti ei sovikaan kaikille, ja osaksi sen vuoksi talo 
on vuokraperusteinen. Yhteisöstä lähteminen on hel-
pompaa, kun projektiin ei ole sitouduttu taloudellises-
ti. Kaikilla asukkailla ei myöskään ole voimia tai kykyä 
olla mukana korttelin rakentamisvaiheessa. 

Työpajassa esitettiin myös huomio, että putkiremont-
tien kohdatessa iäkkäämpien asukkaiden sijoitus Laut-
tasaaren alueella on vaikeaa. Moni talo on lisäksi his-
sitön, ja vaikka portaiden nouseminen käy jumpasta, 
joudutaan ennen pitkää yleensä muuttamaan. Laut-
tasaarta verrattiin Gallialaisten kylään, sillä yleensä 
saarella ikänsä asuneet haluavat ehdottomasti muuttaa 
saaren sisällä sopivampaan asumismuotoon. Palvelui-
den ja esteettömän asumisen lisäämiselle saarella on 
siis todellinen tarve. Osallistujat totesivat, että yleensä 
ikääntyneet ovat melko yksinäisiä. Yhteisöllinen asu-
minen mahdollisuudella vetäytyä omaan rauhaan olisi 
monelle ihanteelinen tilanne. Yksi yhdessä valituista 
negatiivisista valokuvista esittikin yksinäistä vanhusta. 

Negatiivisina kuvina valittiin myös kuvia kasvillisuu-
den ja penkkien puuttumisesta. Istuimia on poistu-
nut vuosittain Lauttasaaren kävelyreittien varrella ja 
on jouduttu tilanteeseen, jossa osa asukkaista ei pääse 
ollenkaan liikkumaan joillakin alueilla Lauttasaares-
sa. Suunniteltavan korttelin yhteyteen toivottiinkin 
istumapaikkoja alueen asukkaille. Kuva Kasinonran-
nan kahvilasta valittiin positiivisten kuvien joukkoon. 
Kahvila on perustettu asukkaiden toiveesta ja sitä pi-
dettiin loistavana esimerkkinä kaikkien sukupolvien 
yhteisestä kohtaamispaikasta. Kesällä ihmiset istuvat 
kahvilassa pitkiäkin aikoja kuin omassa olohuonees-
saan. 

Kuvista keskustelemisen jälkeen tutkimusryhmä kysyi 
asukkaiden mielipidettä uuden asuin- ja palvelukort-
telin sijoittumisesta. Heille esiteltiin analyysi, jossa oli 
vaihtoehtoisia paikkoja korttelille keskustelun pohjak-
si. Lauttasaarelaisille merenranta ja näkymät merelle 
olivat luonnollisesti tärkeitä, mutta osa myös kritisoi 
rantarakentamista sijainnin tuulisuuden ja kosteuden 
vuoksi. Korttelia ehdotettiin sijoitettavaksi Lahnalah-
den puistoon palveluiden läheisyyden vuoksi. Ehdo-
tettiin myös, että purettavan vesitornin tilalle voisi 
sijoittaa uutta asumista. Metron läheisyyttä pidettiin 
yleisesti tärkeimpänä kriteerinä korttelin sijoittumisel-
le. Osan mielestä kortteli pitäisi sijoittaa ehdottomasti 
Vattuniemeen, koska siellä on vanhenemassa ikään-
tyneiden uusi sukupolvi. Myös sijoittamista Lautta-
saaren senioritalon tilalle tai yhteyteen ehdotettiin. 

Pääsääntöisesti asukkaat valitsivat korttelille paikan 
mahdollisimman läheltä omaa asuinpaikkaansa. Suu-
rin osa koki asuvansa jo nyt niin hyvällä paikalla, että 
jos muutto kortteliin olisi ajankohtaista, sen tulisi si-
jaita mahdollisimman lähellä. 

Tapaamisen lopuksi nousi vielä esiin muutamia omi-
naisuuksia, joita palvelukorttelilta ja asumiselta kaivat-
tiin. Nämä olivat asioita, jotka esimerkiksi Merikaaren 
palvelukeskusta puuttuivat. Osallistujat peräänkuu-
luttivat eri palvelumuotojen synergiaetuja. He toivoi-
vat, että yhdestä paikasta olisi mahdollista löytää tietoa 
kaikista alueen palveluista ja tapahtumista. Nykyisil-
lään asukkaat kokivat tiedonsaannin alueella vaikeaksi. 
Tiedottamisen täytyisi tapahtua yhdessä fyysisessä pai-
kassa, sillä monella ikääntyneellä ei ole mahdollisuut-
ta tai kiinnostusta opetella käyttämään tietokonetta. 
Lisäksi asukkaat olisivat kaivanneet apua ja neuvoa ar-
kipäivän asumiseen liittyvissä ongelmissa. Tässä voisi 
auttaa perinteinen talonmies- tai isäntä. Lauttasaaren 
asukkaat toivoivat myös asukkaiden vaikutusmahdol-
lisuutta palvelukeskuksen toiminnan muovaamiseen 
ja parantamiseen. Senioritaloja pidettiin hyvänä asu-
mismuotona jo ennen eläkeikää: asunnon voi valita 
jo hyvissä ajoin ja sopeutua sinne rauhassa. Parhaassa 
tapauksessa omassa kodissa voi elää elämänsä loppuun 
asti ilman muuttoa.



16 kuva 16. Lepohetki Fiskarsin näköalapaikalla EmpatiA-työpajassa
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UNIVERSAL DESIGN 

Universal Design ja Design for all -periaatteet ovat ol-
leet diplomityön suunnitelmaa laadittaessa kantavana 
teemana. Olen tutustunut aiheeseen sekä luentojen ja 
seminaarien kautta, sekä työssäni tutkimusapulaisena 
Aalto yliopistossa.  Kesäkuussa 2014 esittelin diplomi-
työni kansainvälisessä Universal Design -seminaarissa 
Lundissa. 

Keväällä 2014 osallistuin Tampereen teknillisen yli-
opiston Arkkitehtuurin laitoksen ja viiden muun eu-
rooppalaisen yliopiston järjestämään EmpatiA-työpa-
jaan. Kahden viikon ajan empatiaa arkkitehtuurissa 
käsiteltiin lukuisten luentojen ja harjoitustyön kautta. 
Työpajassa pyrittiin muun muassa ymmärtämään ym-
päristöä liikuntaesteisten näkökulmasta ja tutustuttiin 
erilaisiin liikkumisen apuvälineisiin. 

SAAVUTETTAVUUS

Saavutettavuus on kokonaisvaltainen ajattelutapa, 
johon kuuluu myös esteettömyyden käsite. Esteettö-
myys kuvaa yleensä fyysisen ympäristön käytettävyyttä 
ja toimivuutta etenkin toimintarajoitteisten henkilöi-
den kannalta. Suomen rakentamismääräyskokoelmas-
sa on määritelty fyysisen ympäristön esteettömyys. 
Saavutettavuus kuvaa sitä, kuinka helposti rakennet-
tua ympäristöä tai palvelua voi käyttää. Käytön saa-
vutettavuuden ei pitäisi riippua henkilön ominaisuuk-
sista, kuten toimintarajoitteista tai vähävaraisuudesta. 

Saavutettavuus edistää yhdenvertaista osallisuutta, 
inkluusiota.1

INKLUSIIVINEN SUUNNITTELU 

Inklusiivinen suunnittelu on saavutettavuutta edistä-
vää suunnittelua. Universal Design ja Design for all 
ovat vastaavanlaisia suunnittelutapoja.2  Inklusiivisessa 
suunnittelussa tärkeää on suunnittelijan vastaanotta-
vuus, suunnittelu tehdään yhdessä käyttäjien kanssa ja 
mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan vastaavaksi. 
Realistisuus on myös tärkeä periaate: yksi ratkaisu ei 
välttämättä toimi kaikille käyttäjäryhmille. Inklusii-
visessa suunnittelussa myös esteettisyys on tärkeää. 
Ihmiset valitsevat yleensä mieluummin kahdesta vaih-
toehdosta kauniimman, vaikka se olisi epäkäytännöl-
lisempi.3

DESIGN FOR ALL JA UNIVERSAL DESIGN

Design for all on periaate, jossa ympäristöt, tuotteet ja 
palvelut suunnitellaan kaikille käyttäjille. Design for 
all -periaatteita voi käytännössä toteuttaa esimerkiksi 
käyttäjälähtöisen, -keskeisen ja -ystävällisen suunnitte-
lun menetelmiä käyttäen.4 Universal design ja Design 
for all -termejä käytetään usein toistensa synonyymei-
nä. Eri termeillä on kuitenkin erilaisia painotuksia 

1 Raike, Antti. 2013.
2 Raike, Antti. 2013.
3 Bordas Eddy, Marta. 2014.
4 ESOK. 2013.

maasta riippuen5. Tavoitteena on suunnitella ympäris-
töjä joissa yksilöt voivat elää itsenäisesti iästään, koulu-
tuksestaan tai tulotasostaan riippumatta. Tavoitteena 
on suunnitella turvallista ja helposti suunnistettavaa 
ympäristöä ja luoda sekä intiimejä että yhteisöllisiä 
tiloja.6 Universal designin käytettävyyden periaatteet 
ovat seuraavat:

- KÄYTÖN OIKEUDENMUKAISUUS
- KÄYTÖN JOUSTAVUUS
- KÄYTÖN YKSINKERTAISUUS JA INTUITIIVISUUS
- HAVAITTAVISSA OLEVA INFORMAATIO
- MAHDOLLISUUS VIRHEILLE
- MATALA FYYSINEN KYNNYS
- KOKOA JA TILAA LÄHESTYMISELLE JA KÄYTÖLLE7

5 Bordas Eddy. 2013. s.2
6 Schittich. 2007. s. 159
7 The Center for Universal Design. 1997.
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hankkeissa usein lisäkustannuksiin ja muiden tilojen 
ulkopuolelle jääviin kliinisiin ja epäesteettisiin tiloi-
hin. Valitettavasti esteettömyyteen liittyvät ohjeet ja 
säännöt keskittyvät yleensä esteettömään suunnitte-
luun liikuntarajoitteisille ja antavat ohjeita ”pyörätuo-
liystävälliseen” suunnitteluun. Ohjeiden tulisi ohjata 
enemmän kokonaisvaltaiseen inklusiivisuuteen. Tämä 
on luonut tarpeen erilaisten aiheeseen erikoistuneiden 
instituutioiden ja koulujen perustamiseen.1

Esteettömyyden ongelmana on myös usein moni-
aistillisuuden unohtaminen. Koska suunnittelussa 
usein keskitytään lähinnä pyörätuolin käyttäjiin, tämä 
johtaa siihen että lukuisat muut erityisryhmät jäävät 
suunnittelun ulkopuolelle. Esimerkiksi henkilöt, joilla 
on heikentynyt näkökyky, tarvitsevat väri- tai mate-
riaalikontrasteja ympäristöä hahmottaakseen. Kuulo-
vammaisille on puolestaan helpompaa toimia  hyvin 
akustoidussa tilassa, jossa on paljon pehmeitä materi-
aaleja, pintoja ja huonekaluja. Kaikki aistit on otettava 
huomioon, jotta tilojen suunnittelu palvelisi mahdol-
lisimman monien käyttäjien tarpeita. Esteettömyys on 
otettava huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa ja 
läpi koko suunnitteluprosessin. 2

1 Bordas Eddy. 2013. s.1
2 Bordas Eddy. 2013. s.4-5

kuva 17 ja kuva 18. Workshopissa opeteltiin hahmottamaan ympäristöä eri liikkumisesteiden kautta | kuva 19. Työskentelyä ryhmissä projektin parissa 

SAAVUTETTAVUUS ARKKITEHTUURISSA

Päätavoitteena kaikissa saavutettavuuteen liittyvissä 
periaatteissa on erilaisten käyttäjien tasa-arvo. Yleinen, 
yksi ratkaisu ei tietenkään aina sovi kaikille, mutta ta-
voitteena on luoda ympäristöjä, jotka eivät itsessään 
asettaisi esteitä millekään käyttäjäryhmälle. Vammai-
suus ja kykenemättömyys ovat seurausta henkilön ja 
hänen ympäristönsä kanssakäymisestä. Vamma syntyy 
ympäristön luomista esteistä käyttäjälle. Siksi tulisi 
pyrkiä suunnittelemaan tiloja, jotka ottavat huomi-
oon kaikki käyttäjät ja heidän ominaisuutensa. Myös 
nimenomaan kehitysvammaisille suunnittelua ja näin 
tapahtuvaa suunnitelmien stigmatisointia tulisi vält-
tää. Esimerkiksi kaikkien käyttäjien tulisi pystyä käyt-
tämään rakennuksen pääsisäänkäyntejä eikä ketään 
käyttäjää tulisi hänen ominaisuuksiensa vuoksi ohja-
ta eri sisäänkäynnille. Tiloja ei pitäisi myöskään en-
naltakäsin määritellä. Käyttäjän vapaus käyttää tiloja 
hänelle ominaisella ja luovalla tavalla auttaa luomaan  
rikasta ympäristöä ja lisää elämänlaatua.  

Esteettömyyteen ei tulisi niinkään suhtautua raken-
nuksen erillisinä teknisinä detaljeina, vaan se tulisi ym-
märtää kokonaisuutena. Esteettömät tilat tulisi myös 
suunnitella niin, että ne toimivat kaikkien ryhmien 
käytössä, eivätkä palvele pelkästään tietyn erityisryh-
män tarvetta. Esimerkiksi esteettömän wc:n tulisi olla 
niin viihtyisä, että muutkin kuin liikuntarajoitteiset 
käyttävät sitä.  Tilojen eriytyneisyys johtaa rakennus-

   17

   18

   19



19

EMPATIA ARKKITEHTUURISSA

Empaattisuuteen perustuvan suunnittelun taustalla 
on ideologia ihmisten elämänlaadun parantamises-
ta suunnittelun kautta. Empaattisessa suunnittelussa 
käyttäjä ei ole enää projektin päätepiste vaan pikem-
minkin alku projektin kehittymiselle. Empaattisessa 
suunnittelussa on usein käytettävä käyttäjiä suunnit-
teluprosessissa. Myös esteettömyys -harjoitukset aut-
tavat suunnittelijaa ymmärtämään käyttäjää ja eläyty-
mään tämän rooliin.3

Empaattisella suunnittelulla arkkitehti voi luoda loh-
dullisia ja kauniita tiloja, joista käyttäjät saavat voimaa 
ollessaan heikoimmillaan. Arkkitehdin on itsensä eläy-
dyttävä voimattomuuden tilaan jos hän haluaa suun-
nitella miellyttäviä ja kestäviä ympäristöjä esimerkiksi 
ikääntyneille ja muista riippuville käyttäjille.4 Alvar 
Aallolle arkkitehtuurin perusta oli epätäydellisessä 
ihmisessä. Arkkitehtuurin tulee hyväksyä, ymmärtää 
ja tukea tätä ihmistä. Parhaimmillaan empaattinen 
suunnittelu johtaa parantavaan ympäristöön ja arkki-
tehtuuriin.5 

Marta Bordas Eddy asettaa empaattiselle ja esteettö-
mälle suunnittelulle neljä tavoitetta, joita on aina ta-
voiteltava empaattisesta näkökulmasta:

3 Bordas Eddy. 2013. s.6
4 Bordas Eddy. 2013. s.6-7,
5 Hedman, Markku. 2014.

1. KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS, TILOJEN LUOTET-
TAVUUS

Tilojen on oltava kenen tahansa käytettävissä. Muun-
tojoustavuus on tämän saavuttamiseksi yleensä välttä-
mätöntä, tiloissa on oltava valinnanvaraa tai niitä on 
pystyttävä muuttamaan käyttäjän mukaan. Suunnit-
telussa on myös otettava huomioon käyttäjien toiveet 
siitä, mitä he tarvitsevat tai haluavat. Tilojen on myös 
oltava turvallisia ja terveellisiä ja niiden käytön on ol-
tava kätevää, itsenäistä ja mukavaa.6

2. MONIAISTILLISUUS, TILOISSA KOMMUNI-
KOINTI JA LIIKKUMINEN

Tiloissa liikkumisen ja suunnistamisen on oltava help-
poa kaikille mahdollisille käyttäjille. Intuitiivinen tilo-
jen sijoittaminen ja selvät rajat eri tilaryhmien välillä 
helpottavat huomattavasti suunnistusta. Suunnitte-
lussa tulisi aina noudattaa “kahden aistin” periaatetta. 
Rakennuksen informaatiota tulisi välittää erilaisin kei-
noin niin, että sitä voi ymmärtää koskemalla, kuule-
malla, haistamalla ja katsomalla.7

3. KESTÄVÄ SUUNNITTELU

Kun tilat ovat esteettisesti miellyttäviä, ne ovat hel-
pommin kaikkien hyväksyttävissä ja niiden käyttö on 
pitkäaikaisempaa. Esteettisten tilojen suunnittelussa 

6 Bordas Eddy. 2013. s.8
7 Bordas Eddy. 2013. s.8

on otettava huomioon kulttuurinen konteksti, sosiaa-
liset ominaispiirteet ja perinteiden kunnioittaminen 
niin, että tilalle syntyy identiteetti. Lisäksi on kiin-
nitettävä huomiota kohtuullisiin kustannuksiin, kes-
tävyyteen ja huollettavuuteen. Tilan tulisi myös olla 
muuntojoustava.8

4. TASA-ARVO

Kaikki tilat on suunniteltava niin, ettei kukaan tunne 
kuuluvansa vähemmistöön tai olevansa ulkopuolella.9

Empatian määritelmä ei ole kuitenkaan pysyvä. Empa-
tian idea muuttuu muiden ideoiden tapaan yhteiskun-
nan yleisen kulttuurin ja arvojen kanssa. Jokaisella on 
myös henkilökohtaiset arvot ja henkilökohtainen idea 
empatiasta. Arkkitehtuurissa oleellisinta ei ole vastata 
vaan kysyä.10 Samoin ei ole niinkään tärkeää ymmärtää 
empatiaa, vaan löytää ja saavuttaa se11. 

8 Bordas Eddy. 2013. s.8
9 Bordas Eddy. 2013. s.8
10 Hedman, Markku. 2014
11 Morabito, Valerio.2014.



20 kuva 20.  Kampin palvelukeskuksessa järjestetään usein suosittuja tapahtumia. Kuvassa kaikille avoimet tanssit.



21

ESIMERKKIKOHTEET

KAMPIN PALVELUKESKUS

”Meidän tuota, suurin toive on sellanen kun Kamppi on tuol-
la, se palvelu. Niin joku pienempimuotonenki samanlainen 
Lauttasaaren. Että vois pysähtyä, ei tarvitsisi mennä heti, että 
kunhan pysähtyisi näkis tuttuja ja se on niinku meidän suurin 
haave.”

Asukastyöpaja 16.5.2013

Tutustuin Kampin palvelukeskukseen lokakuussa 
2013. Palvelukeskus on onnistunut esimerkki toimi-
vasta ja pidetystä kohtaamispaikasta. Keskus sijaitsee 
aivan Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Salomon-
katu 21B. Keskuksen toiminta on tarkoitettu kaikille 
kaupungin ikääntyneille ja työttömille. Palvelukes-
kus on otettu uudelleen käyttöön kattavan remontin 
jälkeen elokuussa 2013. Vuonna 1989 valmistuneen 
rakennuksen ja sen remontin suunnittelijoina toimi 
Arkkitehtitoimisto A-konsultit. Palvelukeskusta esit-
teli sen johtaja Riitta Kauppila.

Rakennus on suunniteltu alunperin täysin valkoiseksi 
verhoja myöten. Remontissa haluttiin kuitenkin kiin-
nittää huomiota värien käyttöön ja niinpä eri tiloja 
hallitsevat nyt vahvat ja raikkaat väripinnat. Remon-
tissa palvelukeskuksen kierreportaat muutettiin hel-
pommin liikuttaviksi. Askelmia levennettiin ja portaat 
muutettiin puolikierreportaiksi. Remontin yhteydessä 
jopa rakennuksen pimeät kellaritilat otettiin tehok-
kaaseen käyttöön kirkkaiden päivänvalolamppujen 
avulla. 

Kellarikerroksessa sijaitsee pieni kuntosali, jonka   
yhteyteen lisättiin remontissa pukuhuoneet ja pe-
seytymistilat. Kuntosalissa järjestetään sekä ohjattua 
toimintaa että vapaata harjoittelua. Huoneessa toi-
mii ohjaaja, joka avustaa ikäihmisiä harjoittelussa ja 
laitteiden opettelussa. Kellarissa sijaitsee lisäksi savi-
työhuone ja savenpolttohuone, käsityöhuone, maa-
laushuone, ompeluhuone, kutomo ja useita varasto-
ja. Rakennuksen seuraava kerros, yläkellari, sijaitsee 
puolittain maan päällä. Yläkellariin tulee paljon valoa 
ruokasalin suurista ikkunoista. Ruokasalia käytetään 
myös erilaisten tapahtumien ja kokouksien järjestämi-
seen ruoka-aikojen ulkopuolella. Kerroksessa sijaitsee 
myös koko alueen asukkaille avoin pesutupa.

Maantasokerroksessa sijaitsee koko rakennuksen pää-
sisäänkäynti. Ovista astuttaessa vastassa on vapaaeh-
toisten ylläpitämä naulakkopalvelu ja toisella puolella 
keskuksen infopiste tiedotteineen. Palvelukeskukseen 
tultaessa jo kadulle näkyy houkutteleva lasiseinäinen 
biljardihuone. Biljardihuoneen vieressä toimii vapaa-
ehtoisten pyörittämä pieni kirjasto. Tulevaisuudessa 
aulaan asennetaan vielä pyörätuolikorkeudelle virtu-
aalinen opastaulu rakennuksesta. Ensimmäisessä ker-
roksessa sijaitsee myös rauhallinen pienryhmähuone 
ja keskuksen lepohuone. Lepohuoneeseen voidaan 
tuoda pahoinvoivat tai ambulanssikyytiä odottavat 
asiakkaat. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee vielä 
vapaaehtoisten, eläkkeelle jääneiden sairaanhoitajien 
vastaanotto. Lisäksi kerroksessa on useampia kerho-
huoneita ja pieni kahvio.

Palvelukeskuksen aula on avoin kolmeen eri kerrok-
seen ja kooltaan yhteensä 755 m2. Palvelukeskuksen 
pinta-alasta siis reilu 20 prosenttia on kaikille yhteistä 
oleskelutilaa. Tilaa, jossa ihmiset voivat viihtyä ja tava-
ta ystäviään ilman ohjattua toimintaa tai aikatauluja. 
Aulan sisustussuunnitelma on tarkkaan laadittu. Is-
tuinryhmiä lukuvaloineen on aseteltu runsaasti aulan 
reunoille ja kaiteiden viereen. Esimerkiksi toisen ker-
roksen juhlasalissa järjestettäviin yhteislaulutilaisuuk-
siin voi osallistua myös aulassa istumalla ja kuuntele-
malla. Salissa järjestetään myös tansseja kaksi kertaa 
viikossa. Toisessa kerroksessa sijaitsee useita kerhohuo-
neita ja lisäksi keskuksen it-luokka. Luokkaa ja sen tie-
tokoneita saa käyttää vapaasti ja siellä on mahdollisuus 
järjestää opetusta. Toisessa kerroksessa on myös pieni 
keittiötila, jota käytetään esimerkiksi ruoanlaittokurs-
sien järjestämiseen. Toisessa kerroksessa sijaitsevat 
myös henkilökunnan taukohuone, työhuoneet ja so-
siaalitilat.

Kampin palvelukeskuksella on 1100-1500 käyttäjää 
päivässä. Keskuksessa toimii yhteensä 220 säännöllistä 
vapaaehtoista. Vapaaehtoisista suurin osa on myös kes-
kuksen asiakkaita. Keskuksessa on lisäksi jonkin verran 
palkattuja työntekijöitä. Vapaaehtoisten merkittävällä 
panoksella ja yhteisten aulatilojen tilavuudella lienee 
suuri vaikutus keskuksen huimaan suosioon ikäänty-
neiden keskuudessa.
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LOPPUKIRI

Loppukiri on suomen ensimmäinen senioreiden yh-
teisöllinen asuntokerrostalo. Itsepalvelutalossa asuk-
kaat tuottavat itse tarvitsemansa palvelut: päivittäisen 
aterian, yhteistilojen siivouksen ja harrastustoimin-
nan. Lisäksi asukkaat tarjoavat naapuriapua sitä tar-
vitseville ja apua on myös lupa pyytää. Päätöksenteko 
tapahtuu yhdessä kaikkien asukkaiden voimin.1

Talon asukkaiden alaikäraja on 48 vuotta, yläikära-
jaa ei ole. Jokainen asukas omistaa hyvin varustellun 
kerrostalohuoneistonsa, tämän lisäksi myös yhteistilat 
ovat asukkaiden omistuksessa. Aktiivinen elämä ja tar-
peellisuuden tunne auttavat asukkaita pysymään virei-
nä ja pienentävät  hoivatarpeen minimiin.2

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Si-
vén & Takala. Talossa on 58 asuntoa ja yhteensä 3115 
asuinneliöitä. Lisäksi talossa on 400 m2 yhteistiloja, 
porrashuoneet sekä muita huoltotiloja. Asunnot ovat 
kooltaan 36-80,5 m2 ja niiden keskikoko on 54 m2. 
Keskikoko on 20 m2 pienempi kuin Helsingin uusissa 
taloissa tulisi olla.  Asunnot ovat esteettömiä ja niis-
sä kaikissa on hyvinvarusteltu keittiö sekä parveke. 
Huoneistokohtaisia saunoja ei ole. Asunnot on pyritty 
suunnittelemaan niin, että ne mahdollistavat täysipai-
noisen elämisen myös vanhemmalla iällä. Suunnitte-

1 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.13
2 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.13-14

kuva 21.  Kampin palvelukeskuksen aula mahdollistaa monenlaisen oleskelun | kuva 22. Palveluksekuksen sisäänkäynnin yhteydessä on biljardihuone

lussa on kiinnitetty erityistä huomiota päivänvaloon 
sekä näkymiin asunnon sisällä ja sieltä ulos.3

Talon asukkaat ovat itse päässeet määrittämään yhteis-
tilojen tarpeen ja määrän. Rakennuksen yhteistiloja 
onkin enemmän ja ne ovat monipuolisempia kuin 
perinteisissä senioritaloissa. Tilojen suunnittelussa on 
pyritty edistämään aktiivista elämäntapaa ja ne  on 
suunniteltu myös muunneltaviksi. Tilat sijaitsevat 
pääasiassa rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 
Maantasokerroksessa sijaitsee yhteiskeittiö, ruokasali,  
olohuone-kirjasto, tv-aula, toimisto, talopesula, va-
rastot sekä jätehuone. Rakennuksen ylin eli seitsemäs 
kerros on tarkoitettu rentoutumiseen.  Ylimmässä ker-
roksessa sijaitsevat saunat, takkahuone, kuntohuone, 
vierashuone sekä terassi.4

Sekä talon asunnot että yhteistilat on suunniteltu 
myötäsuunnitteluperiaatteella. Kustakin huoneisto-
tyypistä piirrettiin kahdesta neljään pohjaratkaisua, 
joista asukkaat saivat valita mieleisensä. Näihin poh-
jiin tehtiin vielä pieniä muutoksia tulevien asukkaiden 
toiveiden mukaan väliseiniä ja kaappeja siirtämällä, 
lisäämällä tai poistamalla. Asukkaat saivat vaikuttaa 
myös asuntojensa sähkösuunnitteluun ja materiaali- 
sekä kodinkonevalintoihin. Tämä johti siihen, että ta-
lon asunnot ovat kaikki hieman erilaisia. Yhteistiloissa 

3 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.101-103
4 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.104-105
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asukkaat vaikuttivat pohjaratkaisuista sisustusmate-
riaaleihin ja värivalintoihin. Todennäköisesti myötä-
suunnittelulla on tulevaisuudessa yhä suurempi rooli 
asuinrakentamisessa.5

Talon asukkaat on jaettu kuuteen työryhmään, jotka 
huolehtivat talon siivouksesta ja illallisesta yhden vii-
kon ajan kukin vuorollaan. Työvuorossa oleva ryhmä 
auttaa myös asukkaita ongelma -ja hätätilanteissa. He  
pitävät huolen siitä, että talo on illalla lukittu ja kaikki 
on kunnossa. Talon työssäkäyvät asukkaat osallistuvat 
työryhmän tehtäviin vähän vähemmän. Jäädessään 
elääkkeelle hekin voivat osallistua askareisiin täysi-
painoisesti ja vastaavasti talon huonokuntoisemmat 
asukkaat voivat ottaa rennommin. Yhteinen illallinen 
joka arki-ilta toimii talon asukkaita yhdistävänä tapah-
tumana ja helpottaa jokaisen arkea. Ateria toimitetaan 
myös tarvittaessa asukkaiden kotiin.6

Naapuriapu on tärkeä osa talon konseptia. Talossa on 
reilu 70 asukasta, joista lähes kaikki tuntevat toisensa. 
Avaimen unohtuessa vara-avain löytyy tutulta naapu-
rilta ja matkalle lähdettäessä kukkien kastelu hoituu 
sukulaisia vaivaamatta. Sairauden ylättäessä omasta 
talosta löytyy apua esimerkiksi lääkäriin kuljetuksessa 
ja ostosten tekemisessä. Jatkuvaa hoitoa tarvitsevien 
on kuitenkin hankittava apu talon ulkopuolelta. Jo 

5 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.106-118
6 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.160-168

pelkkä tieto avusta ja tuesta ympärillä luo kuitenkin 
turvallisuudentunnetta.7

Talon rakentaminen sai alkunsa Aktiiviset Seniorit ry:n 
ansiosta.  Yhdistys on perustettu  vuonna 2000 edistä-
mään ikääntyneiden yhteisöllistä asumista. Loppukiri 
valmistui vuonna 2006 ja yhdistys on jo käynnistänyt 
toisen rakennushankkeensa. Helsingin Kotisatama si-
jaitsee Hitas-tontilla kuten Loppukirikin ja valmistuu 
vuonna 2015 Kalasatamaan. Rakennukseen tulee run-
saasti yhteistiloja ja asuntoja yli 48-vuotiaille.8

7 Dahlström & Minkkinen. 2009. s.171-172
8 Aktiiviset seniorit ry. 2014.

kaavio 2. Asukkaiden määrittelemät hyvän yhteisön arvot ja ominaisuudet | kuva 23. Rakennuksen katolla on yhteinen terassi merinäköalalla | kuva 24. Yhteiskeittiössä valmistetaan kaikki talon yhteiset ateriat
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MALTATALO

Asunto-osakeyhtiö Helsingin Malta on Helsingin Jät-
käsaaressa sijaitseva ryhmärakennuttamiskohde. Tu-
tustuin juuri valmistuneeseen kohteeseen helmikuussa 
2014 toisen pääsuunnittelijan, arkkitehti Pentti Ka-
reojan johdolla. Rakennuksen on suunnitellut ARK-
house arkkitehdit Oy.

Talon rakennuttamisen taustalla toimi Koti Kaupun-
gissa -yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on kerrosta-
loasumisen kulttuurin kehittäminen ja yhteisöllisten 
talohankkeiden perustaminen. Talossa on noin 6000 
kerrosneliömetriä ja se on Suomen suurin ryhmära-
kennuttamiskohde. Asunnot on suunniteltu myötä-
suunnittelumenettelyllä ja asukkaat ovat myös osal-
listuneet tilaohjelman laatimiseen ja yhteistilojen 
suunnitteluun. Yhdeksänkerroksisessa rakennuksessa 
on 61 asuntoa, jotka ovat kooltaan 30-150m². Asuk-
kaat ovat saaneet vaikuttaa todella paljon asuntojen 
sisustukseen ja pohjaratkaisuihin. Asunnot ovatkin 
keskenään hyvin erilaisia.

Talossa on välttämättömien yhteistilojen lisäksi run-
saasti yhteisöllisiä tiloja. Talon maantason sisään-
käynnin yhteydessä sijaitsee  olohuone ja ruokasali 
yhteiskeittiöineen. Olohuoneessa järjestetään yhteisiä 
elokuvailtoja ja siellä on myös ohjattua pilatesopetus-
ta muutaman kerran viikossa. Keittiössä on mahdol-
lista järjestää yhteisiä aterioita kaikille rakennuksen 

asukkaille. Yhteisateriat ovat hyvin suosittuja talon 
asukkaiden keskuudessa. Yhteistilat on suunniteltu 
muistuttamaan enemmänkin kodikasta ja tilavaa olo-
huonetta kuin julkista ravintolaa tai oleskelutilaa. 

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa on pelkästään 
yhteistiloja.  Hulppeiden maisemien äärelle on suun-
niteltu kolmen saunan saunaosasto ja kauniisti sisus-
tettu takkahuone. Vaikka saunoihin voi tehdä myös 
yksityisiä varauksia, yleensä kaikille asukkaille yhteiset 
saunavuorot ovat kaikkein suosituimpia. Rakennuk-
sen ylimmässä kerroksessa sijaitsee myös viherhuone, 
jossa voidaan järjestää yhteisiä tai yksityisiä juhlia. 
Lasiseinäisestä huoneesta on upeat näkymät Jätkäsaa-
ren alueen yli. Rakennuksen maantasokerroksessa on 
myös liiketila ja kellarikerroksessa pysäköintihalli. 

Rakennuksessa asuu lapsiperheitä, yksinhuoltajia, 
pariskuntia ja yksinasuvia. Talon asukkaista huokuu 
onnellisuus ja tyytyväisyys hyvin toimivan yhteisön ja 
valmiin projektin johdosta. Naapuriapu toimii tämän-
kin kokoisessa hankkeessa. 

kuva 25.  Maltatalon julkisivu | kuva 26. Maltatalon kattokerroksen viherhuone
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ITÄVALLAN SENIORIPOLITIIKKA

Itävallassa senioripolitiikan tavoitteena on kohdella 
ikääntyneitä aktiivisena väestönosana ja yhteiskunnal-
lisena resurssina. Senioripolitiikkaa pyritään laatimaan 
yhdessä ikääntyneiden kanssa, ei heitä varten. Van-
heneminen ei automaattisesti tarkoita avun tarpeen 
lisääntymistä. Tavoitteena on turvata ja tukea eläke-
ikäisten osallistumismahdollisuuksia, elämänmittaista 
oppimista ja aktiivista vanhuutta.1

Itävallassa vaihtoehtoista asumista edustaa yhteisöasu-
minen, jossa asukkaat ovat rakennushankkeen aktii-
vinen osapuoli jopa rakentamisen alusta asti. Tällöin 
asukkaat eivät osta asumiseen liittyviä palveluja ulko-
puoliselta palveluntarjoajalta, vaan kokoavat asuinpal-
velunsa itse rakennuksen tiloja ja palveluita myöten. 
Yleensä yhteisöasumisprojektit tukevat elinkaariasu-
misen mallia ja rakennuksen suunnitteluvaiheessa 
kiinnitetään huomiota siihen, että asukkaat voivat 
asua samassa talossa tai asunnossa koko elämänsä. 
Tällöin rakennuksen tulee toimia kaikenikäisille asuk-
kaille. Yleensä rakennuksiin suunnitellaan yhteistiloja 
yhteistä olemista ja toimimista varten. Joitakin raken-
nuksen tiloja voidaan myös vuokrata asukkaiden toi-
veesta ulkopuolisille yrityksille ja palveluntarjoajille.2

1 Soteran julkaisu. 2012. s.13-14
2 Soteran julkaisu. 2012. s.13-14

SARGFABRIK

Sargfabrik on Itävallan suurin yhteisöasumisprojekti. 
Vuonna 1996 valmistuneen kohteen tavoitteena oli 
kehittää vaihtoehtoinen asumiskonsepti vastapainok-
si asuntomarkkinoille tyypilliseen kalliiseen ja yksi-
puoliseen asuntotarjontaan. Rakentamisella haluttiin 
tarjota vaihtoehtoja eri asumistyyleille ja kulttuureil-
le.Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto 
BKK-3.3

Rakennuksessa on 73 asuntoa, jotka ovat kooltaan 
30-130 m². Osa asunnoista on esteettömiä. Asunto-
jen suunnittelussa tavoitteena on ollut huomioida eri 
käyttäjäryhmät. Tavoitteena on myös ollut mahdollis-
taa asukkaiden itsenäinen pärjääminen läpi elämän. 
Asuntojen lisäksi rakennuksessa on paljon esteettömiä 
yhteistiloja eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien 
asukkaiden kohtaamiselle. Nämä yhteistilat ovat myös 
avoimia lähiseudun asukkaille. Talossa on kulttuurita-
lo, kylpylä, seminaaritilat, lastentarha ja kahvilaravin-
tola. Rakennuksen katolla on asukkaiden puutarha ja 
viljelypalstoja. Asukkaat saavat itse vaikuttaa siihen, 
mitä palveluita talossa toimii. Toistaiseksi ikääntynei-
den tarvitsemat apu- ja hoivapalvelut hoidetaan vielä 
kunnan puolesta tai ostetaan ulkopuoliselta palvelun-
tarjoajalta.4

3 Soteran julkaisu. 2012. s.15
4 Soteran julkaisu. 2012. s.15

kuva 27. Sargfabrikin esteettömät uima-altaat | kuva 28. Kattoterassin vehreä puutarha | kuva 29. Asuntojen parvekkeet aukeavat viehättävälle sisäpihalle
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27kuva 31. Talossa on asukkiden käytössä oleva kirjasto | kuva 32. Talon parvekkeet aukeavat suurelle ja vehreälle sisäpihalle | kuva 33.  Talon yhteinen pesutupa on valoisa ja viihtyisä.

MISS SARGFABRIK

Sama yhdistys, joka rakennutti Sargfabrikin, VIL 
(Verein für Integrative Lebensgestaltung) päätti en-
simmäisen kohteen menestyksen myötä rakennuttaa 
Sargafabrikille “pikkusiskon”, Miss Sargfabrikin. Ra-
kennus valmistui vuonna 2000.1 Sen on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto BKK-3. Rakennuksen 35 asuntoa 
tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja eri elämäntilanteissa 
oleville asukkaille. Talossa on asuntoja eri asukaryh-
mille, muun muassa perheille, yksinhuoltajille, sin-
kuille, nuorille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille. 
Talossa on myös kolme pyörätuolille suunniteltua 
asuntoa ja asuntoja eri tavalla liikkumis- tai toimimis-
esteisille. Rakennuksessa on lisäksi viisi kotitoimistoa 
omalla sisäänkäynnillä ja yksi soluasunto kahdeksalle 
nuorelle.2

Kaikki asukkaat kuuluvat VIL-yhdistykseen, joka on 
sekä projektin rakennuttaja, omistaja että vuokranan-
taja. Yhdistys hoitaa asuinyhteisöä ja vuokraa asuntoja 
ja muita tiloja. Osallistuminen yhdistyksen toimin-
taan on kuitenkin vapaaehtoista. Keneltäkään ei edel-
lytetä yhteisöllisyyttä. Yhdistyksen jäsenet ovat olleet 
tiiviisti mukana rakennuksen suunnittelussa.3

1 Soteran julkaisu. 2012. s.15-16
2 Schittich. 2007. s.24-27
3 Schittich. 2007. s.24-27

Asunnoilla ei ole omia parvekkeita, mutta kaikki 
asunnot aukeavat yhteisille sisäänkäyntiparvekkeille, 
joiden polveileva muoto tarjoaa mahdollisuuksia ul-
ko-oleskeluun. Yhteisille parvekkeille aukeavat suuret 
lasiset ikkunat tarjoavat paitsi ilmavuutta yksittäisiin 
asuntoihin, vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta ra-
kennuksessa.4

Talossa on myös runsaasti yhteisiä tiloja. Näihin kuu-
luu yhteiskeittiö, kirjasto jossa on internetpiste, me-
diahuone, pesula ja nuoremmille asukkaille suunnattu 
klubihuone.5

MISS SARGFABRIK  
asuntoja  35 kpl
soluasuntoja 1 kpl
kotitoimistoja  5kpl
asunnot yhteensä  2820 m²
  
yhteiskeittiö
kirjasto
klubihuone
pesula
yhteistilat yhteensä 220 m²

Bruttoala  4371 m²
Rakennuskustan. 5,4 milj.6

4 Schittich. 2007. s.26-27
5 Helms, Antje. 2004. s. 3
6 Schittich. 2007. s.24-27
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LAUTTASAAREN RAKENTUMINEN JA VÄESTÖNKEHITYS
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LAUTTASAAREN HISTORIALLINEN 
KAUPUNKIKUVA

Lauttasaaren kaupunkikuva on syntynyt ja suunni-
teltu tonteittain. Vaikka koko Lauttasaaren alueelle 
on laadittu  useampia rakennussuunnitelmia jo var-
haisessa vaiheessa, ei varsinaisesta aluerakentamises-
ta kuitenkaan voida puhua. Vanhassa Lauttasaaressa 
on kuitenkin yhä nähtävissä pienempiä, laadittuihin 
kaavoihin pohjautuvia aluekokonaisuuksia (kartta 1). 
Lauttasaari on kaavoitettu pääasiassa kerrostalovaltai-
seksi ja asumista varten. Saaren kaavat ovat kuiten-
kin mahdollistaneet eri talotyyppien rakentamisen. 
Omakoti- ja rivitalot sijoittuvat saaren rannoille ja 
korkeampi rakentaminen saaren keskiosiin. Saaren 
katuverkosto myötäilee maastonmuotoja Vattuniemeä 
lukuunottamatta. Osittain saaren sotilashistoriasta 
johtuen alueelle on jäänyt laajoja viheralueita. Saaren 
puisto- ja tiealueet ovat levinneet myös merenlahtiin 
täyttöjen yhteydessä. Saarella on merellinen maine ja 
sen rannoilla on paljon venesatamia.1 

MAANVILJELYN JA HUVILA-ASUTUKSEN AIKA

Helsingin kaupungin perustamisen jälkeen 1550 ei 
Lauttasaarella ollut pitkään aikaan suurta merkitystä 
kaupungin kannalta. Vaikka kaupunki siirrettiin 1640 
Vantaanjoen suusta Vironniemelle, Lauttasaari sijaitsi 
kaupungista katsottuna syrjässä kaukana Kampin ja 

1 Janhunen. 1981. s.14

kuva 35. Birger Brunilan vuonna 1913 laatima rakennussuunnitelma. Kerrostalot on merkitty oranssilla, pientalot vihreällä ja yleiset rakennuksen punaisella.
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Töölön asumattomien alueiden takana. Lauttasaaren 
maat olivat kruunun omistuksessa aina vuoteen 1650 
asti, jolloin maat lahjoitettiin kruunulta Helsingin 
kaupungille.  Tuolloin Lauttasaaressa oli kaksi tilaa ni-
meltään Heikas ja Bertas. Vuonna 1685 maat siirtyivät 
yksityiseen omistukseen.2

Saaren keskiosa soveltui parhaiten maanviljelyyn ja 
sinne sijoittuikin Lauttasaaren vanhin pysyvä asutus3. 
1800-luvun lopulla suurruhtinaskunnan pääkaupun-
kina toimivan Helsingin kaupungin läheisyys alkoi 
vaikuttaa Lauttasaareen. Krimin sodan aikana saaren 
eteläiset niemet luovutettiin sotilaskäyttöön ja  Laut-
tasaarelaiset saivat kulkuyhteyden mantereelle, kun 
saariston salmien yli rakennettiin siltoja sotilastietä 
varten. Merellinen sijainti ja rikas luonto tekivät Laut-
tasaaresta myös suositun kesänviettopaikan kaupunki-
laisten silmissä ja saarelle syntyi paljon huvila-asutusta 
rannoille ja Kotkavuoren ympäristöön.4 

JULIUS TALLBERGIN AIKA

Vuonna 1911 Lauttasaaren omistajat Wavulinit yrit-
tivät myydä saarta Helsingin kaupungille. Kaupungin 
kieltäydyttyä saaren osti Julius Tallberg. Hevosenken-
kälahden rannalle nousi  1913 yleisökahvila Drumsön 
Casino. Kasinon ympärille perustettiin Lauttasaaren 

2 Stenius. 1948. s.10-17
3 Tarjanne. 2003. s.16
4 Stenius. 1948. s.25-27

Merikylpylä uimakoppeineen ja verkkopallokentti-
neen. Saaren vetovoimaisuutta lisättiin myös säännöl-
lisillä lauttavuoroilla ja hevosvetoisella raitiotielinjalla. 
Lauttasaaren laivarannasta vedettiin kiskot Casinon-
rantaan ja aina Katajaharjuun asti. Tallbergin aikana 
Lauttasaaren vedettiin myös sähkö. Tallberg tilasi Bir-
ger Brunilalta rakennussuunnitelman suuntaviivak-
si Lauttasaaren tonttien rakentamiselle.5 Tähän asti 
Lauttasaari oli rakentunut suunnittelemattomasti. 6

BIRGER BRUNILAN RAKENNUSSUUNNITELMA

Birger Brunilan vuonna 1913 laatima rakennussuun-
nitelma (kuva 32) ohjasi Lauttasaaren tonttijakoa ja 
rakennussuunnittelua yli 20 vuoden ajan7. Suunnitel-
ma kattaa sotilasalueita lukuunottamatta koko Laut-
tasaaren. Saaren eteläisiä ja itäisiä rantoja kiertävät 
umpikorttelit, mutta suurin osa suunnitelmasta on 
pientaloaluetta. Viheralueita on vähän, mutta toisaal-
ta piha-alueiden koot ovat melko suuria. Klassistinen 
suunnitelma on laadittu vesitse saavutettavaan saa-
reen, jolle rantojen umpikorttelit muodostavat kau-
punkimaisen julkisivun.8 

Nykyinen Pohjoiskaari ja Meripuistotie olivat tielin-
jauksina olemassa jo ennen Brunilan suunnitelmaa. 
Suurin osa suunnitelmasta on kuitenkin laadittu vä-

5 Stenius. 1948. s. 28-31
6 Stenius. 1948. s. 86
7 Stenius. 1948. s. 87-88
8 Tarjanne. 2003. s. 17

littämättä saaren olemassaolevasta rakennuskannasta 
ja tonttijaosta. Suunnitelman rooli Lauttasaaren kau-
punkirakenteen muovautumisessa onkin ollut huo-
mattava. Sekä Isokaari poikkikatuineen että Tallbergin 
puistotie ovat peräisin vuoden 1913 suunnitelmasta. 

Nykyinen Lauttasaari myös eroaa Brunilan suunnitel-
masta. Puistot ovat nykyisin huomattavasti suurempia 
ja suhteessa suurempi osuus rakentamisesta on ker-
rostalovaltaista. Yksikään Brunilan suunnittelemista 
umpikortteleista ei toteutunut kokonaisuudessaan. 
Brunilan suunnitelmassa Lauttasaaren rakennuste-
hokkuus oli rannoilla saaren keskiosia korkeampaa, 
mutta nykyinen tilanne on päinvastainen.9 Brunila 
laati Lauttasaaren pohjois -ja länsiosien asemakaavan 
vuoden 1913 suunnitelman pohjalta. Rakennussuu-
nitelma vahvistettiin 1936.10 Uudessa suunnitelmassa 
saaren pääasiallinen lähestymissuunta on tietä pitkin 
idästä ja lännestä.11 

OLE GRIPENBERGIN KAAVAT

Arkkitehti Ole Gripenberg teki muutoksia Brunilan 
suunnitelmaan 1930-1940-lukujen vaihteessa. Suun-
nitelman muutokset koskivat Lauttasaaren keskiosia, 
jonne on suunniteltu säännöllisesti sijoitettuja vapaas-
ti seisovia korkean rakennustehokkuuden asuinkerros-

9 Tarjanne. 2003. s. 17-18
10 Stenius. 1948. s.87-88
11 Tarjanne. 2003. s. 18



32 kartta 1. Lauttasaaren rakennusinventointi 1:15 000

RAKENNUSSUOJELU

Lauttasaaren kaikki suojelukohteet on suojeltu ase-
makaavoituksella. Ensimmäiset suojelumerkinnät 
ilmestyivät Lauttasaaren kaavoihin 1972, jolloin suo-
jeltiin puistoalueilla sijaitsevien linnoituslaitteiden 
säilyminen. Lauttasaaren kartanon päärakennus ja 
Lauttasaaren vanhin asuinrakennus, vuonna 1793 
rakennettu Punainen Huvila, olivat ensimmäiset 
Lauttasaaressa suojellut rakennuskohteet (suojeltu 
1978).  Tämän jälkeen Lauttasaaressa on suojeltu 46 
muuta rakennusta. 1990-luvulla pyrittiin suurempien 
kokonaisuuksien suojeluun. Merkittävimpien suoje-
lukokonaisuuksien joukkoon kuuluvat muun muassa 
Isokaaren viuhkamaisesti maastoon sijoittuvat asuin-
kerrostalot (1994) sekä Tallbergin puistotietä reunus-
tavat asuinkerrostalot (1995). Vuonna 1996 valmis-
tuivat Lauttasaaren kansanpuistoja suojaavat kaavat.1 

1 Tarjanne.2003. s.24-27
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taloja. Suunnitelmissa myös kirkko on sijoitettu ny-
kyiselle paikalleen. Suunnitelman muutosehdotuksien 
pohjalta rakennettiin kymmenen saaren keskiosien ra-
kennusta, vaikka suunnitelmaa ei koskaan vahvistettu. 

Gripenbergin vuonna 1939 laatima Vattuniemen 
teollisuusalueen rakennussuunnitelma perustuu sään-
nölliseen katuruudukkoon, jossa luonnonmuotoja ei 
ole otettu huomioon. Korttelit on suunniteltu suh-
teellisen suuriksi ja suorakaiteen muotoisiksi. Teolli-
suusalueen suunnitelma ei kata kaupungin omistamia 
alueita saaren eteläosissa ja itärannalla. Vattuniemen 
tämänhetkinen kaava vastaa valtaosiltaan Gripenber-
gin laatimaa kaavaa.  Vattuniemen länsirannan tontit 
on Gripenbergin kaavasta poiketen muutettu teolli-
suuskäytöstä asuinkäyttöön.1

LIITOS HELSINKIIN

Vuonna 1946 Lauttasaari liitettiin Helsingin kaupun-
kiin yhdyskunnan valtuuston vastustuksesta huoli-
matta2. Saaren itsenäisyys säilyi vahvana Helsinkiin 
liittämisen jälkeenkin. 1945 perustettiin Lauttasaaren 
säätiö ja 1963 kaupunginosayhdistys Lauttasaari-Seu-
ra3. Ennen liitosta saaren rakentaminen oli vahviste-
tusta rakentamissuunnitelmasta huolimatta hyvin 
vapaata. Liitoksen yhteydessä Lauttasaaren kaavoitus 

1 Tarjanne. 2003. s.19-23
2 Stenius. 1948. s.118-119
3 Tarjanne. 2003. s.15

ja rakennusjärjestys siirtyivät Helsingin kaupungin 
tehtäviksi. Tallbergin perikunnan kanssa tehty sopi-
mus 14 000 huoneen rakennusoikeudesta kaupungin 
tarvitsemia puisto- ja katualueita vastaan pakotti kau-
pungin laatimaan alueelle asemakaavan välittömästi 
liitoksen jälkeen.  Arkkitehti Väinö Tuukkasen johdol-
la laaditut asemakaavat vahvistettiin vasta 1951.4

Lauttasaareen pohjois-ja länsiosiin laadittu kaava pyr-
ki huomioimaan saaren olemassaolevan tonttijaon ja 
rakennukset. Kaavassa suurin sallittu kerrosluku oli 
saaren keskiosissa viisi kerrosta. Rannoilla rakennukset 
oli merkitty väljästi ja rakennukset olivat korkeintaan 
kaksikerroksisia. Kaavan ilmavasti sijoittuvat kerrosta-
lot ja laajat vihervyöhykkeet muuttivat Lauttasaaren 
identiteetin Brunilan suunnittelemasta huvilakau-
pungista Helsingin esikaupunkialueeksi. Kaavassa oli 
myös esitetty tilavaraus tulevalle Länsiväylälle. Tosin 
suunnitelmassa tie kulki osittain maan alla, Kotka-
vuoren kohdalla oli tunneli. Lauttasaaren pohjois- ja 
länsiosien tämänhetkinen kaupunkirakenne perustuu 
pääosin vuoden 1951 kaavaan.5

4 Tarjanne.2003. s.19-21
5 Tarjanne.2003. s.21-23

POSTIMERKKIKAAVOITUS

Vuoden 1951 kaavan jälkeen Lauttasaaren kaavoitus-
toiminta koostui lähinnä muutaman tontin kokoisista 
postimerkkikaavoista. Lauttasaaren kaupunkikuvaan 
merkittävästi vaikuttanut Länsiväylä-hankeen kaava-
suunnittelu valmistui 1960. Muun muassa Pajalah-
denpuistoa kaavoitettiin rakentamiseen Ruostinkie-
lisen oppikoulun (1959) ja Monitoimitalon (1978) 
tieltä. Lauttasaaren kaupunkikuvaan merkittävästi 
vaikuttanut Länsiväylä-hankeen kaavasuunnittelu 
valmistui 1960. Liityntäliikenteen teiden linjauksien 
kaavat valmistuivat vuonna 1967. Kun Länsiväylä ja 
Lapinlahdensilta valmistuivat, vahvistui Lauttasaaren 
rooli läpikulkupaikkana.6 

Vattuniemen potentiaali asuinrakentamiselle huo-
mattiin 1960-luvun lopulla. Vuonna 1970 vahvis-
tettiin asemakaavan muutos, jossa rakentamattomia 
ja vajaasti rakennettuja teollisuustontteja muutettiin 
asuinkäyttöön. Samalla vähennettiin alueen rakennus-
oikeutta, sillä täyteen rakennusoikeuteensa raken-
nettuna alueen liikenne olisi ollut vaikeasti järjestet-
tävissä. Rakennusoikeus jäi silti muuta Lauttasaarta 
suuremmaksi, mikä näkyy alueen asuinrakennusten 
korkeuksissa ja tehokkuudessa.7

6 Tarjanne 2003. s.23-24
7 Janhunen. 1981. s.14 



34 kartta 2. Lauttasaaren rakennuskannan ikä 1:15 000
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NYKYTILANNE 

Lauttasaari on Helsingin keskustan tuntumassa sijait-
seva asumisvaltainen alue, joka on osa Helsingin toi-
minnallista ydinaluetta. Sijainti merialueiden erotta-
mana Helsingin ja Espoon kaupunkien välissä tekee 
alueesta itsenäisen ja omanlaisensa kaupunginosan. 
Vuoden 2002 yleiskaavassa (kartta 3) on nähtävissä, 
kuinka saarelle on pääosin kaavoitettu laajoja kerros-
talovaltaisia alueita, jotka voivat sisältää asumista tai 
toimitilaa. Saarella on myös paljon pientalovaltaisia 
alueita. Saaren huomattavan suuret viheralueet ovat 
myös nähtävissä kaavassa. Vuosina 2010-2012 Lautta-
saari oli yksi Helsingin eniten kasvavista peruspiireis-
tä1. Lauttasaaren väkimäärä kasvoi 1300 asukkaalla2 
21 405:een asukkaaseen3.

Lauttasaaren vanhassa osassa, Myllykalliossa ja Kot-
kavuorella viime vuosikymmenien rakentaminen on 
ollut vähäistä (kartta 2). 1940- ja 1950-luvuilla ra-
kennetut alueet ovat pääosin säilyneet rauhallisina ja 
väljinä asuinalueina. Lauttasaaren viimeisin yleinen 
rakennus on Lauttasaaren sillan kupeeseen vuonna 
1998 valmistunut Helsingin vanhusten palvelutaloyh-
distys ry:n rakennuttama palvelutalo ja siihen liittyvä 
asuinkerrostalo4.  Suurin osa Lauttasaaren palveluista 

1 Tikkanen. 2014. s. 8
2 Tikkanen. 2014. s. 8
3 Tikkanen. 2014. s.28
4 Tarjanne.2003. s.32-36

keskittyy nykyisellään Lauttasaaren vanhaan osaan, 
Myllykallion ja Kotkavuoren keskiosiin.

Lauttasaaren kaupunkirakenteen ja palveluiden saavu-
tettavuuden ongelmakohdaksi muodostuu saaren lä-
vitse kulkevien teiden ja erityisesti Länsiväylän alueita 
eristävä vaikutus. Toisaalta myös Lauttasaaren sormi-
mainen muoto aiheuttaa kaupunkirakenteen hajau-
tumista.5 Lauttasaaren alueelle on muodostunut kaksi 
päivittäistavarakauppojen keskittymää, toinen Vattu-
niemeen ja toinen Lauttasaarentien varrelle. Etäisyy-
det saaren sisällä ovat niin suuret, että nämä kaupan 
suuryksiköt ovat saaren kaukaisimmista osista käytän-
nössä kävelymatkan ulottumattomissa6. 

Lauttasaarentien ympäristössä sijaitsee koko alueen 
monipuolinen ja sekoittunut keskusta (kartta 3). Tu-
levaisuudessa keskustan selkärankana toimivat uudet 
metron sisäänkäynnit ja uusi Ostoskeskus. Nykyisel-
lään Ostoskeskuksen ollessa remontissa aluetta pal-
velevat ainoastaan pienet kivijalkaliikkeet. Tällä het-
kellä Lauttasaaren suurimmat päivittäistavarakaupat 
ovatkin Vattuniemessä. Vattuniemi on tiivis ja yhä 
tiivistyvä asuinalue, joka tarvitsee kattavat palvelut. 
Vattuniemen alue on kuitenkin teollisuushistoriastaan 
johtuen jäänyt kaupallisia palveluja lukuunottamat-
ta palvelujen katvealueeksi. Tämä on huolestuttavaa 

5 Pesonen. 2000. s.13
6 Pesonen. 2000. s.10

etenkin, kun Vattuniemi on tällä hetkellä Lauttasaaren 
väestömäärältään voimakkaimmin kasvava alue. 

Postimerkkikaavoituksella Vattuniemen teollisuus-
tontteja on 1970-luvulta lähtien muutettu vähitellen 
korkean tehokkuuden asuintonteiksi ja sama kehitys 
jatkuu yhä 2010-luvulla. Vuoden 2006 Vattuniemen 
maankäytön periaatteissa (kartta 2) voi nähdä joitakin 
asumiskäyttöön muutettuja tai muutettavia toimiti-
latontteja. Kartasta voi myös havaita, kuinka uudis-
rakentaminen on painottunut Lauttasaaressa vahvasti 
Vattuniemen alueelle. Vanhassa Lauttasaaressa on vain 
muutamia uudiskohteita, kun taas Vattuniemessä on 
rakennettu paljon uusia asuntokohteita viime vuosi-
kymmeninä.

kaavio 3. Lauttasaaren asuntokannasta valtaosa on rakennettu vuosina 1950-1979



36 Kartta 3. Helsingin Yleiskaava 2002 ja yleiskaavan visio 2050 Lauttasaaren osalta
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TULEVAISUUDEN VISIO

Vuoteen 2050 mennessä Helsingin asukasmäärä 
on nopeimpien ennusteiden mukaan kasvanut 860 
000:een asukkaaseen. Tämä luo paineita eri kaupun-
ginosien tiivistämiselle ja lisärakentamiselle. Lisä-
kaavoitukselle on tarvetta etenkin Helsingin rajojen 
sisällä. Erityisesti tiivistyminen näkyy raideliikenteen 
asemien ja solmukohtien ympäristössä. Tavoitteena on 
kehittää esikaupunkien keskustoja toiminnallisiksi ja 
monipuolisiksi kaupunkimaisiksi keskustoiksi. Kan-
takaupunkimainen rakentaminen laajenee kattamaan 
suuremman alueen keskusta-alueen ulkopuolella.1

Helsingin Yleiskaavan visiossa (kartta 3) Lauttasaa-
reen on määritetty kaksi keskustaa alueen nykyisten 
palvelukeskustojen paikalle. Ennen metroasemien val-
mistumista, Lauttasaarentien ostoskeskuksen ollessa 
remontissa,  Vattuniemen palvelukeskittymällä on ko-
rostunut rooli Lauttasaaren palvelurakenteessa. Met-
ron valmistuttua palveluiden painopiste saattaa toi-
saalta siirtyä takaisin Lauttasaarentien varteen. Tämä 
saattaa myös vaikuttaa Vattuniemen houkuttelevuu-
teen työpaikka-alueena.

Helsingin Yleiskaavan visiossa saarelaisille tärkeä vi-
heralue, Merikylpylänpuisto tai Kasinonranta on 
määritelty Kaupunginpuistoksi. Osa saarta kiertävästä 

1 Helsingin yleiskaava, Kaupunkikaava - Helsingin uusi  
 yleiskaava visio 2050. 2013. s.7-10

suositusta rantareitistä on nimetty seudulliseksi virkis-
tysyhteydeksi.

Vattuniemessä tullaan toteuttamaan useita asuntokoh-
teita vanhoille teollisuustonteille lähivuosina (kartta 
2).  Vattuniemen Lohiapajanlahden alueelle, nykyisen 
venesataman tilalle on jo pitkään ollut suunnitteilla 
uusi asuinkortteli.  Paikalla sijaitseva satama-alue tu-
lee siirtymään ulommaksi merelle ja ranta-alueen ke-
vyenliikenteen yhteyksiä tullaan parantamaan.2 Tästä 
johtuva väestönkasvu kasvattaa alueen palvelutarvetta, 
johon on hyvin tärkeää vastata.

Lauttasaaren länsipuolella sijaitsevaan Koivusaareen 
ollaan suunnittelemassa 4000 asukkaan ja 2000 työ-
paikan uutta asuinaluetta. Toteutuessaan suunnitel-
malla olisi suuri vaikutus Lauttasaareen. Parhaimmil-
laan kasvava asukaspohja takaisi hyvät peruspalvelut 
myös läntiseen Lauttasaaren, missä palveluita on tällä 
hetkellä itäisiä osia huomattavasti vähemmän.  Koivu-
saaren osayleiskaavaehdotus on hyväksytty 18.12.2012 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa. 

Koivusaaren naapuriin, Katajaharjunniemelle on 
suunnitteilla uusia kerrostaloja katetun Länsiväylän 
päälle. Katajaharjun ja Lauttasaarenmäen alueen ase-
makaavan muutosluonnos hyväksyttiin kaupunki-
suunnittelulautakunnassa 2008. Muutosluonnoksessa 

2 Kaavoituskatsaus 2013. 2013. s. 27

Kartta 4. Visio Länsiväylän muuttamiseksi kaupunkibulevardiksi

alueelle oli suunniteltu 1100-1200 uutta asukasta. 
Alueen suunnittelua jatketaan Katajaharjun osalta ke-
hittämällä muutosluonnosta.3 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on myös tutkittu 
mahdollisuutta Länsiväylän muuttamisesta kaupunki-
bulevardiksi (kartta 4). Ajonopeuksia hidastamalla bu-
levardin varrelle saataisiin 3000-4000 uutta asukasta ja 
saman verran uusia työpaikkoja.4

3 Kaavoituskatsaus 2013. 2013. s.15
4 Helsingin kantakaupungin laajentaminen – Moot-  
 toritiemäisten ympäristöjen maankäytön    
 tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi   
 kaupunkitilaksi. 2013. s.36



38

VÄESTÖNKEHITYS

“Käsitys lauttasaarelaisista on se, minkä mä oon kuullu pitä-
essäni esitelmää Lauttasaaressa. Lopulta kysyivät paikalliset 
että on kerrottu että lauttasaarelaiset haluaisivat katkaista 
sillan, kysymys on kumman, siis Espoon vai Helsingin puolei-
sen. Oikea vastaus oli että molemmat. Täällä on tämmöstä 
itsenäistä historiaa. Ystävyyskuntakin taitaa olla virossa Laut-
tasaarella.” 

- Martin Bunders, kokous KSV:llä 5.12.2013 

Lauttasaarelle on muodostunut vahva identiteetti sen 
sijainnin eristyneisyyden myötä. Se on paikallisesti 
aktiivinen kaupunginosa ja saarella toimiikin vahva 
poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, Lauttasaa-
ri-seura. Seura julkaisee viikoittain ilmestyvää Lautta-
saarilehteä ja pitää yllä paikallistapahtumista tiedotta-
vaa Lauttasaaren kotisivustoa.

Ensimmäiset asukkaat Lauttasaaressa olivat maan-
viljelijöitä ja kalastajia, joita saarella asui kuitenkin 
suhteellisen vähän. Vielä vuonna 1905 asukasluku 
alueella oli 32. 1900-luvun alussa saarelle seurasivat 
huvila-asukkaat. Julius Tallbergin ostaessa Lauttasaa-
ren väkiluku oli jo 91.1 Kun lautta aloitti toimintansa, 
osa huvilan omistajista kunnosti  talonsa talviasut-
taviksi. Myös uusia huviloita rakennettiin.2 Vuonna 
1925 väkiluku oli noussut jo 1065:een3.  Kasvu py-

1 Stenius. 1948. s.93
2 Stenius. 1948. s. 86
3 Stenius. 1948. s. 93

kaavio 4 ja 5. Lauttasaaren väestönkehitys vuodesta 1905 vuoteen 2014 ja väestöennuste vuodesta 1962 vuoteen 2024
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sähtyi vuoteen 1935 asti, jolloin Lauttasaaren silta val-
mistui. Sillan valmistumisen myötä rakennustoiminta 
saarella vilkastui huomattavasti.4 Vuosina 1935-1941 
asukasluku kasvoi taas reippaasti viisinkertaistuen 
(kaavio 4). Lauttasaaren kunnallistekniikka ei pysynyt 
sillan valmistumista seuranneen kiivaan rakentamisen 
vauhdissa mukana.5

Toinen Lauttasaaren väestönkehityksen virstanpylväs 
ja väestömäärän kasvun kiihdyttäjä oli saaren liittä-
minen Helsinkiin, sekä uuden asemakaavan valmis-
tuminen 1951. Suurin osa Lauttasaaren asunnoista 
on rakennettu asemakaavan valmistumisen jälkeen 
1950-1970 -luvuilla. Jälleenrakennusvuosina 1940- 
ja 1950-luvuilla Lauttasaaren väestönkasvu on ollut 
kaikkein voimakkainta (kaavio 4). 

Pääkaupungin esikaupunkialueena Lauttasaaren asu-
kasmäärä kasvoi 1970-luvun alkuun mennessä 21 000 
asukkaaseen. Tämän jälkeen asukasmäärä alkoi vähi-
tellen laskea.6 1970-luvun asuntotuotanto sijoittui 
pääosin Vattuniemen alueelle, jossa teollisuustontteja 
ryhdyttiin muuttamaan asuntotonteiksi. Väkiluku ei 
kuitenkaan enää kasvanut, vaikka saaren asuinraken-
nusten huoneistoala nousi. Elintason noustessa nousi 
myös saarelaisten asumisväljyys7. 

4 Stenius. 1948. s.86
5 Tarjanne. 2003. s.12-14
6 Tarjanne. 2003. s.14-15
7 Uinio.2005. s.98

Toisena väestönkehityksen ilmiönä voidaan nähdä 
1970-luvulla kohoava yli 65-vuotiaiden osuus Laut-
tasaaren väestöstä (kaavio 5). Samaan aikaan kaikissa 
alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä näkyy jyrkkä lasku. Il-
miötä selittävät koko maassa tapahtunut syntyvyyden 
lasku, sekä Helsingin väkiluvun väheneminen tuona 
aikana. Lisäksi Lauttasaari oli jo 1970-luvulla hinta-
tasoltaan keskimääräistä korkeampaa asuinaluetta ja 
huoneistojen keskikoot alueella olivat suhteellisen pie-
niä.8 Toisaalta suuret ikäluokat (20-29-vuotiaat) olivat 
1970-luvun Lauttasaaressa selkeästi edustettuina.

1980-ja 1990-luvuilla Lauttasaaren väkimäärä laski. 
Lauttasaaren asuntojen hinnannousu vaikutti vahvas-
ti alueen sosiaaliseen ilmeeseen. Asunnon aikoinaan 
edullisesti ostaneet pysyivät saarella, mutta heidän lap-
sensa muuttivat saaren ulkopuolelle. Toisaalta saaren 
vanha asuntokanta ei houkutellut alueelle myöskään 
nuoria perheitä, joilla olisi ollut varaa alueen hintata-
soon. Vanhusväestön nopea kasvu vääristi Lauttasaa-
ren väestörakennetta entisestään.9 1990-luvun laman 
alkuun mennessä Lauttasaaren rakentaminen hiipui 
lähes kokonaan.10 Asuntojen hinnat normalisoituivat 
hetkellisesti ja alueen vuokra-asuntojen tarjonta li-
sääntyi11.

8 Janhunen. 1981. s.71
9 Uinio.2005. s.131-132
10 Uinio.2005. s.140
11 Uinio. 2005. s.160

VÄESTÖN NYKYTILA

Tällä hetkellä yksinasuvien osuus Lauttasaarelaisista 
on 49,7%. Luku on hyvin lähellä yksinasuvien osuut-
ta koko Helsingin väestömäärästä (48,6%). Ikäänty-
neiden osuus Lauttasaaren väestöstä on 18,6%. Tämä 
on hieman enemmän kuin Helsingissä keskimäärin 
(16,1%).12 Lauttasaaren ikääntyneet asukkaat ovat 
hyvin kiintyneitä omaan asuinalueeseensa. Tutki-
mushankkeen asukaskyselyyn vastanneet ikääntyneet 
(N=64) olivat asuneet Lauttasaaren alueella keskimää-
rin 27,5 vuotta. Myös asukastyöpajoissa halu  muuttaa 
tulevaisuudessa vain Lauttasaaren sisällä oli ikäänty-
neiden keskuudessa suuri.

Lauttasaaren asuntojen hintataso on suhteellisen 
korkea Helsingin keskimääräiseen hintatasoon ver-
rattuna. Lisäksi Lauttasaaressa on selvästi vähemmän 
vuokra-asumista muihin Helsingin alueisiin nähden. 
Helsingissä vuokra-asuntoja on keskimäärin 44,7% 

12 Tilastokeskus. 2014.

kaavio 6. Lauttasaaren asunnot hallintaperusteen mukaan 2012
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ja Lauttasaaressa niitä on vain 33% asuntokannasta. 
Itseasiassa Lauttasaaressa on Helsingin peruspiireistä 
seitsemänneksi vähiten vuokra-asumista. Lauttasaares-
sa on myös Helsingin peruspiireistä neljänneksi pienin 
työttömyysaste (5%). Koko kaupungin keskimääräi-
nen työttömyysaste on 8,4%. Lauttasaaren peruspiirin 
asukkailla on myös Helsingin kaupungin alueista kuu-
denneksi parhaat keskitulot. 1 

 Yli 65-vuotiaita asuu Lauttasaaressa erityisesti Vattu-
niemessä ja Kotkavuoressa (kartta 5). Vattuniemessä 
ikääntyneitä todennäköisesti houkuttavat viime vuo-
sina rakennetut esteettömät asunnot ja hyvät palve-
lut. Vanhassa Lauttasaaressa asuvat ikääntyneet ovat 
todennäköisesti asuneet asunnoissaan jo hyvin kau-
an aikaa, eivätkä ole halukkaita muuttamaan vaikka 
asunnot eivät olisikaan täysin esteettömiä. 

Uuden metron rakentamisen myötä Helsingin kau-
pungilla on suunnitelmissa Lauttasaaren asuntotuo-
tannon kasvattaminen tulevina vuosikymmeninä. 
Omistusasuntovaltaisessa Lauttasaaressa olisi todennä-
köisesti tarvetta vuokra-asumiselle etenkin vähävarai-
sempien ikääntyneiden ja lapsiperheiden keskuudessa. 
Yhteisöllinen asuinrakentaminen voi omalta osaltaan 
auttaa yksinasuvia ja mahdollistaa pienempien asun-
tojen rakentamisen.

1 Tikkanen. 2014. s. 15

kartta 5. Lauttasaaren väestökeskittymät, Lauttasaaren ikääntyneiden väestöntiheys vastaa hyvin pitkälle koko väestön väestöntiheyttä.
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ASUKASKYSELY

Lauttasaaren palveluverkko -hankkeessa laadittuun 
asukaskyseluun vastasi 64 yli 65-vuotiasta  lauttasaa-
relaista. Vastaajien keski-ikä oli 72 vuotta. Kyselyn vas-
taajat olivat asuneet Lauttasaaren alueella keskimää-
rin 27, 5 vuotta ja tämänhetkisessä asunnossaan 16,8 
vuotta. Kyselyyn vastanneista 58% asui yksin. Asuk-
kaat vaikuttivat kyselyvastausten perusteella pää-
sääntöisesti hyvin tyytyväisiltä  ja kiintyneiltä omaan 
asuinympäristöönsä. Erityisen tärkeiksi asukkaiden 
elämänlaatua ja asukastyytyväisyyttä tukeviksi teki-
jöiksi nousivat meri, palveluiden läheisyys ja suorat 
julkisen liikenteen yhteydet Helsingin keskustaan. Ky-
selyyn vastanneista 58% asui yksin.

Vastanneiden asuinrakennuksissa tärkeimmiksi omi-
naisuuksiksi nousivat oman asunnon lisäksi näkymät 
ulos ja etäisyys mereen. Omassa asunnossa tärkeäksi 
koettiin näkymien lisäksi parveke ja asunnon lämpö-
tila. Myös asunnon esteettömyys ja naapurit koettiin 
tärkeinä asunnon viihtyisyyteen vaikuttavina seik-
koina. Asuinrakennusten epäviihtyisyyten vaikuttivat 
asukkaiden mielestä eniten etäisyydet palveluihin ja 
hissin tai parvekkeen puuttuminen. Asunnoissa nega-
tiivisimmat asiat olivat huono akustiikka tai vääränlai-
nen lämpötila.

kaavio 7. Asukaskyselyn tuloksia (N=64)



42 Kuva 34. Lauttasaaren ilmakuva kuva 35. Lauttasaaren rantareitin varrella on upeita merinäkymiä
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ALUEANALYYSI

SYYT ALUEANALYYSILLE

Alueanalyysi on laadittu Lauttasaaren alueen koko-
naisvaltaiseksi ymmärtämiseksi ja suunnittelupro-
jektin oikean sijoituspaikan löytämiseksi. Projektin 
tilaohjelma ja koko olivat jo alustavasti selvitetty alue-
analyysiä laadittaessa. Onnistuneen lopputuloksen 
aikaansaamiseksi korttelille oli löydettävä hyvä ja pe-
rusteltu sijainti. Perusteellisen analyysin myötä projek-
tin sijoittamiselle valikoitui kahdeksan vaihtoehtoista 
paikkaa. Esittelin sijoittumisen vaihtoehdot Kaupun-
kisuunnitteluvirastossa joulukuussa 2013. Kokoukses-
sa päädyttiin valitsemaan vaihtoehto, joka on lisätty 
jälkikäteen alueanalyysiä koskeviin karttoihin.

LAUTTASAARI 

Lauttasaaren vahva identiteetti saarena on selkeästi pe-
rusteltua aluetasolla tarkasteltaessa. Saari yhdistyy Hel-
singin puolelle kahdella sillalla, Lapinlahdensillalla ja 
Lauttasaarensillalla. Espooseen Lauttasaaren yhdistää 
Länsiväylä ja saaren pohjoisosasta lähtevä kevyenlii-
kenteen silta. Liikenteellisesti Lauttasaari on vahvasti 
läpikulkupaikka. Länsiväylä kulkee Lauttasaaren läpi 
jakaen sen visuaalisesti kahteen osaan. Tulevaisuudessa 
uuden metron myötä saarella pysähtyminen on hel-
pompaa. Metropysäkki tulee sijaitsemaan keskeisellä 
paikalla Lauttasaarentien varressa, Lauttasaaren van-
han Ostoskeskuksen yhteydessä. Lauttasaaren toinen 
ja uudempi kaupallinen keskittymä, Vattuniemi, jää 
metrosta hieman sivuun.

kartta 6. Lauttasaari ja projekti suhteessa Helsinkiin ja Espooseen 1:100 000
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LAUTTASAAREN OSA-ALUEET

Lauttasaari koostuu neljästä osa-alueesta. Vattuniemi 
on 1940-1950 luvulla rakennettu vanha teollisuus- 
ja työpaikka-alue, joka on viime vuosikymmeninä 
muuttunut yhä asumisvaltaisemmaksi. Alueella on 
kuitenkin yhä suhteessa eniten työpaikkoja muuhun 
Lauttasaaren verrattuna (noin 4950 työpaikkaa). Vat-
tuniemen asuinrakennuskanta on uudempaa kuin 
muualla Lauttasaaressa ja sinne on viime vuosikym-
menen aikana rakennettu ja suunniteltu huomattavan 
paljon uusia asuntokohteita. Vattuniemessä asuu lä-
hes yhtä paljon asukkaita kuin Myllykalliossa (6800 
asukasta). Etenkään vanhemmat lauttasaarelaiset eivät 
miellä Vattuniemen kuuluvan Lauttasaareen.1

Kotkavuori ja Myllykallio kuuluvat vanhaan Laut-
tasaareen. Vanhan Lauttasaaren rakennuskanta on 
hyvin asumisvaltainen ja asuinrakennukset on raken-
nettu pääasiassa 1950-1970 luvuilla. Alueella on noin 
14 600 asukasta (2013) ja 2385 työpaikkaa (2011). 
Vanhassa Lauttasaaressa sijaitsee myös suurin osa saa-
ren palveluista. Lauttasaaren kaupunginosaan kuuluu 
myös Koivusaaren osa-alue, joka nykyisellään toimii 
lähinnä venesatamakäytössä. Vuonna 2011 alueella oli 
24 työpaikkaa mutta ei yhtään asukasta. Länsimetron 
myötä Koivusaareen rakennetaan metroasema ja tiivis 
asuin- ja työpaikka-alue.2

1 Tikkanen. 2014. s. 48
2 Tikkanen. 2014. s. 48
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MAANKÄYTTÖ JA PALVELUT 

Lauttasaarelaisilla on kaksi omaa kaupallista keskitty-
mää. Ostoskeskus sijaitsee Lauttasaarentien varressa 
tulevan metroaseman päällä. Lauttasaarentien vanhan 
Ostoskeskuksen tilalle rakennetaan kuitenkin uutta 
keskusta ja ennen uuden Ostoskeskuksen valmistu-
mista saaren ainoa kaupallinen keskus sijaitsee Vattu-
niemessä. Saarelaiset käyttävät myös ahkerasti Ruoho-
lahden ja Helsingin keskustan palveluja. Mahdollisesti 
osa saarelaisista asioi myös Tapiolassa. 

Vattuniemen keskuksessa, Heikkilänaukion ympäris-
tössä sijaitsee kolme supermarkettia, pankkeja ja ap-
teekki.  Vanha Ostoskeskus puolestaan sijaitsee lähem-
pänä saaren väestöllistä keskipistettä, Lauttasaarentien 
varressa. Vanhan Ostoskeskuksen ollessa rakenteilla 
osa Ostoskeskuksen yrittäjistä on muuttanut väliaikai-
sesti Heikkilänaukion tuntumaan. Julkisen liikenteen 
pysäkit ovat Heikkilänaukion keskuksen lähellä. Au-
kio mielletään nykyisessä asussaan epäviihtyisäksi ja 
sekavaksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto on päättänyt 
tutkia alueen kehittämistä ”shared space” -konseptin 
näkökulmasta, jolloin kenelläkään ei olisi aukion lii-
kenteessä etuajo-oikeutta3.

3 Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnittelulautakunta   
 Pöytäkirja 5/2013. 2013
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Metron myötä Lauttasaarentien ostoskeskuksen liike-
tilojen määrä tulee kasvamaan 60 prosentilla1. Uusi 
Ostoskeskus valmistuu arvioiden mukaan kevääl-
lä 2017. Ostoskeskuksessa tulee sijaitsemaan kaksi 
supermarkettia ja Alko. Lisäksi rakennukseen tulee 
runsaasti liiketilaa ravintoloille ja erikoisliikkeille.2 
Lauttasaarentien varrella sijaitsee myös runsaasti kivi-
jalkaliikkeitä, esimerkiksi pieni päivittäistavarakauppa, 
pankkeja ja apteekki. Nämä liikkeet ovat helposti saa-
vutettavissa myös saaren ulkopuolelta asioiville, mutta 
palvelevat kokonsa puolesta lähinnä lauttasaarelaisia. 
Lauttasaaren ainoa posti sijaitsee Gyldenintiellä, lähel-
lä Ostoskeskusta. Muita kaupallisia toimintoja saarella 
ovat Tallbergin puistotien varrella sijaitsevat ravintolat 

1 Kortteli 31038, tontti 12, katualue ja maanalainen tila  
 asemakaavan muutoksen selostus. 2012.
2 YIT lehdistötiedote. 2014.
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ja Isokaaren varrella sijaitsevat kivijalkaliikkeet ja pie-
net päivittäistavarakaupat. 

Julkisia toimintoja Lauttasaaressa on niukasti ja pää-
osa niistä on kouluja, päiväkoteja tai palvelutaloja, 
jotka sijaitsevat hajautetusti ympäri saarta. Suurin osa 
palvelutalojen toiminnasta on ulkopuolisilta suljettua, 
mutta aivan Lauttasaarentien itäpäässä sijaitsee Palve-
lukeskus Merikaari, jossa on lounasravintola ja päivä- 
sekä harrastetoimintaa. Lauttasaaren Terveyskeskus 
sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä Ostoskeskusta. 
Osa terveyskeskuksen toiminnoista, kuten laborato-
riokäynnit, on siirretty keskustaan. Kirjasto sijaitsee 
myös lähellä Lauttasaarentietä Pajalahdentien varrella. 

Lauttasaaren kirkko sijaitsee keskellä saarta, Särkinie-
mentien varrella, Myllykallion kupeessa. Saaren ainoa, 
päivisin koulun käytössä toimiva uimahalli sijaitsee 
lähellä kirkkoa Isokaaren varrella. Sisäliikuntatiloja 
Lauttasaaressa on huomattavan vähän suhteessa Hel-
singin muihin peruspiireihin3. Saarella sisäliikuntatar-
vetta palvelevat lähinnä koulujen liikuntatilat kouluai-
kojen ulkopuolella ja muutamat yksityiset kuntosalit.

Vattuniemessä on huomattavasti enemmän toimitila-
rakennuksia muuhun Lauttasaareen verrattuna.  Vat-
tuniemi muodostaa oman pienen työpaikka-alueensa 
Helsingin keskustan läheisyyteen. Vattuniemessä on 

3 Pesonen. 2000. s. 9-10

myös jonkin verran teollista toimintaa. Teolliset toi-
minnot ovat kuitenkin pikkuhiljaa poistumassa alu-
eelta asumisen tieltä. Lauttasaaren rannoilla on use-
ampia suurehkoja venesatamia. 

Kahden kaupallisen keskittymän ulkopuolella Laut-
tasaari on erittäin asuinaluevaltainen kaupunginosa. 
Suurimmat väestökeskittymät ovat Lauttasaarentien 
varsi, Vattuniemi, Isokaari ja Katajaharjunniemi. 
Suurin osa etenkin ikääntyneistä asukkaista asuu ny-
kyisten palvelukeskittymien lähellä (kartta 5). Monen 
sukupolven kortteli on tärkeää sijoittaa palveluiden 
ja väestökeskittymien läheisyyteen. Vattuniemen pal-
velut ovat ikääntyneiden suosiossa niiden keskeisen 
sijainnin ja esteettömyyden vuoksi. Lauttasaarentien 
palvelut sijaitsevat mäen päällä, mikä tekee siellä asi-
oinnin vaikeaksi huonosti liikkuville.

Saarella on pulaa edullisista sisäliikuntatiloista sekä 
asukkaiden yhteisisistä kokoontumistiloista. Työpaik-
ka-alueena Vattuniemessä riittää myös asiakkaita lou-
nasravintolalle. Vattuniemen potentiaali asuinrakenta-
miseen on huomattu vasta viime vuosikymmeninä ja 
tämän vuoksi teollisuus- ja toimistokäyttöön tarkoi-
tettuja tontteja on pikkuhiljaa muutettu asuinrakenta-
miseen postimerkkikaavoituksella. Kuitenkaan alueen 
palvelutarjontaan ei juurikaan ole kiinnitetty huomio-
ta yksittäisistä kaavoista johtuen. 

kuva 36. Esperi Hoivakoti Untuva sijaitsee Pajalahdenpuistossa | kuva 37. Lauttasaaren Ostoskeskuksessa sijainnut vihannestori on muuttanut Heikkilänaukiolle | kuva 38. Vanha Ostoskeskus Lauttasaarentiellä
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JULKINEN LIIKENNE 

”--siinä on just ollu se hankaluus kun minä oon joskus menny 
kun saat sen siihen väliin, siihen tasaiselle tuon rollaattorin, 
pitää lähtee sinne eteen maksamaan. Ja kun se nykäsee hir-
veetä kyytiä liikkeelle se niin siinä on moni vanha kaatunut, 
yksikin katkaisi solisluunsa siinä.”

Asukastyöpaja 16.5.2013 

Lauttasaaren julkisen liikenteen verkosto tulee muut-
tumaan uuden metrolinjan myötä. Tällä hetkellä 
julkinen liikenne saaressa perustuu nopeille bussi-
yhteyksille Lauttasaarentien varressa. Linjat vievät 
matkustajat Helsingissä Kamppiin ja Espoossa Ota-
niemeen ja Pohjois-Tapiolaan. Harvemmin kulkevat 
bussit vievät myös Lauttasaaresta Helsingin rautatie-
asemalle ja Erottajalle sekä syvemmälle Helsingin poh-
jois- ja Espoon länsiosiin. 

Saaren sisäiset julkisen liikenteen yhteydet ovat varsin 
heikot. Saaren sisällä bussit kulkevat vain harvoin ja 
esimerkiksi Vattuniemestä Katajaharjunniemeen ei 
ole lainkaan bussiyhteyttä. Tähän asti heikkoa sisäistä 
liikennettä on paikannut Jouko-linja, mutta se lopet-
ti liikennöintinsä Lauttasaaressa vuoden 2014 alusta. 
Lauttasaaren alue kuuluu myös Kutsuplus -palvelun 
liikennöintialueeseen, mutta internetin kautta toimiva 
palvelu on usein etenkin saaren ikääntyneille vieras ja 
vaikea käyttää.1 

1 Reittiopas. 2014.

kartta 10. Lauttasaaren julkinen liikenne, metron liityntäliikenteen suunnitelma 1:40 000
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Uudet metron myötä tulevat liityntäliikenteen järjes-
telyt vaikeuttavat alueen ikäihmisten liikkumista, kos-
ka vaihdot eri liikkumismuotojen välillä lisääntyvät. 
Vattuniemestä tulee edelleen olemaan suora bussiyhte-
ys Helsingin keskustaan Erottajalle, mutta kaikki muu 
saaren liikenne tulee perustumaan liityntäliikenteeseen 
metroasemille. Lisäksi saaren sisäiset yhteydet pysyvät 
edelleen heikkoina. Vaihdot eri liikennemuotojen 
välillä huolestuttavat etenkin saaren ikääntyneimpiä 
asukkaita lisääntyneenä riskinä kaatua. Vähenevät bus-
siliikenteen linjat keskustaan ovat aiheuttaneet huolta 
asukkaissa ja liityntälinjaston suunnitelmat ovat edel-
leen luonnosvaiheessa.

Monen sukupolven kortteli tulee sijoittumaan liiken-
teellisesti suhteellisen hyvään paikkaan. Lähin metro-
asema on hyvin liikkuville asukkaille kävelyetäisyydel-
lä alle 600 metrin päässä. Korttelista johtaa metrolle 
esteetön perustason reitti ja Lauttasaaren itärannalla 
kulkeva uusi rantareitti. Ne, joille kävely metrolle on 
liian pitkä, voivat käyttää liityntäliikenteen pysäkkiä 
joka sijaitsee alle 150 metrin päässä korttelista.

kartta 11. Lauttasaaren julkinen liikenne on tulevaisuudessa erityisen sujuva metron läheisyydessä, mutta heikentyy esimerkiksi Vattuniemessä ja Lauttasaarentien itäpäädyssä. Julkinen liikenne 1:15 000
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VIHERALUEET 

”Se (Kotkavuori) on ihan ihmeellinen luonnonvarainen kun 
sinne on mädännyt, ihan puita kaatunu ja koiranputket ja 
nokkoset kasvaa siellä. Minä koitin siellä rollaattorilla, eihän 
siellä päässyt mihinkään. Mä otin kuvia siitä paljon.” 

Asukastyöpaja 16.5.2013

Lauttasaaren viheralueet ovat saaren pinta-alaan suh-
teutettuna hyvin laajat. Saaren maisemaa hallitsee pit-
kä, polveileva ja avoin rantaviiva ja upeat merinäkymät 
lähes joka puolelta saarta. Lauttasaaren ranta-alueille 
on jätetty kauttaaltaan kapeahko viherreitti saaren itä-
osan teollisuusaluetta ja Katajaharjunniemen länsiosan 
asuinaluetta lukuun ottamatta.  Liikenteellisesti saaren 
haastavimmat alueet ovat sen suosituimmat viheralu-
eet, uloimmaksi työntyvät niemet Särkiniemi, Veija-
rivuorenniemi, Ulapanniemi sekä Katajaharjunniemi. 
Saaren hankalasti saavutettavat eteläniemet on jätetty 
luonnontilaisiksi virkistys- ja kesämaja-alueiksi. Iäk-
käämpien asukkaiden suosiossa ovat helppokulkuiset 
Särkiniemi ja Veijarivuorenniemi sekä Kasinonranta. 
Länsiulapanniemi on maisemallisesti ja puustollisesti 
todella kaunista aluetta, mutta hieman vaikeakulkui-
nen. Alue on osittain puoliyksityinen, koska siellä si-
jaitsee paljon lomamajoja.

Saaren kiintopisteinä toimii kaksi korkeampaa kal-
lioista mäkeä, Kotkavuori ja Myllykallio, jotka ovat 
hieman vaikeakulkuista, luonnontilaista ja kallioista 
mäntyvaltaista metsää.  Monet alueen tärkeistä palve-

kartta 12. Lauttasaaren maastonkorkeus ja tärkeimmät palvelut 1:40 000
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luista, kuten kirkko ja Terveyskeskus sijoittuvat näiden 
mäkien juurille jyrkkään maastoon. Pajalahdenpuisto 
sijaitsee keskeisesti, mutta sitä käytetään lähinnä läpi-
kulkuun. Tallbergin puistotietä pidetään miellyttävä-
nä kävely-ympäristönä puukujineen. Lauttasaaressa on 
geologisesti kiinnostavia kohteita, siirtolohkareita ja 
yksi hiidenkirnu Länsiulapanniemessä. Katajaharjun 
moreeniharjanne on myös geologisesti arvokas ja Myl-
lykallion ja Kotkavuoren kallioalueet maisemallisesti 
arvokkaita. Lauttasaaren merenrantaniityt Koivusaa-
ressa, Takaniemessä, Särkiniemessä ja Veijarivuoren-
niemessä ovat luonnonsuojelualueita. Lisäksi Lautta-
saaressa on lepakkokohteita ja monipuolinen linnusto.

Monen sukupolven kortteli sijoittuu Heikkiläntien 
puukujan varrelle ja Pajalahden puiston laidalle. Luon-
teva puistoon liittyminen ja puiston mahdollinen ke-
hittäminen on huomioitava korttelin piha-aluetta 
suunniteltaessa.

kartta 13. Lauttasaaren luonnotilaiset rannat toimivat hyvin tärkeänä virkistyskohteena saaren asukkaille. Luonnonelementit 1:15 000
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oleelliseen palvelulliseen keskittymään (kartta 14). 
Lauttasaarentien varrelle, uuden metroaseman lähei-
syyteen syntyy Ostoskeskuksen valmistumisen myötä 
saaren tiivis ja monipuolinen keskusta. Toinen kes-
kusta syntyy Lauttasaarentien itäosaan nykyisten pal-
velutalojen keskittymään. Kolmas keskusta on saarta 
nykyisin kaupallisilta palveluiltaan parhaiten palveleva 
Vattuniemen  kaupunginosan keskusta. Kortteli olisi 
periaatteessa perusteltua sijoittaa kaikkien keskittymi-
en yhteyteen. 

SIJAINTI LAUTTASAAREN KESKUSTASSA

Vanhan Ostoskeskuksen ympäristö on liikenteellisesti 
paras sijainti Monen sukupolven korttelille. Sijainti 
tulevan metron sisäänkäyntien välittömässä yhtey-
dessä takaisi sujuvan ja turvallisen liikkumisen Hel-
singin ja Espoon keskustaan. Näin kortteli palvelisi 
myös hyvin muualta Helsingistä saapuvia asukkaita. 
Ostoskeskuksen läheisyydessä ja Lauttasaarentien var-
rella on myös erinomaiset palvelut. Alueella sijaitsee 
Lauttasaaren terveyskeskus ja useita pieniä kivijalka-
liikkeitä. Kotkavuoren alue on myös yksi Lauttasaa-
ren ikääntyneiden väestöllisistä keskittymistä. Alueen 
rakennuskanta on vanhaa ja monet asuinrakennukset 
ovat hissittömiä. Alueella on tulevaisuudessa tarvetta 
etenkin asuntoihin vietävistä palveluista. Myös yh-
teisörakennukselle löytyisi alueelta varmasti käyttäjiä 
ja korttelissa voisi tutkia synergiaetuja Lauttasaaren 
kirjaston kanssa. Uuden metron tulon myötä alueen 

kartta 15. Vaihtoehtoja korttelin sijoittumiselle Lauttasaaressa 1-4  1:30 000
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rakennuskantaa todennäköisesti tiivistetään mahdolli-
suuksien mukaan. 

Alueen rakennuskanta on kuitenkin hyvin asuntoval-
taista ja suurin osa Lauttasaaren asunnoista on omis-
tusasuntoja. Lisäksi alueella on paljon vanhoja, osit-
tain suojeltuja tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuksia. Uudisrakentaminen alueelle on hyvin 
haastavaa. Tiiviin asuntovaltaisen kaupunkirakenteen 
vuoksi on kaikki tälle alueelle sijoitetut vaihtoehdot 
esitetty puistoon (kartta 15). Vaihtoehto 1 sijaitsee 
hyvin lähellä uutta Ostoskeskusta ja metron sisään-
käyntiä. Vaihtoehto 2 sijaitsee lähempänä Lauttasaa-
ren kirjastoa. Vaihtoehdot 3 ja 4 sijaitsevat suhteellisen 
lähellä metroa, koulun läheisyydessä. 

Puistoalueille rakentamisen katsottiin kuitenkin Kau-
punkisuunnitteluviraston kokouksessa olevan vielä 
vältettävissä Lauttasaaren alueella. Kokouksessa ehdo-
tettiin suunnitelman sijoittamista suoraan uuden met-
roaseman ja Ostoskeskuksen yhteyteen. Yksityisessä 
omistuksessa olevan hankkeen yhteyteen olisi todelli-
suudessa kuitenkin vaikea sisällyttää yhteisötiloja. 

SIJAINTI PALVELUTALOJEN YHTEYDESSÄ

Korttelin olisi voinut sijoittaa myös Lauttasaaren koil-
lisosaan, lähelle olemassa olevaa Palvelukeskus Meri-
kaarta ja Lauttasaaren Senioritaloa. Palvelukeskusten 
yhteinen toiminta olisi voinut luoda synergiaetuja. 
Alueella asuu hyvin paljon ikääntyneitä palvelutalojen 

kartta 16. Vaihtoehtoja korttelin sijoittumiselle Lauttasaaressa 4-7.  
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ulkopuolellakin. Lopulta tontin sijainnissa valittiin 
kuitenkin lähtökohdaksi tarjota Merikaaren kaltaiset 
palvelut mahdollisimman laajalle alueelle ja korttelin 
mahdolliseksi sijainniksi ei valikoitunut tontteja Me-
rikaaren läheltä.

SIJAINTI VATTUNIEMEN KAUPUNGINOSAN 
KESKUSTASSA

Vattuniemen eteläosa on yksi Lauttasaaren ikäänty-
neiden asumiskeskittymistä. Vattuniemen kaupungin-
osan keskustan Heikkilänaukion ympäristössä asuu jo 
valmiiksi paljon ikääntynyttä väestöä. Tämä johtuu 
todennäköisesti uusien esteettömien talojen suuresta 
määrästä suhteessa muuhun Lauttasaareen. Alueen uu-
siin asuinrakennuksiin on todennäköisesti muuttanut 
paljon ikääntyneitä myös Lauttasaaren ulkopuolelta. 
Lisäksi alueelle valmistuu uusia asuinrakennuskohtei-
ta tulevina vuosina. Todennäköisesti alueelle muuttaa 
jatkossa yhä enemmän ikääntynyttä väestöä. Alue on 
kasvava ja kehittyvä kaupunkikeskus. 

Alueen liikenneyhteydet ovat suhteellisen hyvät. Lä-
hin metropysäkki tulee sijaitsemaan alle 600 metrin 
päässä Heikkilänaukiosta ja liityntäliikenteen pysäkki 
sijaitsee Heikkilänaukiolla. Heikkilänaukion ympä-
ristössä on erinomaiset kaupalliset palvelut, kolme 
supermarkettia, apteekki ja pankkeja. Lisäksi alueel-
la on yksityisiä kuntosaleja. Vaikka Lauttasaaren kir-
jasto sijaitsee suhteellisen lähellä, itse Vattuniemestä 
ei löydy asukkaille yhteisiä kunnallisia palveluja eikä 

edes kunnollista yhteistä tapaamispaikkaa. Alueella 
on siis todellinen tarve uudelle asukkaita yhdistävälle 
yhteisörakennukselle. Alue on merellisyytensä vuoksi 
houkutteleva asuinpaikka, mutta tiiviisti rakennetun 
ympäristön houkuttelevuutta olisi hyvä lisätä uudella 
yhteisöllisyyttä lisäävällä rakennuksella. Näin alueen 
vetovoima saadaan säilytettyä sen syrjäisestä sijainnista 
huolimatta. 

Vattuniemen alueella on myös runsaasti tilaratkaisuil-
taan huonosti palvelevia vajaakäytössä olevia vanhoja 
toimitilarakennuksia. Alue on uudessa yleiskaavassa 
tarkoitus säilyttää tärkeänä työpaikka-alueena. Toden-
näköisesti alue pyritään siis säilyttämään niiltä osin 
työpaikka-alueena kuin se tällä hetkellä on. Alueella 
on kuitenkin viime vuosikymmeninä muutettu toi-
mitilarakentamiseen määrättyjä tontteja asuinrakenta-
miseen. Uusi yleiskaava tulee todennäköisesti muutta-
maan alueen periaatteita, mutta vielä ei voida varmasti 
tietää mihin suuntaan. Alueella on joka tapauksessa 
tarkoituksena säilyä monipuolinen rakenne käyttötar-
koituksen ja toimintojen osalta. Heikkiläntorin ym-
päristöön on realistista rakentaa kaupunginosaa hyvin 
palveleva uudiskohde poistuvien toimintojen tilalle.1

1 Bunders & Kinnunen. 2013.

VALITTU SIJAINTI

Monen sukupolven korttelin sijainniksi valittiin yh-
dessä Kaupunkisuunnitteluviraston kokouksessa Vat-
tuniemessä lähellä Heikkilänaukiota sijaitseva tontti. 
Vaihtoehdoista 5a-7 (kartta 16) tontti sijaitsee kaik-
kein lähimpänä Heikkilänaukion palveluja. Valitussa 
vaihtoehdossa on kaikista vaihtoehdoista pienin ra-
kennusoikeus tontin tämän hetkisen kaavan mukaan. 
Toisaalta tontin rakentamiseksi asuinrakentamiseen 
tarvitaan jokatapauksessa kaavamuutos. Kokouksessa 
päätettiin hyvän ja onnistuneen suunnitelman olevan 
tärkeämpi lähtökohta kuin korttelin nykyinen, alueen 
muuhun rakentamiseen nähden jo vanhentunut kaa-
va. Tontista aukeaa hienot näkymät puistoon kuten 
vaihtoehdoissa 1-4. Vaihtoehto ei kuitenkaan vaadi 
puiston kaavoittamista.

kuva 39. Valittu sijainti Heikkiläntien suunnasta



56 kuva 40. Pajalahdenpuistossa toimintoja ja oleskelupaikkoja on vähän, mutta asukkaat ovat itse lisänneet niitä puistoon.
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TONTTITARKASTELU



58 kartta 17. Korttelin sijainnin konteksti ja lähipalvelut- sekä reitit 1:2000.
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KONTEKSTI

Rakennus on hyvin nähtävissä lähestyttäessä Vattunie-
meä ja sen keskusta Heikkilänaukiota Heikkiläntien 
suunnasta. Korkea rakennus muodostaa vastapäisten 
rakennusten kanssa portin alueelle saavuttaessa. Myös 
katutila on aikaisempaa sopusuhtaisempi ja kaupunki-
maisempi. Tämän lisäksi rakennus näkyy erityisen hy-
vin Pajalahden puistoon ja muodostaa puistolle uuden 
taustan. 

Rakennus on sijoitettu kahdelle liikerakentamiseen 
varatulle tontille, joiden asemakaava on vuodelta 
1950. Jotta projekti on mahdollinen, olisi tonteille 
tehtävä asemakaavan muutos.  Asemakaavan muutok-
sia on tehty Vattuniemen alueella paljon viime vuo-
sikymmeninä asuinrakentamisen mahdollistamiseksi.  
Tontit ovat yksityisomistuksessa ja niiden omistajat 
ovat aikaisemmin ilmaisseet kiinnostuksensa tonttien 
muuttamisesta asuinrakentamiseen1.  

Tonteilla sijaitsee tällä hetkellä kaksi 1960-70-luvul-
la rakennettua toimitilarakennusta. Rakennukset si-
jaitsevat tällä hetkellä hyvin väljästi tontilla ja tontin 
tehokkuus on paljon ympäristöä alhaisempi. Raken-
nukset on purettava, jotta tontille voi rakentaa uuden, 
tehokkaamman ja paremmin kaupunginosaa palvele-
van rakennuksen.

1 Bunders & Kinnunen. 2013.

kartta 18. Maastonkorkeus ja pihakannet 1:4000 | kartta 19. Korttelin ympäristön melutaso päivällä 1:4000

LIIKENNE

Metron valmistuttua toinen Lauttasaaren metrosisään-
käynneistä on alle 600 metrin päässä rakennuksesta ja 
lähin liityntäliikenteen pysäkki alle 150 metrin pääs-
sä. Bussit lähimmältä pysäkiltä ajavat sekä Erottajalle 
että metron sisäänkäynneille. Metrolle johtaa tontilta 
useampia kevyenliikenteenreittejä Pajalahden puiston 
läpi, myös perustason esteetön reitti (kartta 17). Uusi 
rantareitti jatkuu korttelin rakentamisen myötä luon-
tevasti aina metrolle asti. Tontilta on myös helpompi 
lähteä pitemmille kävelyille tai pyöräilyille Lauttasaa-
ren rantoja pitkin Espoon tai Helsingin suuntaan. Ra-
kennus aukeaa kaakkoon Heikkiläntielle, Heikkilän-
tien puoleisella julkisivulla rakennuksen ulkovaipan 
kokonaisääneneristävyys liikennemelua vastaan tulee 
olla vähintään 32 dB (kartta 19)2.

PALVELUT

Monen sukupolven kortteli sijaitsee lähellä Heikki-
länaukion palveluja ja julkisen liikenteen yhteyksiä.  
Heikkiläntien ympäristössä sijaitsee kolme supermar-
kettia ja apteekki (kartta 17). Lisäksi saaren suosituim-
mat kohtaamispaikat, Lauttasaaren kirkko ja Kirjasto 
sijaitsevat tontin läheisyydessä. Korttelin lähellä on 
myös muutama ikääntyneiden suosima ravintola, yksi 
Heikkilänaukiolla ja yksi Tallbergin puistotiellä. Heik-
kilänaukion ympäristössä on myös useampia yksityisiä 

2 31. kaupunginosa Lauttasaari, kortteli 31117, tontti 7,  
 asemakaavan muutoksen selostus. 2011. s. 4
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kuntosaleja. Korttelin läheisyyteen rakennetaan tule-
vaisuudessa myös päiväkoti1.

PIENILMASTO JA TOPOGRAFIA

Valittu tontti soveltuu hyvin asuinrakentamiseen. 
Rakennuksen pitkänomainen massa aukeaa pääjulki-
sivuiltaan kaakkoon ja luoteeseen. Rakennuksen suun-
tautuminen luo hyvät edellytykset pienille asunnoille, 
sillä kumpikaan pääjulkisivu ei suuntaudu suoraan 
aurinkoon eikä sen vuoksi pääse ylikuumenemaan. 
Lisäksi yhdelle puolelle rakennusta avautuvat pienet 
asunnot voidaan sijoittaa rakennuksen kummallekin 
kyljelle. Kaakkoon, Heikkiläntielle suuntautuvat asun-
not saavat enemmän aurinkoa aamupäivällä. Luotee-
seen suuntautuvat asunnot saavat puolestaan nauttia 
pitkistä puistonäkymistä ja ilta-auringosta. Kuumin 
auringonpaiste paistaa lounaaseen suuntautuvalle jul-
kisivulle. Tämän julkisivun asunnot ovat muita asun-
toja suurempia ja aukeavat kolmeen ilmansuuntaan. 
Julkisivulla sijaitsee myös rakennuksen liikuntatiloja ja 
yhteissauna. Ympäröivät rakennukset eivät varjosta ra-
kennusta ja sen pihaa ollenkaan. Korttelin piha kylpee 
auringossa iltapäivällä, sillä itse rakennus varjostaa sitä 
lähinnä aamupäivisin ja keskipäivällä.

Tontti rajautuu toiselta pitkältä sivultaan Pajalahden-
puistoon. Puisto johtaa periaatteessa Lauttasaaren 

1 Lauttasaari, Kortteli 31114, tontti 15, asemakaavan   
 muutoksen selostus. 2013. s. 11

   41

   42



61

läpi mereltä merelle, vaikka puiston päätteenä sen 
kummassakin reunassa on vilkkaasti liikennöidyt tiet. 
Puistolla on paljon potentiaalia, mutta nykyisellään 
sitä käytetään lähinnä läpikulkupaikkana. Maasto on 
alueella suhteellisen tasaista. Tontti nousee Heikki-
läntien suuntaisesti lähes kaksi metriä. Tontin pihalle 
sijoittuvan pihakannen ansiosta maasto tontilla tulee 
olemaan hyvin tasainen (kartta 17).

Lauttasaari on hyvin tuulinen. Meri  ympäröi saarta 
joka puolelta joten tuulet voivat olla voimakkaita joka 
ilmansuunnasta. Todennäköisesti pahimmat myräkät 
nousevat kuitenkin etelästä avomereltä. Tontti on mel-
ko hyvin kaupunkirakenteen suojassa etelästä puhalta-
vilta tuulilta. Myös rakennusmassa suojaa korttelipi-
haa etelästä ja idästä saapuvilta virtauksilta. Korttelin 
pihaa on myös suojattu olemassa olevilla ja uusilla 
puuistutuksilla.

TONTIN NÄKYMÄT

Tontin länsi-pohjois akselilla on pitkiä näkymiä Paja-
lahdenpuistoon (kartta 20). Puistossa on jonkin verran 
puustoa, mutta myös laajoja puustosta vapaita alueita 
(kuva 44). Etenkin talvisin ja keväällä rakennuksen 
ylimmistä kerroksista aukeaa näkymiä kauemmas me-
ren rantaan asti länteen ja koilliseen. Rakennuksen 
ylimmästä kerroksesta on mahdollista nähdä merelle 
vuoden ympäri. 

Kartta 20. Näkymät kummankin pääjulkisivun keskipisteestä 2.-3. kerroksen korkeudelta 1:4000, kuva 43. Tontin  reunassa on matalaa puustoa, joka erottaa sen osittain puistosta, Kuva 44. Puisia yksityiskohtia 
julkisivussa osoitteessa Melkonkatu 21

TONTIN TÄMÄNHETKINEN TILA

Kortteli 31111 on jaettu kolmeen tonttiin. Tontilla 1 
osoitteessa Heikkiläntie 8 sijaitsee 1966 rakennettu lii-
kerakennus (kuva 41). Rakennuksen on suunnitellut 
arkkitehti Esko K. Mäki.2 Rakennus on kolmikerrok-
sinen ja se on kooltaan 1301 m2. Kiinteistön omistaa 
Ultivista-konserni3. Tontilla 2 osoitteessa Heikkiläntie 
10 sijaitsee arkkitehtuuritoimisto Heikki Castren & 
Co:n suunnittelema liikerakennus (kuva 42). Raken-
nus on valmistunut 1972. Tontilla 3 osoitteessa Heik-
kiläntie 12 sijaitsee vuonna 1967 rakennettu Huolto-
asema. Aseman on suunnitellut arkkitehti Olli Penttilä 
ja rakennusta hallinnoi Oy Shell Ab.4 

Huoltoasemia on Lauttasaaressa ja Helsingissä yleensä 
suhteellisen vähän, joten korttelissa olevaa huoltoase-
maa ei tulla purkamaan. Korttelissa sijaitsevat muut 
liikerakennukset ovat matalia ja pienikokoisia toimis-
totaloja. Tilat ovat vanhoja ja palvelevat nykykäytössä 
suhteellisen huonosti. Vattuniemen alueella on ylitar-
jontaa toimistotiloista. Tämän lisäksi korttelin tehok-
kuusluku jää ympäröivien kortteleiden tehokkuutta 
paljon alhaisemmaksi. Korttelin 31111 tonttien 1 ja 
2 omistajat ovat esittäneet Kaupunkisuunnitteluvi-
rastolle jo aikaisemmin toiveen, että tontit muutet-
taisiin asuinrakentamiseen. Vielä KSV ei ole tähän 

2 Janhunen. 1981. s.22
3 Ultivista. 2014.
4 Janhunen. 1981. s.22
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62 kartta 21. Ote asemakaavasta 2950 , Vattuniemen teollisuusalueiden ensimmäinen asemakaava 1:2000



63kartta 22 Ote Helsingin ajantasa-asemakaavasta 1:2000

kuitenkaan suostunut. Kaupunkisuunnitteluvirastossa 
käydyssä kokouksessa asemakaavan muutokseen suh-
tauduttiin kuitenkin positiivisesti. Alueen tilanne on 
epävarma ennen yleiskaavan valmistumista.1

ASEMAKAAVA

Rakennettavien tonttien 31111/1 ja 31111/2 asema-
kaava on Vattuniemen teollisuusalueen ensimmäinen 
asemakaava vuodelta 1950 (kartta 21). Vattuniemen 
alueella tehdyn postimerkkikaavoituksen vuoksi Hel-
singin ajantasa-asemakaava on muuttunut oleellisesti 
vuoden 1950 asemakaavaan verrattuna (kartta 22). 
Aluetta on viime vuosina kehitetty yksittäisillä kaa-
voilla teollisuusalueesta asuinaluevaltaisemmaksi mo-
nipuolisten toimintojen sekoittuneeksi alueeksi. Teol-
lisuusrakennusten maksimikorkeudet, suojaetäisyydet 
ja asemakaavan merkityt viherkaistat katualueiden 
reunoilla eivät ole enää nähtävissä tontteja 31111/1 ja 
31111/2 ympäröivissä asuinkortteleissa.  

Asemakaavassa molemmat tontit 31111/1 ja 31111/2 
ovat liiketontteja. Koska valittujen tonttien käyttö-
tarkoitus muuttuu suunnitelman myötä oleellisesti, 
KSV:llä käydyssä kokouksessa päädyttiin siihen, ettei 
Vattuniemen tämän hetkisen kaavan tulisi liiaksi ra-
joittaa suunnittelutyötä. Helsingin yleiskaava 2002:ssa 
(kartta 3) tontit kuuluvat kerrostalovaltaiseen aluee-

1 Bunders & Kinnunen. 2013.
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Oy. Osoitteen Heikkiläntie 6 vanhan vaaleaksi rapa-
tun teollisuusrakennuksen on suunnitellut arkkitehti 
Else Aropaltion vuonna 1948. Rakennukseen kunnos-
tetaan uusia asuntoja. Tonttia vastapäätä sijaitsee vasta 
valmistunut Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy:n 
suunnittelema valkoiseksi rapattu kuusikerroksinen 
rakennus osoitteessa Heikkiläntie 5. Toimisto vastaa 
koko korttelin suunnittelusta. Rakennuksen kadun-
puoleista julkisivua hallitsee lasitettu parvekevyöhyke. 
Toiminnallinen kivijalka sijaitsee katoksessa parveke-
vyöhykkeen alla ja tarjoaa tiloja erilaisille pienliikkeille 
kirpputorista kauneushoitolaan.6

Rakennuksen julkisivumateriaali osoitteessa Heik-
kiläntie 4 on punatiiltä muiden Heikkilänaukion 
ympäristössä sijaitsevien liikerakennusten tavoin. 
Kadunpuolen julkisivu on kuitenkin täysin lasia. 
Uudisrakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimis-
to Petri Rouhiainen Oy. Rakennuksessa sijaitsee yksi 
supermarketeista ja yksityisiä liikuntatiloja. Osoit-
teeseen Kiviaidankatu 3 valmistuu uusia asuinraken-
nuksia, päiväkoti ja liiketiloja kampamaiseen massaan 
vastapariksi Kiviaidankatu 2:ssa sijaitsevalle vanhalle 
teollisuuskiinteistölle. Villakehräämönä tunnetun ra-
kennuksen on suunnitellut Arkkitehti Folke Lindfors 
ja se on valmistunut 1966. Rakennuksessa sijaitsee su-
permarketti ja paljon erilaisia toimistoja.7

6 Martti Janhunen: Lauttasaaren rakentamisen vaiheita  
 (1981). 2005.
7 Lauttasaari, Kortteli 31114, tontti 15, asemakaavan   
 muutoksen selostus. 2013.s.6-11

kartta 23. Korttelia ympäröivä rakennuskanta on monipuolista, pääosin modernia, kivirakenteista ja rapattua 

seen (asuminen/toimitila), jota kehitetään asumisen, 
kaupan, julkisten palvelujen ja virkistyksen sekä ym-
päristöhäiriöitä aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön 
ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon 
ja liikenteen käyttöön1. Suunnitelma on yleiskaavan 
2002  mukainen.

Tonttien tehokkuus e=1 on paljon väljempi kuin Vat-
tuniemen alueella muuten. Esimerkiksi naapuritontil-
la Heikkiläntie 6:ssa rakennustehokkuus tontilla on 
e=2,59. Tämän vuoksi rakennustehokkuuta on katsot-
tu voitavan nostaa lähemmäksi ympäröivien tonttien 
rakennustehokkuuksia e=1,68. Myös uudisrakennuk-
sen korkeus on asemakaavasta poiketen enemmän ym-
päröivää rakennuskantaa vastaava. 

Istutettava tontinosa on vastapäisen korttelin 31114 
tavoin jätetty huomiotta. Rakennus on sijoitettu sa-
maan linjaan korttelissa 31117 sijaitsevien rakennus-
ten kanssa intiimin katutilan luomiseksi. Vattuniemen 
alueella on vaatimus uudisrakennusten kaikkien au-
topaikkojen sijoittamisesta rakennukseen tai maan-
alaisiin tiloihin2. Tulevan metroaseman läheisyydes-
tä johtuen tontilla on kevennetty pysäköintinormi, 
asunnot 1ap/120 k-m2 ja ravintola 1ap/100 k-m2 3. 
Sosiaalitoimen sekä terveydenhuollon tiloissa normi-

1 Kare, Pentti. Helsingin Yleiskaava 2002.
2 Bunders & Kinnunen. 2013.
3 Lauttasaari, Kortteli 31114, tontti 15, asemakaavan   
 muutoksen selostus. 2013. s.19

na on käytetty 1ap/150 k-m2 4. Tontille sijoitettavien 
polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1pp/30 
k-m2 asuntokerrosalaa. Näistä puolet on sijoitettava 
sisätiloihin.5 

YMPÄRÖIVÄ RAKENNUSKANTA

Lauttasaaren rakennuskanta on pääosin rakennettu 
50-70 -luvuilla ja edustaa modernistista muotokiel-
tä.  Vattuniemessä katutilat ovat kaupunkimaisempia 
kuin muualla Lauttasaaressa, mutta rakennusten an-
karat muodot ja värittömyys tekevät joistakin kaupun-
kitiloista kolkkoja. Tonttia ympäröivä rakennuskanta 
on oikeastaan täysin kivirakenteista. Yleisimpiä ovat 
muuratut julkisivut, joko vaaleaksi rapattuina tai tii-
lipinnalla. Korttelin naapurirakennukset ovat pääosin 
valkoisia tai hyvin vaaleita (kartta 23). Puisia raken-
nuksia Vattuniemen teollisuusalueella ei oikeastaan 
ole. Saaren uloimmille niemille levittäytyvät loma-
majat ovat kuitenkin kaikki puisia ja osa saaren van-
himmista rakennuksista on puisia. Myös Vattuniemen 
uudessa rakennuskannassa puuta on käytetty tehoste-
materiaalina joissain rakennuksissa (kuva 44).

Osoitteessa Heikkiläntie 7 sijaitsee 1989 valmistunut 
kaakelipintainen vaalea toimistorakennus. Rakennuk-
sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Ilmo Valjakka 

4 Marikki Penttilä. 1992. 
5 31. kaupunginosa Lauttasaari, kortteli 31117, tontti 7,  
 asemakaavan muutoksen selostus. 2011. s. 18



66 kaavio 8. Konseptikaavio korttelitalon arkkitehtuurista ja liittymisestä kaupunkirakenteeseen
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68 kaavio 9. Korttelitalo sijaitsee maantasokerroksessa ja toisessa kerroksessa ja asunnot kerroksissa kahdesta viiteen. Leikkauskaavio korttelitalon toiminnoista 1:400
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KORTTELITALON TILAOHJELMA

Korttelitalon tilaohjelma perustuu alueella asuvien 
ikääntyneiden toiveisiin ja palautteeseen, joita on saa-
tu asukaskyselyn ja Lauttasaaressa järjestettyjen asukas-
työpajojen kautta. Asukkaiden yleisimpänä toiveena 
on paikka, jonne he voivat mennä viettämään aikaansa 
ja tapaamaan ystäviään ilman erityistä syytä, aikatau-
luista riippumatta. Kampin palvelukeskusta pidetään 
yleisesti erityisen hyvin onnistuneena esimerkkinä 
tällaisesta kaikille sopivasta tapaamispaikasta. Muita 
asukkaiden esittämiä toiveita on esimerkiksi kohtuu-
hintainen ravintola ja liikuntatilat uima-altaineen. 

Tilaohjelmaan on myös vaikuttanut alueella jo ole-
vien palveluiden läheisyys. Korttelitaloon on pyritty 
suunnittelemaan vain toimintoja ja palveluja, jotka 
puuttuvat ympäröivältä alueelta. Näin talon asukkai-
den on lähdettävä korttelin ulkopuolelle saavuttaak-
seen palveluita kuten lähikauppa tai kampaamo. Tällä 
pyritään paitsi takaamaan vilkas katuelämä korttelita-
lon ja Vattuniemen ympäristössä, myös rohkaisemaan 
asukkaita hyötyliikuntaan. Kaikki päivittäiset palvelut 
löytyvät kävelyetäisyydeltä korttelitalosta.

Paikallisten toiveisiin on pyritty mahdollisimman hy-
vin vastaamaan tilaohjelman osalta. Tilaohjelman mi-
toituksessa on käytetty Kampin palvelukeskuksen tila-
ohjelmaa sekä vanhusten palveluasumista käsittelevää 
RT-korttia. 

Rakennuksessa on kohtuuhintainen ravintola, joka 
tarjoaa lounasta ja toimii kahvilana iltapäivisin. Iltaisin 
ja viikonloppuisin ravintola toimii asukkaiden yhteis-
keittiönä. Rakennus tarjoaa alueelle myös lisää liikun-
tamahdollisuuksia. Rakennuksessa on pieni liikunta-
sali ja myös pieni vesijumppaan soveltuva uima-allas. 
Lisäksi rakennuksessa on kaksi pienempää harrastus-
toimintaan ja ryhmätapaamisiin soveltuvaa huonetta, 
jotka voidaan tarvittaessa yhdistää isommaksi saliksi. 
Näitä huoneita vastapäätä sijaitsee vapaassa käytössä 
oleva IT-luokka.  Talossa toimii talonmies, joka avus-
taa asukkaita talon toimintaan liittyvissä kysymyksis-
sä ja auttaa järjestämään vapaaehtoisvoimin tehtäviä 
retkiä ja tapahtumia. Talonmies huolehtii myös alu-
een tapahtumien tiedottamisesta ja on vastuussa talon 
sisäisestä informaatiosta sekä sähköisestä ilmoitustau-
lusta.

Valitun tontin muodosta ja ympäröivästä kaupunkira-
kenteesta johtuen rakennuksen pitkänomainen massa 
muodostuu haasteeksi rakennuksen tilaohjelman rat-
kaisemisessa. Vaarana on, että korttelitalon eri toimin-
tojen välille muodostuu liian pitkiä matkoja ja tämä 
johtaa pimeisiin ja monotonisiin käytäviin.  Oman 
ongelmansa asettaa myös korttelitalon ja asuntojen 
päällekkäisyys ja näiden tilaohjelmien vaatimat eri 
runkosyvyydet. 

Tilaohjelma on ratkaistu sijoittamalla eri tilaryhmät 
rakennuksen eri osiin. Rakennuksessa pääsisäänkäyn-

nit sijaitsevat sisääntuloaulan kummassakin päässä, 
rakennusmassan keskellä. Sisääntuloaulasta on suora 
pääsy ja lyhyt matka kaikkiin korttelitalo eri tilaryh-
miin. Ravintola ja liikuntatilat sijaitsevat pääaulan 
kummallakin puolella maantasokerroksessa ja har-
rastustilat sekä sosiaalitilat rakennuksen toisessa ker-
roksessa heti pääaulan yläpuolella. Rakennuksen run-
kosyvyys on ratkaistu kaventamalla ja terassoimalla 
rakennuksen massaa puiston puolelta. Rakennuksen 
massa muuttuu portaittain kapeammaksi rungossa 
ylöspäin siirryttäessä.

HANKKEEN LAAJUUSTIEDOT

HENKILÖKUNNAN TILAT  61.0 m²
RAVINTOLA   256.6 m²
LIIKUNTATILAT   353.9 m²
AULATILAT   208.8 m²
HARRASTETILAT   202.4 m²
KULKUTILAT   110.4 m²
TEKNISET TILAT   175.8 m²
KORTTELITALO YHTEENSÄ  1369.2 m²
 
ASUNNOT    1997.4 m²    35 kpl
perheasuntoja 3 kpl, kolmioita 9 kpl, 
kaksioita 15 kpl, yksiöitä 8 kpl
ASUNTOJEN YHTEISTILAT   271.9 m²
KULKUTILAT   470.9 m²
VARASTOT + TEKNINEN TILA 317.5 m²
ASUNTOJEN TILAT  YHTEENSÄ 3057.7 m²
 
AUTOHALLI YHTEENSÄ  817.2 m²
 
NETTOALA   5244.1 m²
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ASUNTOJEN TILAOHJELMA

Myös asumisen ratkaisut perustuvat osittain paikallis-
ten esittämiin toiveisiin ja kyselyvastauksissa tärkeiksi 
nousseisiin asumisen ominaisuuksiin. Asumiselta toi-
vottiin muun muassa mahdollisuutta asua koko lop-
puelämä samassa asunnossa Lauttasaaressa. Näkymiä, 
parvekkeita ja meren läheisyyttä pidettiin asunnon 
tärkeimpinä ominaisuuksina kyselyvastausten perus-
teella.

Asunnoissa on ollut tavoitteena tarjota erilaisia asun-
toja eri elämänvaiheissa oleville henkilöille ja per-
heille. Koska Lauttasaaresta on suhteellisen vähän 
vuokra-asuntoja ja etenkin ikääntyneille tarkoitetut 
vuokra-asunnot puuttuvat alueelta kokonaan, kaik-
kien Monen sukupolven korttelin asuntojen on aja-
teltu olevan vuokrattavia. Asuntojen yhteistiloista on 
pyritty suunnittelemaan tavanomaista laadukkaampia 
ja kattavampia. Tämä ja korttelitalon tarjoamat pal-
velut ovat perusteluina pienten asuntojen suhteellisen 
suurelle määrälle. Asunnot ovat pääosin kaksioita (15 
kpl), mutta talossa myös yksiöitä (8 kpl), kolmiota 
(9 kpl) ja isompia kahden kerroksen perheasuntoja 
(3kpl). Asuntojen mitoituksessa on käytetty apuna 
RT:n asuntosuunnittelukortteja, RT:n esteettömyys-
tieto-opasta ja vanhusten palveluasumisen RT korttia. 
Asuntojen perusratkaisujen suunnittelussa on lisäksi 
käytetty apuna a+t architecture publishers:in julkaise-
maa HoCo, Density Housing Construction & Costs 
-kirjaa.

kaavio 10. Leikkauskaavio asuntojen ratkaisuista.

Tarkoituksena on, että rakennuksen ikä- ja asukasra-
kenne voi olla mahdollisimman sekoittunutta ja että 
sekoittuneesta asukasrakenteesta muodostuisi vahva ja 
monipuolinen yhteisö. Erilaisia taitoja osaavat monen 
ikäiset asukkaat voivat auttaa toisiaan arkipäivän on-
gelmissa ja pitää toisilleen seuraa urbaanissa ympäris-
tössä.

ASUNTOJEN PERUSRATKAISUN PROSESSI

Tontin muodosta johtuva rakennuksen pitkä ja ka-
pea massa on toisaalta hyvin tyypillinen asuntora-
kentamiselle, mutta johtaa myös helposti käytäviin. 
Varsinkin kun korttelitalon ja asuntojen tilaohjelman 
päällekkäin sijoittaminen ei salli porrashuoneiden si-
joittamista pelkästään asuntojen kannalta tehokkaim-
malla tavalla. Kulku asuntoihin on haluttu rauhoittaa 
niin, että asukkaiden ja korttelitalon vierailijoiden 
reitit risteäisivät mahdollisimman vähän. Tämä joh-
taa asuntojen porrashuoneiden sijoittumiseen raken-
nuksen laitoihin, kummallekin puolelle keskeisiä au-
latoimintoja. Rakennuksen keskelle ja liikuntatilojen 
yläpuolelle jää tämän vuoksi suhteellisen leveä osuus 
rakennusrunkoa, jonne väistämättä muodostuu pätkä 
käytävää. 

Asuntopohjien ratkaisemiseksi läpikäytiin erilaisia 
vaihtoehtoja asuntojen sijoittamiseksi käytävän varrel-
le. Perusratkaisuina sivukäytävä ja keskikäytävä tun-
tuivat luonnollisimmilta. Kokeilin myös ratkaisuksi 
ulkona kulkevaa sivukäytävää. Sivukäytävä olisi ollut 

mielenkiintoinen vaihtoehto sen luoman sosiaalisuu-
den vuoksi. Asukkaat voisivat kohdata valoisessa ja 
vehreässä luhtikäytävässä, missä jokaisella asukkaal-
la olisi myös pieni etupiha. Ongelmaksi muodostui 
kuitenkin rakennuksen konteksti. Koska luhtikäy-
tävä vie asuntojen näkymät ja valonsaannin täysin 
jommaltakummalta julkisivulta, konsepti osoittautui 
vaikeaksi toteuttaa valittuun paikkaan. Rakennuksen 
toisella puolella aukeavat upeat puistomaisemat meri-
näköaloineen laskevaan ilta-aurinkoon. Rakennuksen 
kadunpuoli puolestaan ei tarjoa huikeita maisemia, 
mutta on talon aurinkoisempi puoli. Kummankaan 
julkisivun sulkeminen asunnoilta ei ollut perusteltua. 
Tämän lisäksi luhtikäytävä johtaa helposti samanko-
koisiin asuntoihin, samalla pohjaratkaisulla. Tämä ei 
tue rakennuksen perusajatusta kaikille soveltuvasta 
suunnittelusta, missä tarjotaan mahdollisimman eri-
laisia vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin.

 SIVUKÄYTÄVÄ
+  käytävä talvipuutarha ja kohtaamispaikka
+  valoisat käytävät
-  toinen julkisivu täysin julkinen ja asunnoilta suljettu,
   rakennuksen pihan vai valon puoli?
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Luhtikäytävän innoittamana kävin läpi myös ajatusta 
townhousemaisista kerrostaloasunnoista, joihin sisään-
käynti tapahtuisi kokonaan rakennuksen pihanpuolel-
ta, ulkoterasseja pitkin. Tämä vaihtoehto on kuitenkin 
vaikea toteuttaa Suomessa talviolosuhteiden vuoksi. 
Käytännössä sisäänkäynnit eivät olisi olleet enää es-
teettömiä pahimpina talvikuukausina ja se ei olisi 
myöskään sopinut talon ideologiaan. Rakennuksen 
suurimmissa kahdenkerroksen asunnoissa ajatus on 
kuitenkin nähtävissä siinä, miten asuntojen pienem-
mät kerrokset avautuvat terassille ja näihin kerroksiin 
on lumettomaan aikaan esteetön pääsy ulkoterasseilta. 
Terasseilla on myös pyritty luomaan mahdollisuuksia 
kohtaamisille luhtikäytävän tapaan.  Kaikkien terassi-
alueiden läpi kulkee yleinen reitti  asukkaiden ykistyis-
ten terassialueiden vieressä.

 KÄYNTI ULKOKAUTTA
+  yhteisölliset etupihat
-  talvihuolto

 KESKIKÄYTÄVÄ
+  tehokkaat pienet asunnot
+ mahdollistaa myös suuret asunnot
-  pitkät pimeät käytävät

 KESKIKÄYTÄVÄ JOKA TOINEN KERROS
+  monimuotoinen asuntorakenne
+  muunneltavat, jaettavat asunnot
-  vaikeasti ratkaistava selvytymiskerros
- pitkät pimeät käytävät

Rakennuksen julkisivujen täysin erilaisista potentiaa-
leista johtuen asuntojen liikennöintiin valikoitui kes-
kikäytävä. Koska rakennuksen kummatkin pääjulkisi-
vut tarjoavat erilaisia asuinnoille hyödyllisiä asioita, on 
perusteltua avata asuntoja vain rakennuksen toiselle 
julkisivulle. Pienissä yksiöissä liika auringon saanti on 
itseasiassa ennemminkin haitaksi kuin hyödyksi, eten-
kin lämpiminä kesäkuukausina. Pääosa rakennuksen 
pienimmistä asunnoista on sijoitettu pihan puolelle, 
missä auringon saanti ei ole niin voimakasta, mutta 
missä on rakennuksen kauneimmat näkymät. Päivän 
kuumin auringonpaiste luoteesta ei pääse myöskään 
paistamaan talon kadunpuoleiselle julkisivulle.

Keskikäytävän tilalle mietin myös vaihtoehtoa, missä  
Le Corbusierin Unité d’Habitation: in tapaan keski-
käytävä kulkisi rakennuksen läpi vain osassa kerrok-
sista ja asunnot lomittautuisivat keskenään. Tämä olisi 
kuitenkin johtanut etenkin rakennuksen pienimmissä 
asunnoissa siihen että asuntojen esteettömistä selviy-
tymiskerroksista olisi tullut liian pieniä. Talon yhdessä 
suurimmassa asunnossa olen kuitenkin soveltaen käyt-
tänyt ajatusta, sillä asunto lomittautuu pienemmän 
kaksion kanssa.
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SUUNNITELMA

DIPLOMITYÖN RAJAUS

Monen sukupolven kortteli on suunnittelupainottei-
nen diplomityö Helsingin Lauttasaareen. Diplomi-
työ koostuu rakennussuunnitelmasta ja suunnitelmaa 
taustoittavasta selostusosasta. Selostuosassa käydään 
läpi Lauttasaaren palveluverkko -tutkimushankkeessa 
esiin nousseita diplomityön kannalta oleellisia tulok-
sia, analysoidaan Lauttasaari perusteellisesti diplomi-
työn sijainnin määrittämiseksi ja taustoitetaan suun-
nitteluosuutta ohjanneita suunnitteluperiaatteita. 

Suunnitteluosuus koostuu yhdistetyn korttelitalon ja 
esteettömän asuinkerrostalon rakennussuunnitelmas-
ta. Rakennus on suunniteltu palvelemaan lähiympä-
ristön asukkaita Design for all -suunnitteluperiaatteita 
noudattaen. Asunnot on suunniteltu esteettömiksi 
vuokra-asunnoiksi eri elämäntilanteissa olevat asuk-
kaat huomioiden. Sekä korttelitalon että asuntojen 
suunnittelussa on keskitytty ikääntyneisiin käyttäjiin, 
mutta kaikki asunnot ja korttelitalon palvelut on tar-
koitettu kaikille ikäryhmille. Koko rakennuksen kan-
tavana teemana on yhteisöllisyys ja yhteisöjen luomi-
nen rakennuksen ja koko alueen mittakaavassa.

DIPLOMITYÖN RATKAISUT

Diplomityön haasteena oli ensinnäkin löytää projektil-
le sopiva sijainti tiiviisti rakennetussa asuntovaltaisessa 
Lauttasaaressa. Toinen haaste syntyi korttelitalon tilo-
jen ja asuntojen sijoittamisesta samaan rakennukseen. 

Asunto-ohjelman suhde korttelitalon tilaohjelmaan 
oli mietittävä huolellisesti. Kolmantena haasteena oli 
luoda riittävästi yhteisöllisyyteen kannustavia tiloja, 
sekä korttelitalon että asuntojen käyttöön. Myös asun-
tojen yhteistilojen ja itse asuntojen selkeä rajaaminen 
erilleen korttelitalon tiloista on suunnitelman kannal-
ta tärkeää. 

Korttelitalon ja asuntojen tilojen selkeä erottaminen 
toisistaan vaikutti ratkaisevasti rakennuksen massaan. 
Luontevimmaksi ratkaisuksia pitkänomaisella tontilla 
muodostui vastaavasti pitkän massa luominen, jossa 
tilojen erottelu tapahtuu vertikaalisesti. Muodon te-
rassoitumiseen eniten vaikuttanut seikka on asuntojen 
ja korttelitalon tilojen vaatimat erilaiset runkosyvyy-
det.

Kaikkien alueen asukkaiden yhteiset tilat löytyvät 
ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta rakennuksen 
syvimmästä osasta. Asukkaiden yksityisemmät tilat, 
korttelitalosta erilliset yhteistilat ja asunnot sijaitsevat 
toisesta viidenteen kerrokseen. Rakennuksen runko 
kapenee ylöspäin tilojen muuttuessa julkisista yksityi-
semmiksi ja luo asunnoille pihalle aukeavia terasseja. 
Kun rakennus sijoittuu olemassaolevaan katulinjaan 
jää pihan alle riittävästi tilaa maanalaisen pysäköinnin 
luontevaan sijoittamiseen.  

SUHDE YMPÄRÖIVÄÄN RAKENNUSKANTAAN

Lauttasaaren rakennuskanta edustaa modernistista 
muotokieltä. Rakennustapa on pääosin avonainen ja 
asuntovaltaisten kortteleiden pihat aukeavat kaduille. 
Etenkin Vattuniemessä rakennukset ovat pääosin so-
pusuhtaisia, korkeita ja massoittelultaan selkeitä. 

Tässä kontekstissa on perusteltua valita myös uudis-
rakennuksen muotokieleen selkeä modernistinen ote. 
Rakennusmassa jatkaa hyvin olemassaolevaa katulin-
jaa lähemmäksi merenrantaa. Parvekesommitelma 
kadun puolelle luo kadulle kuitenkin ihmisen mitta-
kaavaa ja vaihtelevia näkymiä. Pihan puolen terassoi-
tuminen luo pihalle paljon kadun puolta pienemmän 
mittakaavan. Terassien viljelylaatikot ottavat kantaa 
puistonäkymään ja julkisivun rento massoittelu sopii 
hyvin taustaksi puistomaisemalle. Korttelin rakenta-
mistapa on alueelle tyypillisesti avonainen. Rakennuk-
sen harjakorkeus noudattelee ympäröivien rakennus-
ten korkeuksia.

Monen sukupolven kortteliin valittu materiaali on 
hyvin vastakkainen alueen muuhun rakennuskantaan 
verrattuna. Rakennuksen on kuitenkin julkisena ra-
kennuksena hyvä erottua ympäröivästä rakennuskan-
nasta ja tämä onnistuu hyvin materiaalivalinnalla. 
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KORTTELITALO

Monen sukupolven korttelin korttelitalo on suunni-
teltu palvelemaan koko Lauttasaaren aluetta. Kortteli-
talon on tarkoitus toimia yhteisenä kohtaamipaikkana 
etenkin alueen ikääntyneille. Korttelitalo on suunni-
teltu esteettömäksi ja turvalliseksi, niin että se olisi kai-
kille Lauttasaaren asukkaille mukava ja helppo paikka 
tulla harrastamaan ja tapaamaan ystäviä. Korttelitalo 
luo myös uutta, avoimempaa imagoa työpaikka- ja 
asuntovaltaiselle Vattuniemen alueelle. Korttelitalon 
palvelut on pyritty suunnittelemaan kaikkia ikäryh-
miä ajatellen, mutta suunnittelussa on keskitytty eten-
kin ikääntyneisiin asiakkaisiin. Projektilla pyritään 
parantamaan ikääntyneiden kotona-asumisen laatua 
koko Lauttasaaren alueella.

YHTEISPIHA

Rakennuksen piha-alue on tarkoitettu koko alueen 
asukkaiden yhteiseksi oleskelualueeksi. Korttelin yh-
teispiha avautuu Pajalahden puistoon liittyen puistoon 
saumattomasti, mahdollistaen kaikkien alueen asuk-
kaiden oleskelun pihalla. Pihan erilaiset oleskelualueet 
lomittuvat toisiinsa helpottaen eri käyttäjien kohtaa-
mista korttelin piha-alueella. Pihalla kulkevien reittien 
varrella on tiheässä eriluonteisia oleskeluryhmiä. 

Pihalla on mahdollisuus kaupunkiviljelyyn joko hyö-
tyviljelypalstoilla tai pyörätuolista ja istualtaan hoi-
dettavissa viljelyaltaissa. Viljelypalstojen yhteydessä 

on komposti. Viljelypalstojen läheisyydessä on myös 
asukkaiden yhteisen asukaskahvilan terassi ja yhteinen 
grilli vesipisteineen. Viljelyaltaat sijoittuvat yhteispi-
han kivipuutarhaan. Kivipuutarhan vieressä on pihan 
ulkoallas, joka toimii myös saunan vilvoittelualtaana. 
Altaan vieressä on suuri aurinko -tai vilvoitteluterassi 
johon paistaa iltapäivä- ja ilta-aurinko.

Yhteispihan keskellä on kirsikkapuiden ympäröimä 
huvimaja. Kirsikkapaviljonkia vastapäätä, sisäänkäyn-
nin yhteydessä, on pieni ruusutarha jossa on runsaasti 
istuskelupaikkoja. Pihalla on myös kuntoilulaitteita 
lasten leikkivälineiden vieressä. Ravintolan terassi au-
keaa pihan pääreitille ja sijaitsee aivan korttelitalon si-
säänkäynnin vieressä. Pihan hulevedet kerätään luon-
nonomaiseen puiden reunustamaan painanteeseen 
pihan luoteisreunalla.

Kadun puolella, korttelitalon pääsisäänkäynnin ulko-
puolella on pieni pysäköintialue takseille ja tavaran 
toimitukselle. Muuten ajoliikenne tapahtuu pelkäs-
tään Heikkiläntiellä mistä ajetaan myös kellarin py-
säköintitiloihin. Heikkiläntien vanhat hopeapajut on 
säästetty ja ne rajaavat autot ja polkupyöräliikenteen 
kävelijöistä. Niiden välissä on pieni istutusalue jossa 
on muutama pienempi oleskelualue ja pyörätelineitä. 
Rakennuksen koillispuolella kulkee uusi kevyenliiken-
teen viherreitti merenrantaan ja metrolle.

AULATILAT

Rakennuksen pääaula on kahden kerroksen korkuinen 
tila, joka aukeaa myös toisen kerroksen korttelitalon 
tiloihin. Pääaulan sisäänkäyntien lasiseinät aukeavat 
kadulle ja puistoon tuoden tilaan paljon luonnon 
valoa. Toiseen kerrokseen johtavat portaat ovat leve-
ät ja niiden toinen puoli on mitoitettu istumista tai 
viherkasvien säilyttämistä varten. Pääaulasta johtaa ly-
hyt käytävä hissille, inva-wc tiloihin ja vierailijoiden 
pyörätuolien ja rollaattorien säilytystiloihin. Pääaulan 
yhteydessä on vierailijoiden naulakko, jossa on ripus-
tusmahdollisuus eri korkeuksilla. Pääaulan keskellä si-
jaitsee info-pisteen yhteydessä talonmiehen toimisto. 
Aulatilan tunnistevärinä toimii sisääntulon punaisen 
lasikuution lisäksi ravintolaseinän yläosassa sijaitsevat 
punaiset akustoivat paneelit.

Rakennuksen aulatilojen on tarkoitus palvella vapaa-
na tilana ja kohtaamispaikkana, jossa lauttasaarelaiset 
voivat oleskella ilman määrättyä ohjelmaa ja  aikatau-
luista riippumatta. Aulatilat muodostavat suhteellisen 
suuren  tilakokonaisuuden. Ne ovat yhteensä 145 m² 
eli reilu 10% koko korttelitalosta.  Jos mukaan lasket-
taisiin vielä ravintola ja  it-luokka, joiden kummankin 
on tarkoitus myös palvella vapaata oleskelua, päästäi-
siin lähes 20 prosenttiin koko korttelitalon koosta. 
Tämä on sama osuus kuin aulatilojen koko Kampin 
palvelukeskuksessa. Kaikki vapaasti käytettävät tilat 
ovat visuaalisesti yhteydessä toisiinsa. 
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RAVINTOLA 

Vattuniemi on Lauttasaaren alueista työpaikkavaltai-
sin. Alueella on jo jonkin verran työpaikkaravintoloita 
ja osa niistä on myös ikääntyneiden suosiossa. Kahvi-
lat ja ravintolat ovat loistavia kohtaamispaikkoja kai-
kenikäisille. Eri ryhmille suunnatut alennukset tekevät 
miellyttävästä ja tasokkaasta ruokailusta mahdollista 
kaikille.

Korttelitalon ravintola sijaitsee pääaulan yhteydessä, 
tiloja erottaa toisistaan vain lasinen seinä. Lasiseinä on 
kauttaaltaan liukuovea, jolloin pääaulan ja ravintolan 
tiloja voi vapaasti yhdistellä tai erottaa eri tapahtumia 
varten.  Myös ravintolan kabinetti on erotettu vastaa-
valla seinällä. Pääsisäänkäynti ravintolaan on merkit-
ty selkeästi punaisella viivalla lattiaan, jotta normaa-
litilanteessa, ravintolan seinän ollessa kiinni, oikeaa 
sisäänkäyntiä ei tarvitse kauaa etsiä. Ravintola toimii 
normaalin lounasravintolan tapaan ja siellä on itsepal-
velulinjasto. Iltapäivisin ravintola voi toimia kahvila-
na ja iltaisin asukkaiden yhteiskeittiönä. Ravintolassa 
voidaan valmistaa aterioita rakennuksen asukkaille ja 
myös niille rakennuksen ulkopuolella asuville ikäänty-
neille jotka tarvitsevat ruokapalvelua. 

Ravintolan pöydät ja tuolit ovat hieman eri korke-
uksilla, jotta eri kokoiset ruokailijat löytäisivät kaik-
ki mieluisan istumapaikan. Valittavien huonekalujen 
materiaalit ovat lämpimiä ja kotoisia, kuten puuta ja 
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kangasta. Ravintolan alakatto on puurimaa. Ravinto-
lan mitoituksessa on huomioitu rollaattorin ja pyö-
rätuolin käyttö. Ravintolasta avautuu näkymät ulos 
lasiseinien kautta kummallekin puolelle rakennusta. 
Myös nämä seinät ovat avattavia, jotta ravintola voi 
laajentua kesäaikaan ulkoterasseille.

LIIKUNTATILAT

Vattuniemen alueella on vain yksityisten firmojen tar-
joamia liikuntatiloja, jotka ovat joillekin eläkeläisille 
liian kalliita. Lauttasaaren palveluverkko- tutkimuk-
sessa monet ikääntyneet kokivat koko Lauttasaaren 
alueelta puuttuvan heille sopivia liikuntavaihtoehto-
ja. Heidän oli lähdettävä Kamppiin asti liikkumaan. 
Vaikka Palvelukeskus Merikaaressa Lauttasaaren sillan 
kupeessa on itseasiassa juuri ikääntyneille suunnattu-
ja jumppia, ryhmäkoot ovat ilmeisesti liian pieniä tai 
niistä ei tiedoteta tarpeeksi, koska vain harvat tutki-
muksessa mukana olleet tiesivät tästä vaihtoehdosta. 
Jokatapauksessa Vattuniemen kokoisella asuinalueella 
on jo käyttöä omalle pienelle liikuntakeskukselle. 

Monen sukupolven korttelin liikuntatilat sijoittuvat 
maantasokerroksen lounaispäätyyn. Tilat on suunni-
teltu niin, että niitä voi ryhmäliikunnan lisäksi käyttää 
myös kuntouttavaan hoitoon. Tilat ovat hieman eril-
lään muusta korttelitalosta ja niihin mennään käytä-
vää pitkin, jotta kulkua olisi helpompi valvoa. Sisään-
pääsymaksun liikuntatiloihin voi suorittaa luontevasti 
infotiskillä. 
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Liikuntatilat koostuvat pienestä, vesiliikuntaan so-
veltuvasta uima-altaasta, liikuntasalista ja pesutilois-
ta. Allashuone ja liikuntasali ovat kahden kerroksen 
korkuisia komeita huonetiloja, joiden katossa risteilee 
puupalkisto ja palkkien välissä hajavaloa tuovia valai-
simia. Liikuntasali on jaettavissa kahtia, jolloin salin 
etuosassa voi toimia vaikka kuntosali ja salin takaosas-
sa ohjattua liikuntaa. Salin yhteydessä on varastotila, 
jossa voidaan säilyttää kuntosalilaitteita ja esimerkiksi 
tuoleja jos salia halutaan käyttää myös yleisötilaisuuk-
siin.

Korttelitalon uima-allas sopii hyvin kuntoutuskäyt-
töön.  Allas sopii myös vesivoimisteluun ja vauvauin-
tiin. Altaaseen johtavat portaat ja allasnostin. Allasti-
lojen yhteydessä on pieni valvontatila, josta on yhteys 
käytävän kautta ensiaputilaan. Pesu- ja saunatiloissa 
on esteetön miesten- ja naisten puoli. Liikuntatilojen 
suhteellisen pienestä koosta johtuen pukutiloissa on 
vain yksi sauna, joka voi olla vuorotellen kummankin 
puolen käytössä. Saunan lauteet ovat yhdessä tasossa 
ja löyly leviää kiertoilmaperiaatteella lattiatasolle. Sau-
natilaan tulee luonnonvaloa käytävään aukeavan val-
koiseksi huurretun lasiseinän kautta. Samaa lasia on 
käytetty pesutiloista käytävään johtavissa lasiovissa.  
Käytävän kautta pesutiloista pääsee ulkoterassille.

Liikuntatilojen on tarkoitus korvata alueelta puuttu-
via edullisemman liikunnan vaihtoehtoja. Liikuntati-
lojen on ajateltu päiväsaikaan palvelevan koko Laut-

Inspiraatiokuvia liikuntatiloihin | kuva 51. Duggan Morris Architects: Alfriston school swimming pool | kuva 52. Kengo Kuma: Horai Onsen Bath House | 53. Shigeru Ban Architects: Sports Hall in Odate  

tasaarta, mutta ilta-aikaan olevan vain asukkaiden 
käytössä. Näin liikuntatiloihin kuuluvaa saunaa voi 
käyttää iltaisin asukkaiden saunavuoroihin ja asukkaat 
pääsevät vuorollaan myös pulahtamaan uimaan. Lii-
kuntatilojen läheisyydessä on myös pieni palvelutila, 
jossa voi toimia asukkaiden valitsema yrittäjä. Tilassa 
voi toimia esimerkiksi terveydenhoitaja, jalkahoitaja, 
fysikaalinen hoitaja tai parturi-kampaamo.

HARRASTUSTILAT

Toisen kerroksen aulatila on pieni ja intiimi kohtaa-
mispaikka, josta on visuaalinen yhteys alakerran au-
laan. Aulatilan molemmin puolin sijaitsevien kerho-
huoneen ja it-luokan aulaan aukeavat liukuoviseinät 
ovat läpikuultavaa valkoiseksi huurrettua lasia. Näiden 
lasiseinien kautta aulaan tulvii runsaasti valoa. It-luok-
ka on korttelitalon asiakkaiden vapaasti käytettävissä 
aina kun siellä ei ole opetusta ja tällöin liukulasiseinä 
voi olla auki aulaan. It-luokan mitoituksessa on huo-
mioitu rollaattorin ja pyörätuolin käyttö.

Toisen kerroksen kädentaidot- ja kerhohuone on ero-
tettu liukuseinällä, joka voidaan niin halutessa avata ja 
huonetta voidaan käyttää yhtenä isompana salina esi-
merkiksi yhteislaulutilaisuuksia tai juhlia varten. Kä-
dentaitohuoneen yhteydessä on isompi varasto, missä 
voidaan harrastustavaroiden lisäksi säilyttää salin tuo-
leja. Toisessa kerroksessa on myös yksi invamitoitettu 
wc-tila ja pieni naulakko ulkovaatteille.
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SOSIAALITILAT

Toisessa kerroksessa sijaitsee suurin osa korttelitalon 
sosiaalitiloista. Sosiaalitilat sijaitsevat keskeisesti kort-
telitalossa ja palvelevat hyvin etenkin aulassa ja lii-
kuntatiloissa työskentelevää henkilökuntaa. Tilat on 
erotettu ovella korttelitalon julkisista toiminnoista. 
Koska tilat ovat vaikeimmin saavutettavissa kortteli-
talon keittiöstä, keittiössä on oma henkilökunnan tau-
kohuone ja wc. 

Toisessa kerroksessa sijaitseviin henkilökunnan tiloi-
hin kuuluu kaksi pukuhuonetta invamitoitetulla kyl-
pyhuoneella, taukotila ja kotipalvelutoimisto. Samassa 
yhteydessä on myös talon siivouskeskus. Pukuhuo-
neita voi käyttää kahtena erillisenä tilana miehille ja 
naisille tai ne voi yhdistää yhdeksi isoksi huoneeksi jos 
koko henkilökunta on samaa sukupuolta. Taukohuo-
neessa on pieni keittiö, ruokailualue ja parveke missä 
voi oleskella tai ruokailla. Kotipalvelutoimistossa on 
kaksi työpistettä ja neuvottelutila. Kotipalvelutoimis-
ton on ajateltu palvelevan koko Vattuniemen aluetta.

PORTAAT JA KULKUTILAT

Rakennuksen pitkästä ja kapeasta massasta johtuen 
etenkin asuntoihin johtavat käytävät muodostuvat 
paikoittain melko pitkiksi. Käytäviä on kuitenkin py-
ritty elävöittämään avaamalla yhteisötiloja lasiseinillä 
käytävään. Ylemmissä kerroksissa käytävään tulee va-
loa pesuloiden ja viherhuoneiden lasiseinien kautta ja 

maantasokerroksessa asukkaiden ulkoiluvälinevarasto-
jen ja asukaskahvilan kautta. Käytävät ovat myös koko 
talossa hieman normaalia leveämpiä (1800mm). Tämä 
varmistaa esteettömän ja helpon liikkumisen talossa ja 
mahdollistaa levähdyspaikkojen sijoittamisen käytävi-
en varrelle. 

Kumpikin porraskäytävä on koodattu omalla värillään. 
Toisen porraskäytävän seinät on maalattu vihreäksi ja 
toisen siniseksi auttamaan asukkaiden suunnistusta ta-
lossa. Väri ja riittävä valaistus piristää myös usein kolk-
kojen porrashuoneiden ilmettä. Aula- ja ravintolatilan 
lattiassa on punainen materiaali käytävän leveydellä 
merkitsemässä pääsisäänkäyntiä ruokasaliin ja reittiä 
liikuntatiloihin sekä korttelitalon hissille. 

Rakennuksen porrashuoneiden ja aulatilan portaat 
ovat kaikki puurakenteisia. Porrasaskelmien etureu-
nassa on tumma kontrastimerkintä. Portaat ovat hie-
man tavallista leveämmät (1400 mm), jolloin niissä 
kulkevia voi tarvittaessa avustaa molemmin puolin. 
Asuntoihin kulkevissa portaissa on myös käsijohteet 
molemmin puolin ja korttelitalon portaassa on istui-
mia askelten vieressä. Rakennuksessa on kolme hissiä 
jotka kaikki soveltuvat paarikuljetukseen.1

1 RT 93-11134. 2013. s. 17
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ASUNTOJEN YHTEISTILAT

Monen sukupolven korttelissa asuntojen yhteistilat 
muodostuvat tärkeäksi osaksi asuntojen tilaohjelmaa. 
Ne muodostavat varsinkin pienimmille asunnoille 
luontevan jatkeen asukkaan yksityisen tilan ulkopuo-
lelle. Asuntojen yhteistilat ovat pelkästään asukkaiden 
käytössä olevia tiloja. Näin rakennuksen tilat jakautu-
vat asukkaiden näkökulmasta kolmeen eri luokkaan. 
Asukkaat voivat halutessaan viettää aikaansa kaikille 
yhteisissä korttelitalon tiloissa, he voivat oleskella vain 
asukkaiden käyttöön tarkoitetuissa yhteistiloissa tai 
pysytellä täysin yksityisissä asuintiloissaan.

Joissakin yhteistiloissa asukkaat voivat kohdata toisi-
aan sattuman kautta, päivittäisten askareiden lomassa. 
Tällaisena tilana toimivat esimerkiksi porraspesulat. 
Jotkin tilat ovat enemmän suunniteltua yhteisöllisyyt-
tä varten ja sopivat loistavasti varsinkin yksin asuvil-
le, jotka haluavat viettää osan vapaa-ajastaan muiden 
asukkaiden kanssa. Tällaisena tilana toimii asukaskah-
vila, jossa asukkaat voivat esimerkiksi valmistaa ruokaa 
yhdessä. Toiset yhteistilat vaativat enemmän huolen-
pitoa ja yhteishenkeä pysyäkseen viihtyisinä. Tällaisia 
tiloja ovat viherhuoneet ja yhteiset terassit istutusal-
taineen. 

Yhteistilojen tilaohjelma ja määrä on pidetty tarkoi-
tuksella kohtuullisena, etteivät yhteistilat nostaisi 
liikaa yksittäisten asuntojen vuokria. Yhteistilojen 

huolto ja ylläpito onkin osittain asukkaiden vastuulla. 
Talossa on kuitenkin myös talonmies, joka voi auttaa 
asukkaita jossain määrin yhteistilojen huollossa. Asuk-
kaiden yhteistoimintoja on myös suunniteltu jonkin 
verran päällekkäin korttelitalon toimintojen kanssa. 
Koska korttelitalo on iltaisin ja osittain myös viikon-
loppuisin suljettu, jotkin sen tilat voivat hyvin palvella 
myös asukkaita. Esimerkiksi ravintolan keittiö voi tar-
vittaessa toimia asukkaiden yhteiskeittiönä jos he ha-
luavat järjestää ruokailun kaikille. Myös korttelitalon 
liikuntatilat voivat toimia asukkaiden käytössä iltaisin. 
Asunnoilla on kuitenkin riittävästä omia yhteistiloja  
niin että ne voivat tarvittaessa toimia erillään kortte-
litalosta. 

PESULA JA TERASSIT

Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on porrashuonet-
ta vastapäätä asukkaiden käyttöön tarkoitettu pesula. 
Koska kummallakin portaalla on oma hyvin varusteltu 
pesula, kaikkein pienimmissä asunnoissa ei ole vält-
tämätöntä olla paikkaa pesukoneelle. Laadukkaat ja 
valoisat yhteispesulat toimivat myös luontevana koh-
taamispaikkana niillekin talon asukkaille, jotka eivät 
halua osallistua talon yhteisiin toimintoihin. Pesulas-
sa on perinteinen pesupiste joka sisältää pesukoneen, 
kuivausrummun, mankelin, pesualtaan ja työpöydän. 
Pesulassa on myös tilava kuivaushuone. Tämän lisäksi 
pesulassa on valoisalla ikkunaseinällä pieni oleskelu-
nurkkaus, missä asukkaat voivat halutessaan odottaa 

pyykkinsä peseytymistä ja vaihtaa kuulumisia. 

Pesuhuoneet jatkuvat etenkin kesäaikana myös ulko-
terassille. Terassilla pesulan edessä on mahdollisuus 
oleskelulle ja pyykkien kuivaamiselle. Terassi jatkuu 
puiston puolella kumpaankin suuntaan kaikille yh-
teisinä puutarhakäytävinä, joiden varrella olevat istu-
tusaltaat ovat yhteisön vastuulla. Asuntojen yksityiset 
terassit aukeavat näille yhdyskäytäville. 

VARASTOT JA ASUKASKAHVILA

Asukkaiden ulkoiluvälinevarastot ja asukaskahvila 
sijaitsevat maantasokerroksessa. Kummankin porras-
huoneen yhteydessä on oma ulkoiluvälinevarasto, mis-
sä on pesupaikka pyörätuolille ja tavallista runsaam-
min varastopaikkoja jotka soveltuvat lastenvaunuille, 
rollaattoreille ja pyörätuoleille. Kumpikin varasto on 
kaksiosainen ja kummassakin toinen osa on vapaa 
pyöristä ja varattu pelkästään näille rollaattoripaikoil-
le. Maantasokerroksessa on myös jätehuone. Jätehuo-
neen astiat ovat helppokäyttöisiä myös heikommilla 
voimilla ja pyörätuolista. Eri jätteille tarkoitetut astiat 
on erotettu selkeästi toisistaan.

Tärkein asukkaille tarkoitettu tila maantasokerrokses-
sa on asukaskahvila. Tilan on tarkoitus olla asukkaiden 
vapaasti muokattavissa ja he voivat päättää haluavatko 
pyörittää tilassa esimerkiksi kahvilaa lähiympäristön 
asukkaille. Tila voi palvella myös kirjastohuoneena, 
musiikkihuoneena tai vaikka kaikille yhteisenä eloku-
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vien katselutilana. Se soveltuu myös ohjattuun ruu-
anlaittoon niille talon asukkaille, jotka eivät halua tai 
kykene valmistamaan ruokaa yksin. Tilassa on keittiö, 
pieni varasto ja invamitoitettu wc.

SAUNATILAT

Asukkaiden yhteiset saunatilat on suunniteltu yksi-
tyisiä ja yhteisiä saunavuoroja varten. Asukkailla on 
myös mahdollisuus vuokrata tiloja koko illaksi järjes-
tääkseen juhlia tiloissa. Saunatiloihin kuuluu pienellä 
keittiöllä varustettu valoisa ja tilava takkahuone jossa 
on pieni kevytrakenteinen tulisija. Takkahuoneen ik-
kunat aukeavat auringonlaskun suuntaan. Huoneesta 
on  pääsy terassille, jolta voi ihailla auringonlaskua 
merellä. Myös saunatilojen pukuhuoneesta, suihku-
tiloista ja saunasta avautuu ikkunoita ilta-aurinkoon. 
Suihku- ja saunatiloissa ikkunat ovat valkohuurrettua 
lasia. Saunan lauteet ovat yhdessä tasossa ja löyly leviää 
kiertoilmaperiaatteella lattiatasolle. 

Saunatilojen yhteydessä on myös talon vierashuone. 
Vierashuone on tarkoitettu asukkaiden vieraiden ma-
joittamiseen etenkin niissä tilanteissa, kun asukkaiden 
omat asunnot ovat hyvin pieniä. Vierashuoneessa on 
pieni keittiö ja tilaa yhdelle sängylle ja pöydälle. Sau-
natilojen invamitoitteinen kylpyhuone toimii vieras-
huoneen kylpyhuoneena. Kylpyhuoneeseen johtavas-
sa käytävässä on runsaasti kaappitilaa astioille. Tämä 
helpottaa juhlien ja tapahtumien järjestämistä takkati-
loissa ja saman kerroksen viherhuoneessa. 

VIHERHUONEET

Viherhuoneet on tarkoitettu Monen sukupolven 
korttelin asukkaiden kohtaamispaikoiksi ja talvipuu-
tarhoiksi. Kummallakin porrashuoneella on omat 
viherhuoneensa. Viherhuoneissa on viherseinä ja is-
tumiskorkeudelle nostettu viljelylaatikko yhdellä sei-
nällä, jota voi hoitaa pyörätuolista tai seisaaltaan ra-
sittamatta selkää. Tila on muuten asukkaiden vapaasti 
muokattavissa. Tilanjakajina toimivat isot istutusruu-
kut ja pöytäryhmät. Tilat rajautuvat kahdelta sivulta 
asuntojen ja porraskäytävän ulkoseiniin, muut seinät 
ja katto ovat lasia. Tilojen on tarkoitus toimia kesäisin 
kasvihuoneiden tapaan, jolloin asukkaat voivat viljel-
lä tiloissa kasveja aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn. 
Talvisin tilat voivat toimia talvipuutarhoina, joissa 
hoidetaan viileämmässä viihtyviä kasveja.

Viherhuoneet ovat myös loistavia tiloja pienempien 
juhlien ja asukastapaamisten järjestämiseen. Viher-
huoneet jatkuvat kesäaikaan yhteisille terassialueille. 
Viherhuoneen terasseilla on myös viljelylaatikoita ta-
lon asukkaille. Viidennen kerroksen terassilla on tilaa 
asukkaiden yhteiselle grillaamiselle. Vaihtoehtoisesti 
asukkaat voivat tuoda terassille vaikka pingispöytiä tai 
ulkoleluja lapsille. Terassitila on kaikille talon asuk-
kaille yhteinen ja heidän vapaasti muokattavissa. Te-
rassilta on upeat näkymät Pajalahden puistoon ja Ka-
sinonrantaan saakka.

HOTELLIASUNNOT

Hotelliasunnot ovat Monen sukupolven korttelin 
pienimpiä asuntoja. Ne ovat kooltaan 28,6 neliömet-
riä ja niitä on kummassakin porrashuoneessa yksi 
kappale. Periaatteessa kaikki korttelitalon yksiöt voisi-
vat kuitenkin palvella hotelliasuntoina. Hotelliasunnot 
sijaitsevat porrashuoneita vastapäätä. Asunnot on 
ajateltu ensisijaisesti eräänlaisiksi intervalli- tai väliai-
kaisasunnoiksi joissa asukas voi asua lyhyemmän aikaa 
heti sairaalasta pääsyn jälkeen. Korttelitalossa on tilat 
sairaalasta kotiutuneiden kuntouttamiseen ja hoiva- 
sekä ruokapalveluita apua tarvitsevalle. Asunto sopii 
myös hyvin tilapäisasunnoksi esimerkiksi putkiremon-
tin yhteydessä. 

Asunto käy myös pidempään asumiseen vähän tilaa 
tarvitsevalle yksinasujalle. Asunto soveltuu loistavas-
ti esimerkiksi opiskelija-asunnoksi tai vähävaraisen 
ikääntyneen kodiksi. Asunnot ovat esteettömiä yh-
den hengen asunnoiksi soveltuvia yksiöitä. Asunnot 
ovat monessa suhteessa minimimitoitettuja, makuu-
huoneena toimii alkovi, eteinen on pieni ja kaikki toi-
minnot tapahtuvat yhdessä tilassa. Asuntojen kylpy-
huone on kuitenkin suhteellisen tilava ja keittiö sekä 
ruokailutilat ovat miellyttävän ja toimivan kokoisia.
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ASUNNOT

Monen sukupolven korttelin asunnot on pyritty suun-
nittelemaan niin, että ne vastaisivat mahdollisimman 
hyvin erilaisten perheiden ja asukkaiden tarpeisiin. 
Jokainen meistä on yksilö joka tarvitsee ja haluaa 
asunnoltaan eri asioita kuin naapurinsa. Nykyaikana 
ihmiset eivät enää niinkään etsi omaan elämänvaihee-
seensa sopivaa asuntoa, kuin omaa elämäntyyliään ku-
vastavaa kotia1. Tämän vuoksi asunnot ovat kooltaan 
ja pohjiltaan hyvin erilaisia. Suurin osa asuntojen sisäi-
sistä seinistä on kevytrakenteisia, jotta muutoksien te-
keminen asuntoihin olisi mahdollisimman vaivatonta.

Kaikki asunnot on pyritty suunnittelemaan niin, että 
ne sopivat myös liikkumis- tai toimimisesteisille tai 
ne voidaan helposti muokata kaikille sopiviksi. Kos-
ka Monen sukupolven korttelin asunnot on ajateltu 
vuokra-asunnoiksi ja kaikille sopiviksi, asuntojen 
kokoja ja hintaa ei ole liikaa voinut kasvattaa yhden 
ryhmän tarpeita vastaavaksi. Asunnot ovat kuitenkin 
keskenään hyvin erilaisia ja tarjoavat vaihtelevia tila-
ratkaisuja eri lähtökohdista tuleville asukkaille. Tär-
keimpänä lähtökohtana asunnoissa on ollut se, että ne 
palvelisivat mahdollisimman hyvin mahdollisimman 
monenlaisia ihmisiä. Etenkin talon ikääntyneemmät 
asukkaat saattavat viettää huomattavan osan ajastaa 
kodissaan ja tavoitteena on, että asukkaat voisivat asua 

1 Schittich. 2007. s. 165

asunnoissa elämänsä loppuun asti. Asuntojen tavoit-
teena on myös parantaa asukkaiden elämänlaatua toi-
mivien tilaratkaisujen ja kauniin arkkitehtuurin kaut-
ta.

Hyväksi esimerkiksi asuntojen monipuolisista poh-
jaratkaisuista sopivat kolmannen kerroksen asunnot. 
Kolmannessa kerroksessa on kolme pientä yksiötä, 
joista yhden voi halutessaan muuttaa kaksioksi ja 
joista yksi on todella pieni alle 30 neliömetrin hotelli-
asunto. Kerroksessa on kuusi kaksiota, jotka ovat myös 
keskenään hyvin erilaisia. Pienin kaksio on vain 37,5 
neliötä ja soveltuu parhaiten yhden hengen asunnoksi. 
Suurin kaksio on saunalla, tilavalla makuuhuoneella ja 
suurella terassilla varustettu 64,5 neliömetrin luksus-
asunto kahdelle. Lisäksi kolmannessa kerroksessa on 
neljä kolmiota. Kolmioiden koot vaihtelevat 65 neliö-
metristä 91 neliöön. Pienimmissä kolmioissa toinen 
makuuhuoneista on lähes minimimitoitettu ja sopii 
parhaiten vieras-tai työhuoneeksi tai pienen lapsen 
makuuhuoneeksi. Rakennuksen päätykolmiot aukea-
vat kahteen tai kolmeen ilmansuuntaan ja niissä kaikki 
huoneet ovat mukavan tilavia. Toisessa kolmiossa on 
lisänä hulppea terassi.
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TILALUETTELO KELLARI
     
Kerros Huonet. Huoneen nimi koko (m²)
     
Tekniset tilat 
 002 vedenkäsittelytila 30
 003 käytävä  16.6
 004 tekninen tila 24
 005 iv-konehuone 33
 007 käytävä  14.4
 010 tekninen tila 45.1
 012 iv-konehuone 88.8
  yhteensä  251.9

Autohalli
 001 autohalli  719.7
 014 ajo talliin  97.5
  yhteensä  817.2

Asuntojen yhteistilat
 006 irtaimisto varasto 124.7
 008 käytävä  22.3
 009 käytävä  80.4
 013 käytävä  52.8
  yhteensä  280.2
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hengen ruokapöytä. Pienimmissä asunnoissa voidaan 
järjestää tilaa oleskelulle tinkimällä ruokailutilan koos-
ta asukkaan toiveiden mukaan. Ne asukkaat, joiden 
asuntoihin ei mahdu vuodesohvaa tai varasänkyä, voi-
vat majoittaa vieraitaan korttelitalon vierashuoneessa. 
Pääsy asuntojen parvekkeille tai terasseille tapahtuu 
yleensä oleskelutilasta. Toisinaan parvekkeille pääsee 
myös makuuhuoneesta. Asuntojen oleskelutiloissa on 
isot ikkunat joista saadaan runsaasti luonnonvaloa.

KYLPYHUONEET

Kaikkien asuntojen kylpyhuoneista ainakin yksi on 
suunniteltu esteettömäksi. Suurimpien asuntojen kyl-
pyhuoneisiin on mitoitettu paikka pyykinpesukoneel-
le, mutta pienemmissä paikkaa pesukoneelle ei yleensä 
ole. Talossa on hyvin varustellut porraspesulat. 

Kylpyhuoneissa suihkut sijaitsevat wc istuimen vieres-
sä ja toimivat vapaana tilana avustajalle wc-istuimen 
toisella puolella. Joissakin wc-tiloissa on myös järjes-
tettävissä tilaa toiselle puolelle allastasoja purkamalla. 
Wc-istuinten takana on vapaata tilaa 150 millimetriä 
avustajaa tai pyörätuolin käyttöä varten. Pesualtaat on 
asennettu 800 millimetrin korkeudelle ja niiden alla 
on vapaata tilaa 670 millimetriä. Altaat on upotettu  
600 mm syvän tason etuosaan. Näin altaiden alle jää 
tarpeeksi tilaa pyörätuolikäyttöön. Pesualtaiden keski-
linjan etäisyys sivuseinästä on 450 mm. Pesualtaiden 
molemmin puolin on vapaata laskutilaa. Pesualtaan 
sekoittaja on helppokäyttöinen ja vähän voimaa vaa-
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tiva. Sekoittajat sijaitsevat altaiden, eivät seinän vie-
ressä. Altaat on kiinnitetty lujasti  seinään kiinni, jotta 
niistä voi ottaa tukea. Kylpyhuoneen pistorasiat ovat 
korkeudella, johon yltää pyörätuolista.1

Kylpyhuoneiden ovet ovat liukuovia joiden kynnykse-
nä toimii ritiläkaivo. Kylpyhuoneessa on myös yhdellä 
seinänvierustalla kulkeva lattiakaivona toimiva ritilä-
kaivo. Kylpyhuoneissa on tukikaiteet suihkuseinällä 
sekä pyyhetelineenä myös toisella seinällä. Suihkusei-
nällä käsituki on asennettu pystyyn ja toisella seinällä 
vaakaan 900 mm korkeudelle. Kylpyhuoneen seinä-
materiaali mahdollistaa lisätukikaiteiden asentamisen. 
Suihkuissa on myös seinälle kääntyvät suihkuistuimet. 
Kylpyhuoneen materiaalina on luonnonvalkoinen 
15x15 laatta seinissä ja lattiassa. Wc-istuin, allas, se-
koittaja ja suihku ovat puhtaan valkoiset. Kylpyhuone 
on valaistu kattoon tai seinille osoittavilla hajavaloilla.2

MAKUUHUONEET

Osa talon asukkaista saattaa viettää vuoteessaan suu-
rimman osan ajastaan, joten rakennuksen makuuhuo-
neet on pyritty suunnittelemaan siten, että vuoteesta 
on suora näköyhteys ulos. Monessa asunnossa makuu-
huoneesta on suora yhteys kylpyhuoneeseen. Niissä 
asunnoissa, missä yhteys on jostakin muualta, voi suo-
ran yhteyden yleensä järjestää puhkaisemalla makuu-

1 RT 93-11134. 2013. s. 8, RT Esteettömyystieto. 2014. 
2 RT Esteettömyystieto. 2014. 
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huoneen puoleiseen seinään uuden oviaukon. Etenkin 
pienemmissä kaksioissa ja yksiöissä on myös näköyh-
teys sängystä muuhun asuntoon jo olemassa, tai se 
on helposti järjestettävissä purkamalla yhden seinän. 
Kaikki makuuhuoneet ovat käytettävissä pyörätuolil-
la tai rollaattorilla. Kaikkein pienimmissä asunnoissa, 
hotelliasunnoissa, makuutilat on suunniteltu vain yh-
delle hengelle. Makuuhuoneiden ovet ovat liukuovia.

PARVEKKEET JA TERASSIT

Jokaisella asunnolla on joko pyörätuoli käyttöön mi-
toitettu tilava parveke tai puistoon avautuva kattote-
rassi. Talon terasseille ja parvekkeille on esteetön pääsy 
asunnoista ja yhteistiloista. Terassien ja parvekkeiden 
ja asunnon lattian välillä ei ole tasoeroa.

Asukkaiden terassit on jaettu oleskelu- ja viljelyaluei-
siin. Asukkaita on tarkoitus rohkaista kaupunkivilje-
lyyn valmiiksi rakennetuilla viljelyaltailla. Jokainen 
asukkaiden terassi on myös varustettu omalla kaste-
lupisteellä. Talon asukkaat voivat yhdessä tilata uusia 
multakuormia ja siemeniä, jolloin viljely on kaikille 
helppoa ja edullista. Myös kasteluvuoroista on help-
poa sopia naapureiden kanssa. Koska asukkaat eivät 
ole pelkästään vastuussa omasta puutarhastaan, vaan 
viljelylaatikot levittäytyvät myös oman pihan ulko-
puolelle yhdyskäytävän varrelle, tulee viljelystä ja kas-
vien hoidosta luonnollisesti naapureita yhdistävä har-
rastus. 

MONIAISTILLISUUS JA ESTEETTÖMYYS 
MONEN SUKUPOLVEN KORTTELISSA

Esteettömyys on tasa-arvoa. Esteettömässä ympäris-
tössä kaikki pystyvät käyttämään samoja sisäänkäyn-
tejä, tiloja ja tuotteita. Kun esteettömyys on riittävällä 
tasolla, ihmiset kykenevät toimimaan itsenäisesti il-
man avustajaa. Tällöin esteettömyyden tulee olla myös 
saumatonta. Jos yksi esteettömyyden kriteeri ei toteu-
du, ei itsenäinen toimiminen ole mahdollista. Esteet-
tömyys tulisi siis integroida osaksi kaikkea suunnitte-
lua.1

Monen sukupolven korttelin kaikkien tilojen suunnit-
telussa on esteettömyys otettu huomioon alusta asti. 
Samaan aikaan tilat on suunniteltu myös viihtyisiksi 
ja käytännöllisiksi. Tilat on suunniteltu kaikille käyt-
täjille sopiviksi, eikä eri tilojen välillä ole hierarkiaa tai 
erottelua käyttäjän ominaisuuksista johtuen. Raken-
nuksen julkiset wc-tilat ovat kaikkien käytettävissä. 
Myös kaikki sisäänkäynnit ovat esteeettömiä ja ovet 
ovat helposti käytettäviä, vähän tilaa vieviä ja käytän-
nöllisiä liukuovia. Myös talon henkilökunnan tilat on 
suunniteltu esteettömiksi. 

Kaikissa talon tiloissa on pyritty kiinnittämään huo-
miota riittävään luonnonvalon määrään. Kaikki ikku-
nat ulottuvat lattianrajaan asti, jolloin maisemista voi 

1 Kirsti Pesola. 2014.

nauttia myös sängyssä maaten tai pyörätuolissa istuen. 
Ikkunat ovat asuinnoissa 2,4 metriä ja julkisissa tilois-
sa 3 metriä korkeita. Rakennuksen pääaula on muita 
tiloja kirkkaammin valaistu. Osa ikkunoista on kiin-
teitä ja avautuvista ikkunoista voidaan avata vain ikku-
nan yläosa. Ikkunoiden pesu on tarkoitus tilata talon 
ulkopuolelta, mikä helpottaa huonokuntoisimpien ja 
kiireisimpien asukkaiden elämää. Keinovalaistuksessa 
on käytetty sekä epäsuoraa että suoraa valaistusta. 

Rakennuksen yhteistilojen sisustamisessa kiinnite-
tään huomiota kontrastiväreihin. Rakennuksen suu-
ret pinnat kuten katto ja seinät ovat pääosin vaaleita, 
valkoisia tai clt-pintaisia, tehosteväriseiniä käytävissä 
ja aulatilassa lukuunottamatta. Huonekalut ja tekstiilit 
valitaan tiloihin niin, että ne ovat katto- ja seinäpintoja 
tummempia. Huonekalujen materiaalit ovat pehmeitä 
ja korttelitalossa käytetään myös riittävästi verhoja ja 
mattoja ja viherkasveja. Lattiamateriaalina on käytetty 
pääasiassa puuta tai vaaleanharmaaksi hierrettyä be-
tonipintaa. Etenkin julkisissa tiloissa lattiamateriaalit 
ovat helposti puhtaana pidettäviä ja liukastumisvaaraa 
aiheuttamattomia. Runsaat viherkasvit tiloissa paitsi 
luovat viihtyisää ympäristöä ja puhtaampaa sisäilmaa, 
parantavat tilojen äänimaailmaa.

Olemme kaikki erilaisia ja meillä kaikilla on erilaiset 
tarpeet. Esteettömyydessä ei ole kyse siitä että joku oli-
si liian vanha tai vammainen. Mahdollistamalla käy-
tön ja liikkumisen ja luomalla ennustettavia ja helposti 
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 DETALJIKUVA 3 TERASSIN RÄYSTÄS 1:30

1 Varmistuspelti ja vesikouru limittyvät bitumikermien  
 väliin.
2 Sähkölämmityskaapeli.
3 Vesikourun alla 2-kertainen bitumikermi. Vesikourun  
 kannatus lattateräksin.
4 Palokatkoventtiili. Huopavarmennus vesikoururaken- 
 teen alla.
5 Kaide tuetaan terassin räystäsrakenteeseen.
6 Terassin puuritilä on tehty osista siten, että se on   
 helposti poistettavissa kattoterassin puhdistusta varten.
7 Alajuoksujen alla ylimääräiset peltikaistat.
8 Viljelykaatikoissa hiekkapesälliset vedenpoistoputket,  
 kasteluoja ja vedensuodatusputket 400 mm välein.   
 Kasteluojat täytettävissä sadevesisäiliöistä.   
9 Ristiinkoolaus 25x50, k 400 ulkoverhouksen takana,  
 kuristusrima 10x50 joka 3. vaakakoolauksen kohdalla. 
10 Ovikarmin yläpuolella polyuretaani tiivistys.
11 CLT-levyjen liitoskohdassa tiivistenauha (EPDM-kumi).
12 Ovikarmissa ura verhokiskoille.  

 DETALJIKUVA 2 KYLPYHUONE 1:30

1 Suihkussa seinälle taittuva suihkutuoli ja suihku seinällä  
 tukikaide.
2 Kylpyhuoneessa valkoiset 15x15 laatat seinissä ja 
 lattiassa.
3 Kylpyhuoneessa kallistus seinänvierellä kulkevaan rst- 
 lattiakaivoon. Lattiakaivon päällä valkoinen keraaminen  
 laatta.
4 Seinän vedeneriste limitetään tiiviisti lattian veden-  
 eristeeseen. Lattian vedeneriste nostetaan seinälle   
 vähintään 150 mm valmiin lattian tasosta.
5 Seinärakenteessa puujuoksun ja betoniharkon välissä  
 kumibitumikermi.
6 Kylpyhuoneen nurkassa, seinälaattojen ja vedeneris-  
 teen välissä elastinen saumausmassa.
7 Lattiavalussa lattialämmityskaapelit.
8 Katon höyrynsulku käännetään seinälle ja limitetään  
 (n. 200 mm) tiiviisti seinän vedeneristeeseen.
9 Alakatto on ääntäeristävä.

 DETALJIKUVA 1 RÄYSTÄS 1:30

1 Räystäällä betonilaatta eroosiosuojana.
2 Alumiininen rei’itetty kulmalista varmistaa kasvualustan  
 paikallaan pysymisen.
3 Varmistuspelti ja vesikouru limittyvät bitumikermien  
 väliin.
4 Sähkölämmityskaapeli.
5 Vesikourun alla 2-kertainen bitumikermi. Vesikourun  
 kannatus lattateräksin.
6 Palokatkoventtiili. Huopavarmennus vesikoururaken- 
 teen alla.
7 Ristiinkoolaus 25x50, k 400 ulkoverhouksen takana,  
 kuristusrima 10x50 joka 3. vaakakoolauksen kohdalla. 
8 Ovikarmin yläpuolella polyuretaani tiivistys.
9 CLT-levyjen liitoskohdassa tiivistenauha (EPDM-kumi).
10 Seinän kipsilevyn ja ovikarmin välissä elastinen sau-  
 mausmassa.
11 Ovikarmissa ura verhokiskoille.  
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 DETALJIKUVA 5 PÄÄULKO-OVI  1:30

1. Ovessa magneettikynnys. Oven ulkopuolella  rst-  
 säleikön alla hiekanerotuskaivolla varustettu rst-allas.
2. Ovikarmin alla polyuretaani tiivistys.
3. Lattiavalussa lattialämmityskaapelit.
4. Ulkoseinän ja alapohjan välisessä saumassa mineraali 
 villakaista ja elastinen saumaus.
5. Radonin torjunta - maanvaraisen laatan ja kellarin   
 seinän liittymässä kumibitumikermi.
6. Polystyreenilevy uritettu
7. Perusmuurin ja anturan ulkopinnassa vedeneriste   
 (kumibitumikermi).
8. Salaojat ja salaojituskerrokset kuivatussuunnitelman  
 mukaan. Perusmaan kallistus  salaojiin 1:50.
9. Antura perustetaan tiivistetyn salaojituskerroksen  
 varaan.

 DETALJIKUVA 4 PARVEKKEEN OVI 1:30

1. Ovessa on sekä harjatiiviste että alaslaskeutuva   
 tiivistekynnys Vedeneristeen päällä on rst-ovipelti   
 jossa liukuesteraidat.
2. Ovikarmin alla polyuretaani tiivistys.
3. Parkettilattian ja puisen ovikynnyksen välissä elastinen  
 saumausmassa.
4. Lattiavalussa lattialämmityskaapelit.
5. CLT-levyjen liitoskohdassa tiivistenauha (EPDM-kumi).
6. Kantava CLT-palkki

suunnistettavia tiloja, pystyvät kaikki liikkumaan ti-
loissa. Etenkin ikääntyneiden tulee pystyä liikkumaan 
ja käyttämään kehoaan pitääkseen itsensä hyvässä 
kunnossa niin pitkään kuin mahdollista.1

Monen sukupolven kortteli pyrkii kannustamaan 
käyttäjiä liikkumiseen. Asuntojen ja korttelitalon vä-
lillä on vaihtoehtoisia reittejä. Talon käytävät ovat tila-
via ja miellyttäviä liikkua, käytävien varrelle on mah-
dollisuus jätrjestäää levähdyspaikkoja. Kaikkiin talon 
tiloihin pääsee hissillä, mutta vaihtoehtona on aina 
myös helppokulkuiset portaat. 

Korttelin pihalla on helppokulkuinen reitti ja pihalta 
on helppoa jatkaa kävelyä tontin ulkopuolelle, Lautta-
saaren kauniille rantareitille. Rakennuksen pihan puo-
lella ulkona sijaitseva suihkulähde johdattaa äänellään 
korttelitalon pääsisäänkäynnille. Pihan eri alueiden is-
tutuksissa kiinnitetään huomiota erilaisten tuoksu- ja 
värimaailmojen luomiseen  eri alueille. Myös reittien 
veden- ja lumenpoistoon kiinnitetään erityistä huo-
miota niin etteivät pääreitit muodostu liian liukkaiksi 
sateella tai talvella.2 

1 Kirsti Pesola. 2014.
2 RT 93-11134. 2013. s. 
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talon toiminnot, kuten ruokailu ja uiminen on aja-
teltu hinnoittelultaan edullisiksi. Vähintäänkin näiden 
palvelujen tulisi olla tuettuja tietyille ryhmille, kuten 
ikääntyneille, työttömille,  kehitysvammaisille ja vä-
hävaraisille. Vapaaehtoisvoimin toimivat ryhmät ja 
tapahtumat ovat myös paremmin kaikkien saavutet-
tavissa.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne tulevat jatku-
vuudesta, pysyvyydestä, kestävyydestä ja tuttuudesta.1 
Rakennuksen tilat on pyritty suunnittelemaan kestä-
viksi, joustaviksi sekä ennen kaikkea kauniiksi, niin 
että talossa asuminen ja viihtyminen olisi mahdollista 
mahdollisimman pitkään. Monen sukupolven kort-
telissa asukas voi asua koko elämänsä. Eri sukupolvet 
rikastuttavat toistensa elämää ja luovat turvallisen ja 
kestävän yhteisön.  

Kiitos Hennu Kjisikille ja Hannu Huttuselle innos-
tavasta ja erinomaisesta ohjauksesta. Kiitos myös Ira 
Vermalle avusta ja tuesta uuden aihepiirin oppimisessa.

1 Kirsti Pesola. 2014.

kuva 61. Uusi ponttonilaituri Vattuniemen kärjessä

LOPUKSI

Diplomityön laatiminen on ollut pitkä, mutta hyvin 
opettavainen ja innostava prosessi. Aiheena ikäänty-
neiden erilaisten asumis- ja palvelumuotojen ideointi 
huoltosuhteen helpottamiseksi on ajankohtainen ja 
tärkeä. Monen sukupolven asumisen soveltaminen 
Suomeen, missä eri sukupolvien asuminen on usein 
hyvin eriytynyttä, on ollut hyvin mielenkiintoinen ja 
haastava tehtävä. Myös yhteisöllinen asuminen ja naa-
puriavun tarjoaminen ovat vielä toistaiseksi harvinai-
sia suomalaisessa kerrostaloasumisessa. Työn laatimi-
nen on ollut ajankohtaisen ja tärkeän aiheen vuoksi 
motivoivaa koko prosessin ajan. 

Diplomityöhön kuuluu koko Lauttasaaren alueen 
analysointi projektin sijainnin löytämiseksi, tilaohjel-

man ja asuntojen sunnittelu Lauttasaaren asukkaiden 
toiveisiin pohjautuen sekä kevyt kirjallinen selvitys 
työhön liittyvistä teemoista ja tavoitteista. Tämän 
lisäksi diplomityötä on suuresti tukenut työni tutki-
musapulaisena Aalto-yliopiston Sotera-instituutissa. 

Työssä yhteisöllisyyttä on lähestytty kevyen yhtei-
söllisyyden kautta. Osallistuminen talon yhteiseen 
toimintaan on vapaaehtoista. Yhteisöllisyys voi olla 
esimerkiksi muiden käyttäjien tai musiikkiesitysten 
seuraamista rakennuksen aulassa, ravintolassa tai yh-
teispihalla. Toisaalta talon asukkaat voivat olla paljon-
kin mukana toistensa elämässä, huolehtimalla toisis-
taan sairauden kohdatessa, vahtimalla toistensa lapsia 
tai järjestämällä yhteisiä illallisia. Kenenkään ei ole tar-
koitus olla riippuvainen talon muista asukkaista, min-
kä vuoksi talossa on myös tilat hoitohenkilökunnalle 
ja tilat huonokuntoisten asukkaiden ruoan valmista-
miselle. Periaatteessa naapureiden tarjoama apu voi 
kuitenkin vähentää ikääntyneiden ja toimintarajoit-
teisten tarvitsemaa apua. Naapuriapu voi parhaimmil-
lan rikastuttaa heidän elämäänsä niissä asioissa, joissa 
ulkopuolinen apu ei voi. 

Talon yhteistilat on suunniteltu kohtuullisen kokoi-
siksi. Talon asukkailla ole lähtökohtaisesti normaalia 
asumista enempää palveluja, jotta asuminen asun-
noissa olisi mahdollista myös vähävaraisemmille. 
Taloon muuttaminen ei myöskään vaadi pääomaa, 
koska kaikki asunnot ovat vuokra-asuntoja. Kortteli-
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