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TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ         ABSTRACT FOR THESIS

Kylä kerrostalossa on suunnitelmapainotteinen dip-
lomityö, jonka aiheena on yhteisöasumisen pohjois-
maisen mallin mukaan suunniteltu kerrostalo Hel-
singin keskustaan Kampin kaupunginosaan. 

Työ jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäises-
sä tarkastelen yhteisöasumisen pohjoismaisen mal-
lin ajankohtaisuutta väestörakenteiden muutosten,  
asumisen individualisoitumisen sekä kaupunkien 
vetovoiman kasvun aiheuttamien haasteiden kautta.  
Pohdin myös yhteisöasumisen potentiaalia näiden 
erilaisten haasteiden ratkaisuvaihtoehtona urbaanin 

kerrostaloasumisen näkökulmasta. 

Toisessa osassa tarkastelen esimerkkikohteiden 
kautta erilaisia yhteisöasumisen pohjoismaisen 
mallin peruspiirteitä tilasuunnittelun perspektiivistä. 
Pohdin myös erilaisia suunnittelukeinoja, joilla yhtei-
söllisyyden syntymistä ja ylläpitämistä voisi mahdol-
listaa. 

Kolmannessa osassa esittelen kahdessa ensimmäi-
sessä osassa tekemieni johtopäätösten perusteel-
la suunnittelemani yhteisöasumisen pohjoismaisen 

mallin mukaisen yhteisöllisen kerrostalon. Suunni-
telmani tarkoituksena on luoda alueen kaupunkira-
kennetta tiivistävä, arkkitehtonisesti laadukas, erilai-
sia asumisen vaihtoehtoja, laadukkaita asuntoja ja 
yhteistiloja tarjoava kaupunkikerrostalo. Yhteisötalo, 
jossa asukkailla on mahdollisuus elää rikasta arkea 
yhdessä ja rinnakkain, toisiaan tukien ja auttaen, 
kuitenkaan kodin yksityisyydestä ja laatutasosta tin-
kimättä. 

My Master̀s thesis is a design-oriented project, and 
the topic is the Nordic model of co-housing and a 
communal residential building designed by it. Proj-
ect is situated in downtown of the city of Helsinki, 
Kamppi district.

This work is divided into three parts, the irst of which 
will study the current Nordic model of co-housing 
through the challenges posed by demographic 
changes, individualization in housing and the grown 
attraction of cities. I also relect the potential of co-
housing as a alternative solution to these various 

challenges from the view of urban residential build-
ing. 

In the second part I will study different basic features 
of the Nordic model of co-housing by the perspec-
tive of spatial planning through references. I also 
consider different planning methods which could en-
able the creation and maintenance of the sence of 
community. 

In the third part I present a communal residential 
building designed according to the Nordic model of 

co-housing and the conclusions I have made in the 
irst  two  parts  of  the  thesis.  My  design  is  planned 
to densify the built structure in the area, and my 
aim was to design a project that represents quality 
and offers different options for urban housing, high-
quality apartments and shared spaces. I created 
an urban, communal building where the residents 
would have the opportunity to live rich every day life 
together, side by side, helping and supporting each 
other, without the need to compromise the level of 
quality and privacy of your own home.
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ALKUSANAT

Olen koko opintojeni ajan ollut kiinnostunut asu-
misesta ja sen laadusta – tai sen puutteesta – ja 
toisaalta myös kaupungista ja sen potentiaalista 
asuinympäristönä. Halusin yhdistää nämä teemat, 
joten aiheeni käsittelee asumista urbaanissa kau-
punkiympäristössä. Aihepohdintoihini yhteisöllisyys 
näkökulmana tuli mukaan myöhemmin ja sen myötä 
työni aiheen lopullinen rajaus alkoi muotoutua. Yh-
teisöasumisessa piilevä potentiaali kiehtoi, ja koin, 
että sen kautta kaupunkiasumiseen voisi saada li-
sää laatua ja rikkautta.

Yhteisöasuminen on kuitenkin laaja käsite, joten 
rajasin aiheeni yhteisöasumisen pohjoismaiseen 
malliin, jossa jokaisella taloudella on omat yksityiset 
tilansa, ja niiden lisäksi yhteisö jakaa erilaisia yh-
teistiloja ja asumisen arkea. Koin yhteisöasumisen 
pohjoismaisen mallin sopivan hyvin suomalaiseen 
asumisen tapaan – yhteisöasuminen ei ole Suo-
messa uusi asia, vaikkakin löytämäni esimerkkikoh-
teeet ovat enimmäkseen taajamiin tai maaseudulle 
sijoittuvia. Kaupungeissa yhteisötaloja on vielä vä-

hän. Aihe on kuitenkin ajankohtainen jo pelkästään 
kaupunkien kasvaneen vetovoiman ja eriytyneiden 
asumistarpeiden myötä. Kaupunkien kasvu haastaa 
tiivistämään rakennuskantaa ja halusinkin työssä-
ni tarkastella myös uudisrakennuksen sovittamista 
olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. 

Itse määriteltynä aiheena olen saanut pitää työssä 
alusta asti vapaat kädet, minkä ansiosta olen saa-
nut perehtyä työssä itseäni kiinnostaviin teemoihin 
ja kirjallisuuteen. Tavoitteenani oli tarkastella yhtei-
söasumisen pohjoismaista mallia ja sen potentiaalia 
urbaanissa kaupunkiympäristössä sekä yhteisöasu-
mista tukevia arkkitehtonisia suunnitteluperiaatteita, 
ja näiden pohjalta suunnitella laadukas, kaupunki-
rakennetta tiivistävä ja erilaisia asumisvaihtoehtoja 
tarjoava yhteisöllinen kerrostalo. 

Kiitokset diplomityöni pääohjaajalle, professori 
Rainer Mahlamäelle ja diplomityöni ohjaajalle, pro-
fessori Janne Pihlajaniemelle innostavasta ja ins-
piroivasta ohjauksesta. Kiitos myös työnantajalleni 

Eerolle joustavuudesta ja kannustuksesta diplomi-
työprosessin aikana. 

Kiitos ystävät ja työtoverit lähellä ja kaukana, tuesta 
ja tsemppauksesta. Erityiskiitos lafkalaisille riemuk-
kaista opiskeluajoista.

           Oulussa 30.9.2015

Emma Koivuranta

        Oulussa 30.9.2015

Emma Koivuranta
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JOHDANTO

Asumisen tarpeet yhteiskunnassamme ovat viimeis-
ten vuosikymmenten aikana eriytyneet valtavasti 
muun muassa väestörakenteen muutosten sekä 
yhteiskunnan yleisen individualisoitumisen myötä. 
Asuntokuntien ja perheiden koon muutokseen liittyy 
myös asumisen sosiaalisten kontaktien vähenemis-
tä, yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Erityisesti nämä 
ongelmat näkyvät kaupungeissa, joiden kasvava 
vetovoima haastaa tiivistämään olemassa olevaa 
rakennuskantaa. Yhteisöasuminen, ja tarkemmin 
määriteltynä yhteisöasumisen pohjoismainen malli, 
voisi olla ratkaisu näihin asumisen ajankohtaisiin 
haasteisiin. Yhteisöasumisessa piilevää sosiaalis-
ta, ekologista ja taloudellista potentiaalia ei vielä ole 
juurikaan hyödynnetty suomalaisessa asuntosuun-
nittelussa. 

Yhteisöasuminen on pitkälti sosiaalitieteisiin liitty-
vä käsite ja sen tarkastelu tilasuunnittelun kannal-
ta avaa uusia näkökulmia. Yhteisöllinen rakennus 
koostuu tietyistä tilarakenteista ja erilaisilla suunnit-
telukeinoilla on mahdollista edistää yhteisöllisyyden 
syntymistä. Tilasuunnittelun kannalta tärkeimmiksi 
elementeiksi nousevat yhteistilat, niiden suhde yksi-
tyisiin tiloihin sekä erilaiset kohtaamisen paikat.

Kylä kerrostalossa on suunnitelmapainotteinen dip-
lomityö, jonka aiheena on yhteisöasumisen pohjois-
maisen mallin mukaisesti suunniteltu, kaupunkira-
kennetta tiivistävä kerrostalo Helsingin keskustaan 
Kampin kaupunginosaan. Työ jakaantuu kolmeen 
osaan, joista ensimmäisessä tarkastelen yhteisö-
asumisen pohjoismaisen mallin ajankohtaisuutta ja 

potentiaalia urbaanin kerrostaloasumisen näkökul-
masta. Toisessa osassa tarkastelen esimerkkikoh-
teiden kautta erilaisia yhteisöasumisen peruspiirteitä 
tilasuunnittelun näkökulmasta, sekä pohdin erilaisia 
suunnittelukeinoja, joilla yhteisöllisyyden syntymis-
tä ja ylläpitämistä voisi mahdollistaa. Kolmannessa 
osassa esittelen kahdessa ensimmäisessä osassa 
tekemieni johtopäätösten perusteella suunnittele-
mani vision yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin 
mukaisesta, laadukkaasta ja erilaisia kaupunkiasu-
misen vaihtoehtoja tarjoavasta yhteisöllisestä ker-
rostalosta. 
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kaikki asuminen

yhteisöllinen asuminen

yhteisöasuminen

pohjoismaisen mallin mukainen yhteisöasuminen

YHTEISÖ

Yhteisö on kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
mukaan elämänmuodon, taloudellisten tai aat-
teellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden 
muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä (Kielitoi-
miston sanakirja, 2015). Lähtökohtaisesti toimiva 
yhteisö antaa jäsenilleen enemmän kuin jos jokai-
nen sen jäsen toimisi erikseen päämäärän saavutta-
miseksi. Nykyään yhteisöt jaetaan yleensä kolmeen 
luokkaan: muodollinen yhteisö (esim. rekisteröity 
yhdistys), toiminnallinen yhteisö (esim. kansanlii-
ke) ja symbolinen yhteisö (saman aatemaailman 
jakava ihmisryhmä). Moderni teknologia on synnyt-
tänyt myös erilaisia pilviyhteisöjä, kuten Facebook 
tai Twitter. (Paasivara & Nikkilä, 2010: 7-10) Tässä 
diplomityössä yhteisöllä viitataan yhdessä asuvaan 
ihmisryhmään, jossa yhteisön toiminta on kaksi-
suuntaista, sisältäen sekä antamisen että saamisen 
periaatteen.

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisöllisyyden käsitteelle ei ole olemassa yhtä 
oikeaa tulkintaa. Yhteisöllisyyttä yleiskäsitteenä on 
yleensä kuitenkin käytetty kuvaamaan ihmisten vä-
listä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyömuotoja. 
Yhteisöllisyyden voidaan nähdä koostuvan yhdes-
sä olemisesta ja tekemisestä, vuorovaikutuksesta, 
henkilökohtaisesti merkittävistä suhteista, luotta-
muksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Yhteisöllisyys 
painottaa yhteisön ei-materiaalista puolta. (Paasi-
vaara & Nikkilä, 2010: 11) Tässä työssä yhteisölli-
syydellä viitataan yhteisölliseen asumisen tapaan. 
Yhteisöllisyys asumisessa lisää sosiaalista pää-
omaa ja vaatii syntyäkseen jäsenten keskinäistä 
luottamusta, avointa kommunikaatiota, vuorovaiku-
tusta ja osallistumista. 

YHTEISÖLLINEN ASUMINEN

Yhteisöllinen asuminen on laaja käsite, joka kattaa 
asumismuodot, joihin liittyy tavanomaista enemmän 
yhteistoimintaa. Asukkaiden käytössä voi myös olla 
totuttua enemmän yhteisiä tiloja. Yhteisöllinen asu-
minen ei kuitenkaan ole luonteeltaan tavoitteellista 
eikä järjestäytynyttä. Esimerkkejä yhteisöllisestä 
asumisesta ovat muun muassa erilaiset kollektii-
vit tai kommuunit, tai laajemmassa mittakaavassa 
erimuotoiset taloyhtiöt tai toimivat asuinalueet. Yh-
teisöllistä asumista voi ilmetä kolmella eri tasolla: 
kaupungissa, lähiympäristössä ja asuinyhteisössä. 
Yhteisöllisyyttä synnyttävä kaupunkitila on julkista ja 
mahdollistaa tilan spontaanin käytön. Lähiympäris-
tön tasolla yhteisöllisyyttä lisää muun muassa se-
koittunut asukasrakenne ja hallintamuodot, pihojen 
käyttö ja palveluiden sekoittaminen. Asuinyhteisö on 
asukkaidensa määrittelemää asumista. (Helamaa & 
Pylvänen, 2012: 24-26)

YHTEISÖASUMINEN

Yhteisöasuminen tarkoittaa perinteistä ydinperhee-
seen perustuvaa asumista yhteisöllisempää asu-
mismuotoa (Kahri & Pyykönen, 1984: 365). Asuinyh-
teisön koko ja yhteisöllisyyden aste voivat vaihdella 
asuinyhteisöstä riippuen, mutta pääasiallisena peri-
aatteena ainakin osa arkipäiväisistä asumiseen liit-
tyvistä toiminnoista on siirretty yhteisiin, jaettuihin ti-
loihin. Arkisten tehtävien lisäksi yhteistoimintaan voi 
liittyä monia muitakin toimintoja, esimerkiksi lasten-
hoitoa, harrastuksia tai yhteisiä juhlia ja tapahtumia. 
Toisin kuin yhteisöllinen asuminen, yhteisöasumi-
nen on luonteeltaan tavoitteellista ja järjestäytynyttä. 
(Helamaa & Pylvänen, 2012: 35) Yhteisöasuminen 

yleisenä terminä viittaa kuitenkin hyvin monenlaisiin 
asumismalleihin. Tässä diplomityössä käsitteellä vii-
tataan yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mu-
kaiseen yhteisölliseen asumistapaan.

YHTEISÖASUMISEN POHJOISMAINEN MALLI

Yhteisöasumisen pohjoismainen malli on peräisin 
Tanskasta ja Ruotsista 1960-70-luvuilta ja sitä toteu-
tetaan nykyisin eri puolilla maailmaa. Termi on ruot-
siksi kollektivhus tai bo i gemenskap (BIG), tanskak-
si bofaelleskab ja englanniksi cohousing.  (Korpela 
2014: 84) Suomessa  tälle  asumisen tavalle ei ole 
ollut  vakiintunutta termiä.  Tässä diplomityössä käy-
tetty termi yhteisöasumisen pohjoismainen malli on 

toimittajan ja yhteisötalon asukkaan Salla Korpelan 
kirjassaan Yhteisöllinen talo (2014) määrittelemä 
käsite. Korpelan mukaan yhteisöasumisen poh-
joismainen  malli on yhteisöasumisen muoto, jossa 
jokaisella taloudella on omat yksityiset tilansa, elä-
mäntapavalintansa ja arvonsa, mutta niiden lisäksi 
asumisyhteisössä tehdään tietoista, sopimuksenva-
raista yhteistyötä ja jaetaan sekä arkea että juhlaa. 
(Korpela, 2014: 83-83) 

Tässä työssä yhteisöasumisen pohjoismaisen mal-
lin mukaisista asuinrakennuksista käytetään termiä 
yhteisötalo.

KÄSITTEET 

”On tärkeää, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus kuulua johonkin sellaiseen ryhmään, joka voi antaa heille sosiaalista ja emotionaalista turvaa.”

(Lyytikkä, 1982: s. 35)

Kaavio 1. Yhteisöllisen asumisen tasoja
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OSA 1 : YHTEISÖLLISYYS ASUMISESSA

AJANKOHTAINEN YHTEISÖASUMINEN 

”Oma kokemukseni 40-50-luvun Helsingistä oli kyllä aivan toinen kuin nykyisin on lapsilla ja nuorilla. Siis kun naapuritkin välitti. Ne oli niinku osa perhettä. Ja nyt tuntuu ettei 
naapurin oikeastaan sovikaan välittää, se kulttuuri on sillä lailla muuttunu.”

Pirkko Työläjärvi, ent. sosiaali- ja terveysministeri
(Yle, 2009)

Yhteisöasumisella on on pitkä historia: Läpi aiko-
jen ihmiset ovat asuneet tiiviissä kaikkia osapuo-
lia hyödyttävään vuorovaikutukseen perustuvissa 
yhteisöissä. Perhemallit ovat vuosisatojen saatos-
sa vaihdelleet voimakkaasti ja nykyinen ydinperhe 
asumisen perusyksikkönä on varsin uusi malli – 
yksin asumisesta puhumattakaan. Suomessa vie-
lä 1900-luvun alussa lähes koko suku asui saman 
katon alla ja jälkikasvun lisäksi perheen ytimeen 
kuuluivat myös isovanhemmat ja muita sukulaisia. 
(Korpela, 2014: 84-85) Sittemmin perheyksiköksi 
muodostui ydinperhe, sen vastatessa paremmin 
kaupungistuneen ja teollistuneen yhteiskunnan 
tarpeisiin. 1900-luvun arkkitehtuuri levitti ja toteutti 
ydinperheihannetta, kun asuntoihin alettiin suunni-
tella erillisiä makuuhuoneita ja palvelijoiden tiloja 
(Tuusvuori, 2009).

Arvomaailman muutos on kuitenkin muuttanut pe-
rinteistä ydinperheen rakennetta: Vuonna 2014 
Suomen 1,4 miljoonasta perheestä erilaisia uusper-

heitä oli jo yli 52 000 (SVT: Uusperheet 1990-2014). 
Yli 7 henkilöä sisältäviä asuinkuntia on yhä vähem-
män, ja suurissa kaupungeissa yli 40% talouksista 
on yhden hengen ruokakuntia -  Helsingissä jo yli 
puolet asukkaista asuu yksin (Yle, 2010). Maahan-
muuttajataustaisten perheiden ydinperheeseen taas 
kuuluu usein myös isovanhemmat ja muita sukulai-
sia. Myös yksin asuvien vanhusten määrä erityisesti 
kaupungeissa on kasvussa (Yle, 2010). Asuntokun-
tien ja perheiden koon ja muodon muutokseen liit-
tyykin myös asumisen sosiaalisten kontaktien vähe-
nemistä, yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Perinteinen käsitys ydinperheistä, niiden määris-
tä ja tyypillisestä elämänvaihemallista ei siis enää 
päde ja asumisen tarpeet yhteiskunnassamme ovat 
viime vuosikymmenten aikana eriytyneet valtavas-
ti. Asuntotuotantomme on kuitenkin pysynyt sama-
na, johtuen muutaman ison toimijan dominoimista 
markkinoista sekä hyvin vahvasta sääntelystä ja 
normeista. (Helamaa & Pylvänen, 2012: 14) Suun-

nittelua ja mitoitusta on ohjannut 1930-luvulta lähti-
en anonyymi keskivertoperhe tai keskivertoasukas.
Yhteisöasumisen ajankohtaisuus kytkeytyykin juuri 
erilaisten perhemuotojen ja elämäntapojen moni-
naistumiseen, sekä haluun pienentää asumisen 
ekologista jalanjälkeä. (Helamaa, 2014: 20) Omaa 
perhekuntaa laajempi asukasryhmä luo mahdolli-
suuksia muun muassa erilaisten tilojen jakamiseen 
ja asumisen palveluiden monimuotoistumiseen. Vii-
me aikoina yhteisöasumisen voidaankin nähdä ke-
hittyneen ennen kaikkea arjen tarpeista ja asukkai-
den toimesta. Keskeisin yhteisöasumisen motiivi on 
yksinkertainen: Helpompi ja rikkaampi arki. Yhtei-
söllinen asumistapa tuo kerrostaloon pientaloasumi-
seen liittyvää omaehtoisuutta ja joustavuutta luoden 
siten uusia asumisen vaihtoehtoja myös urbaaniin 
kaupunkiympäristöön. (Helamaa, 2014: 20-21)

Yhteisöasuminen tarjoaa toisenlaisen lähesty-
mistavan: Paikallisuuden korostuessa esimerkiksi 
asukkaiden harrastuspiirit tuovat harrastukset kuin 
kotiovelle ja yhteisesti järjestetty lastenhoito tai yh-
teisruokailu tuo sujuvuutta arjen pyörittämiseen. Yh-
teisöllisellä asumismuodolla voi olla vaikutusta myös 
lähiympäristön kohtaamisten lisääntymiseen ja sosi-
aaliseen monimuotoistumiseen – yhteisöllinen talo 
voi tarjota osallistumismahdollisuuksia myös ulko-
puolisille, esimerkiksi tapahtumien, yhteisruokailun  
tai harrastekerhojen muodossa. 

Yhteisöasumisen kehittäminen yhtenä kaikille mah-

dollisena asumismuotona lisää siis asumisen moni-
muotoisuutta ja valinnanvaraa monella tapaa, myös 
varsinaisen asuinyhteisön ulkopuolella. Yhteisöasu-
misessa onkin kyse ennen kaikkea asumistavasta 
ja sen muutoksesta, ei asuntokohtaisen varustelu-
tason tai asuinpinta-alan kasvattamisesta – usein 
jopa päinvastoin, kun asunnon koon ja varusteluta-
son maltillisuutta kompensoidaan erilaisilla yhteisillä 
tiloilla. 

Yhteisöasumisen ajankohtaisuus liittyykin vahvasti 
myös kaupunkien vetovoiman kasvuun ja urbaanin 
kerrostaloasumisen kehittämiseen. Edellinen yh-
teisöasumisen kehitysaalto 1980-90 luvuilla sijoitti 
yhteisöt esikaupunkeihin ja taajamiin, mutta nyttem-
min yhteisöllisten asuintalojen sijainti on muuttunut 
urbaanimmaksi (Helamaa, 2014: 20). Moderni kau-
punkitila on usein toiminnallisesti eriytynyttä, kun 
asuminen on erotettu työn ja vapaa-ajan paikoista 
ja etäisyydet ovat pitkiä. Yksityinen ja julkinen tila 
ovat toisistaan erillään ja eriasteisia välitiloja – koh-
taamisten paikkoja –  ja tilallista huokoisuutta on 
niukasti. (Helamaa & Pylvänen, 2012: 19) 
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Yhteisöasuminen tarjoaa konkreettisia ratkaisuja 
ajankohtaisiin asumisen kehittämisen ongelmakoh-
tiin. Ruotsissa toukokuussa 2010 pidetyssä kan-
sainvälisen yhteisöasumisen seminaarissa tutkittiin 
muun muassa yhteisöasumisen potentiaalia. Yhtei-
söasumisella voitaisiin seminaarin tulosten mukaan 
saavuttaa ratkaisuja ikääntyvän väestön asumiseen 
ja nuorten asuntopulaan, tukea itsenäisen asumi-
sen aloittamista sekä luoda sosiaalista diversiteettiä 
alueelle. (Helamaa & Pylvänen, 2012: 19) Yhteisö-
asumisen potentiaali on mielestäni kuitenkin paljon 
laajempi. Seuraavassa olen jakanut yhteisöasumi-
sen potentiaalin kolmeen osa-alueeseen: Sosiaa-
liseen, ekologiseen ja taloudelliseen potentiaaliin.

SOSIAALINEN POTENTIAALI

Yhteisöasumisen sosiaalinen potentiaali on kiista-
ton. Yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukai-
sissa yhteisötaloissa kullakin asukkaalla ja perhe-
kunnalla on omat, yksityiset asuntonsa, mutta lisäksi 
asumistapaan liittyy sopimuksenvarainen yhteistilo-

jen käyttö ja vapaaehtoinen yhteiseen toimintaan 
osallistuminen. (Korpela, 2014: 83) Kerrostalosta 
syntyy  ikään kuin pieni kylä, jossa kaikki tuntevat 
toisensa ja tiloista ja toisista pidetään yhdessä huol-
ta – yksityisyydestä kuitenkaan tinkimättä. Yhteisö-
asumisen myötä syntyvä paikallinen tukiverkko, ys-
tävyyssuhteet, uudet harrastukset, tarpeellisuuden 
tunne, osallistuminen, yksinäisyyden torjuminen, 
aktiivinen elämä ja arjen kontaktit ovat tärkeää so-
siaalista pääomaa, josta nykyajan kerrostaloissa ei 
juuri pääse nauttimaan – harva kerrostalossa asu-
va tuntee naapureitaan edes nimeltä. Lukuun otta-
matta satunnaisia kohtaamisia porraskäytävässä ei 
naapureiden kanssa juuri olla tekemisissä (Lyytikkä, 
1982: 35). Kohtaamisten puute johtuu usein huo-
nosta suunnittelusta ja vuorovaikutusta tukevien ra-
kenteiden ja käytäntöjen puutteesta. Yhteisötalojen 
on myös huomattu lisäävän asukkaiden turvallisuut-
ta. Erityisesti henkisesti, fyysisesti tai sosiaalisesti 
vajaakuntoisille yhteisötalot ovat mielekkäitä asuin-
ympäristöjä. (Korpela, 2014: 91-95) Yhteisöasumi-
nen voisi siis mahdollistaa myös erityisryhmien asu-

misen integrointia osaksi tavallista asumista, mikä 
osaltaan kasvattaa sosiaalista diversiteettiä ja tuo 
lisäarvoa asumiseen.

EKOLOGINEN POTENTIAALI

Yhteisöasumisen ekologisuus ei ole itsestään sel-
vää. Yhteisöllinen kerrostalo ja yhteisöllinen asu-
mistapa luo kuitenkin oivalliset puitteet ekologisesti 
kestävämpien elämäntapojen muodostumiselle ja 
luonnonvarojen kulutuksen vähentämiselle: Kun 
suuri osa tiloista ja tavaroista on jaettuja, sääs-
töjä voidaan saavuttaa niin energian kuin materi-
aalienkin kulutuksessa sekä rakentamisessa että 
asumisessa. Yhteistilojen määrää kompensoidaan 
asuntojen asuinpinta-alalla ja varustelutasolla: Yh-
teisöasumisen pohjoismaisen mallin mukaisissa 
kerrostaloissa asuntoihin ei esimerkiksi useinkaan 
suunnitella asuntokohtaisia saunoja, vaan yhteis-
saunat sijoittuvat muiden yhteistilojen yhteyteen, 
mikä Suomen oloissa on tärkeä yksittäinen sääs-
tökohde. Yhteiset vierashuoneet, saunaosastot, 

ja harrastetilat vähentävät huoneistokohtaisen ti-
lan tarvetta ja lisäävät tilojen käyttöastetta. Lisäksi 
pienet asuntokoot vähentävät lämmitystarvetta ja 
rakennusmateriaaleja ja mahdollistavat enemmän 
asuntoja ja asukkaita tiiviille keskusta-alueille. 

Tilojen lisäksi yhteisöllisessä talossa jaetaan myös 
tavarat ja laitteet. Kun käytössä on yhteiset työkalut, 
ei jokaisen perhekunnan tarvitse omistaa omaa ak-
kuporakonetta, jota jokapäiväisessä arjessa ei juuri-
kaan käytetä. Pesukoneiden, kuivausrumpujen, eri-
laisten keittiövälineiden ja hii-laitteistojen jakaminen 
taas kasvattaa laitteiden käyttöastetta ja vähentää 
tuotantotarvetta. Jakamisen periaatteen voi ylettää 
myös vaikkapa yksityisautoiluun. Yhteisö voi omis-
taa muutaman yhteiseen käyttöön tarkoitetun auton, 
joihin kullakin on käyttöoikeus – erityisesti kaupun-
kiympäristössä asuttaessa auton tarve on vähäistä 
ja yhteiskäyttöinen auto on järkevä ratkaisu. Usean 
käyttäjän osallistuessa kustannuksiin voidaan myös 
investoida hinnaltaan vielä kalliiseen, vähäpäästöi-
seen kulkuvälineeseen yksittäistä käyttäjää helpom-

min. Urbaanissa kaupunkiympäristössä yhteisö-
asumisen ekologisia etuja on myös keskeinen si-
jainti: Etäisyydet ovat pienempiä, julkiset liikenne-
välineverkostot ovat hyvät ja lähellä ja liikkuminen 
kävellen tai pyörällä on helppoa ja vaivatonta.

TALOUDELLINEN POTENTIAALI

Taloudellinen potentiaali kytkeytyy pitkälti ekologi-
seen potentiaaliin, eli tilojen ja tavaroiden jakami-
seen ja tästä syntyvään taloudelliseen säästöön 
sekä rakennusvaiheessa että asumisessa. Yhtei-
söasuminen voi kuitenkin kannustaa myös erään-
laiseen omatoimisuuteen ja näin voi syntyä uusia 
tai uudelleen elvytettyjä tuotantotapoja, kuten asu-
kaslähtöinen asuntotuotanto, palveluringit, vaihto-
talous, kaupunkiviljely ja niin edelleen. (Helamaa & 
Pylvänen, 2012: 20) Erityisesti kaupungeissa suosi-
ota viime vuosina kasvattaneet kansalaistoiminnot, 
kuten siivous- ja ravintolapäivä voivat olla osa yhtei-
sötalon aktiivista elämää. 

YHTEISÖASUMISEN TOTEUTUSPOLUT

Yhteisöllisyys asumisessa voi toteutua lähes mil-
laisessa rakennuksessa ja ympäristössä tahansa. 
Lähtökohtaisesti asukkaiden mukana ololla suunnit-
telu- ja rakentamisvaiheessa on suuri merkitys yh-
teisöllisyyttä koskevien tavoitteiden toteutumisessa 
(Helamaa & Pylvänen, 2012: 142). Asukasvetoinen 
rakennushanke ei kuitenkaan ole mielestäni yhtei-
söasumisen edellytys. Asuminen voi muotoutua yh-
teisölliseksi monin eri keinoin.

Yhteisöasuminen myös voi toteutua niin vuok-
ra-, omistus-, asumisoikeus- kuin osaomistus-
asumisenakin, tai näiden yhdistelmänä. Erilaisten 
asumismuotojen sekoittaminen loisi edellytykset 
mahdollisimman heterogeenisen asukaskunnan 
muodostumiseen sekä toisi lisäksi yhteisasumisen 
kaikkien saavutettaville. Yhteisöasumista ei siis ole 
sidottu mihinkään tiettyyn hallintamuotoon (Helamaa 
& Pylvänen, 2012: 142).

HARRASTUKSET

YHTEISÖASUMINEN

KUULUMINEN JOHONKIN

ARJEN KONTAKTIT

UUDET KOKEMUKSET

TURVALLISUUS

YHDESSÄ TEKEMINEN

TOISISTA VÄLITTÄMINEN

OSALLISTUMINEN

UUDEN OPPIMINEN

VIISAS VANHENEMINEN

YKSINÄISYYDEN TORJUNTA

VAIHTOTALOUS

VAIKUTTAMINEN

AKTIIVINEN ELÄMÄ

TAVAROIDEN JAKAMINEN

KIMPPA-AUTOT

TALOUDELLINEN SÄÄSTÖ

YHTEISET LAADUKKAAT TILAT

HUOLENPITO 

HAUSKANPITO

YHTEISÖASUMISEN POTENTIAALI 

”Asuminen yhteisön jäsenenä on mielestäni turvallinen ja ihmisyyden olemuksen tunnistava keksintö, joka ei sinänsä ole uusi vaan jo pitkään aiemmin koeteltu.”

(Mänttäri, 2014: s.40)

Kaavio 2. Yhteisöasumisen potentiaali
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OSA 2 : YHTEISÖLLISYYDEN KEINOJA

ESIMERKKIKOHTEET

TALO MALTA
HELSINKI
SUOMI

Talo Malta on vuonna 2013 valmistunut yhteisöasu-
misen pohjoismaisen mallin mukainen yhteisötalo 
Helsingin Jätkäsaaressa. Malta on avoimen kansa-
laisjärjestön Koti Kaupungissa ry – Hem i stan rf:n 
aloitteesta kehitetty ja ryhmärakennuttamismenet-
telyllä rakennettu asuinkerrostalo. Maltatalon kes-
keisiä arvoja ovat alusta asti olleet yhteisöllisyyden 
lisäksi viihtyisyys ja ekologisuus, ja näitä periaat-
teita on toteutettu sekä suunnittelussa että raken-
tamisvaiheessa. Yhteistiloja rakennuksessa on en-
simmäisessä kerroksessa katutasossa sekä koko 
yhdeksäs eli kattokerros. Yhteistä ulkotilaa ovat 
ylimmän kerroksen laajat kattoterassit sekä maan-
tasokerroksen terassit ja piha-alue. (Korpela, 2014: 
9-11)

Asukkaita:  106 
Asuntoja:  61
Kerrosala:  n. 6000 m2
Asuntoneliöitä:  4427 m2
Yhteistilaa:  500 m2
Liiketilat 2kpl:  n.193 m2

(Laajuustiedot: Talo Malta, 2013)

Arkkitehtisuunnittelu: ARK-house Arkkitehdit Oy

SJÖFARTEN
TUKHOLMA
RUOTSI

Bogemenskap Sjöfarten on Tukholman Hammarby 
Sjöstadissa sijaitseva vuosina 2006-2008 rakennet-
tu urbaani senioriyhteisötalo. Alaikäraja asukkaille 
on 40 vuotta ja lisäehtona on, ettei taloudessa asu 
alle 18-vuotiaita lapsia. Bogemenskap Sjöstad on 
yhdistys, joka perustuu yksilön vapauteen ja kol-
lektiiviseen  vastuuseen.  Yhdistyksen  ilosoia  on 
edistää kestävää asumista demokraattisesti, talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti. (Bogemens-
kapen Sjöfarten, 2015) Talon on rakennuttanut yhtiö 
AB Familjebostäder. Kaikki asunnot ovat vuokra-
asuntoja. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat 
ruotsalaiselle yhteisötalolle tyypilliset tilat: Keittiö, 
ruokasali, pyykkitupa, kirjasto sekä liikunta- ja har-
rastustiloja. Lisäksi rakennuksessa on vierashuone. 
(Helamaa, 2014: 24-25) 

Asukkaita:  56
Asuntoja:  46
Kerrosala:  2794 m2
Asuntoneliöitä:  2488 m2
Yhteistilaa:  317 m2

(Laajuustiedot:  Henkilökohtainen  kirjeenvaihto,   
A.Ripellino, 15.9.2015)

Arkkitehtisuunnittelu: Rosenbergs Arkitekter  

LANGE ENG
KÖÖPENHAMINA
TANSKA

Lange Eng on Kööpenhaminan kupeessa sijaitse-
va vuonna 2009 valmistunut asuinyhteisö. Lange 
Eng oli asukasvetoinen hanke, jossa perustajajouk-
ko halusi miettiä miten 2000-luvun moderni perhe 
asuu. (Helamaa & Pylvänen, 2012: 68-69)  Asuk-
kaat määrittelivät itse tilantarpeensa: Asunnoista 
tehtiin kooltaan pieniä ja vastaavasti yhteistiloihin 
panostettiin. Asuinyhteisö muodostaa rivitalomaisen 
suurkorttelin, joka rajaa sisäänsä suuren yhteispi-
han, jonne kaikki asunnot avautuvat. Yhteistilat on 
keskitetty suurkorttelin kulmaan ja niihin kuljetaan 
pihan kautta. Asukkaat halusivat päivittää yhteisö-
asumisen 2000-luvulle ja yhteisön käyttöön luotiin 
verkkosovellus, jolla hallitaan erilaisten ryhmien 
kokoontumisia, tiedotetaan asukkaita ja ilmoittaudu-
taan yhteisruokailuun (Helamaa & Pylvänen, 2012: 
80-83) 

Asukkaita:  n.200
Asuntoja:  54
Kerrosala:  6400 m2
Asuntoneliöitä:  5800 m2
Yhteistilaa:  600 m2

(Laajuustiedot: Helamaa & Pylvänen, 2012: 68-69, 
80-83; Henkilökohtainen kirjeenvaihto, P.Thrane, 
13.9.2015)
Arkkitehtisuunnittelu: Dorte Mandrup Arkitekter ApS

TALO MALTA SJÖFARTEN LANGE ENG
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YHTEISÖASUMISEN RAKENNE

Seuraavassa tarkastelen yhteisöasumisen poh-
joismaisen mallin sisäisiä eroavaisuuksia ja yhtä-
läisyyksiä yhteisötalojen arkkitehtonisen rakenteen 
kannalta esimerkkikohteiden avulla. Tämä jaottelu 
perustuu yksityisten ja yhteisten tilojen välisiin suh-
teisiin ja niihin kytkeytyviin sosiaalisiin rakenteisiin.

YHTEYDET

Yhteisöasumisen rakenteen yksi perusosa on yk-
sityisten ja yhteisten tilojen väliset yhteydet. Nämä 
yhteydet voidaan jakaa kahteen osaan sen perus-
teella, kuljetaanko yksityisistä asunnoista yhteisiin 
tiloihin ulkokautta, vai ovatko asuin- ja yhteistilat 
yhteydessä toisiinsa. Tämä yksityisen ja yhteisen 
välinen yhteys määrittää laajasti erilaisten tilojen 
käyttökulttuuria.  Sen myötä vaikutus ulottuu mää-
rittämään myös yhteistoiminnan luonnetta sekä 
asukkaiden tuntemuksia kodin rajoista. (Helamaa & 
Pylvänen, 2012: 72) Yhteyksiin vaikuttaa myös se, 
ovatko yhteistilat sijoitettu keskitetysti vai hajaute-
tusti.

Lähtökohtaisesti rivi- ja pientalovaltaisissa asuin-
yhteisöissä käynti yhteistiloihin on ulkokautta ja 

erilaisissa kerrostaloissa yhteys on rakennuksen 
sisäinen. Kööpenhaminan Lange Engin yhteisö on 
esimerkki tyypillisestä tanskalaisesta yhteisöllisestä 
rivitalosta, jossa yhteistilat on sijoitettu keskitetysti 
erilleen asunnoista, suurkorttelin nurkkaan, johon 
kuljetaan yhteisen pihan kautta. Tämä on rauhoit-
tanut asunnot lapsiperhevaltaisen asujakunnan yk-
sityiseen käyttöön ja toisaalta korostaa yhteisen, 
rajatun pihan merkitystä ja nostaa sen arvoa koh-
taamisten paikkana. Yhteistilojen sijainti erillään 
asuintiloista tekee yhteistilojen käytöstä kuitenkin 
enemmän suunnitelmallisuuteen kuin spontaaneihin 
kohtaamisiin perustuvaa.

Talo Malta ja Tukholman Sjöfarten taas ovat esi-
merkkejä  urbaanimmasta  kerrostaloyhteisöstä,  
jossa yhteys yhteistiloihin on sisäkautta. Kummas-
sakin kohteessa yhteistiloja on yhteisöasumisen 
pohjoismaiselle mallille tyypillisesti sekä maanta-
sokerroksessa että kattokerroksessa. Yhteisölli-
nen asumismuoto näkyykin rakennuksissa lähinnä 
näissä alimmassa ja ylimmässä kerroksessa ja itse 
asuinkerrokset ja porrashuoneet jäävät melko ta-
vanomaisiksi. Porrashuoneiden ja käytävien kautta 
syntyvät vertikaaliset ja horisontaaliset yhteydet on 

suunnittelussa jätetty vähemmälle huomiolle. Sisäi-
nen yhteys yksityisten asuntojen ja yhteisten tilojen 
välillä tekee yhteistilojen käytöstä kuitenkin helppoa 
myös kylmällä ja kostealla säällä. Liikkuminen talon 
sisällä voi tapahtua myös esimerkiksi sukkasillaan, 
mikä osaltaan lisää sekä yhteistilojen että käytävien 
kodinomaisuutta. Maantasokerroksen yhteistilojen 
sijainti sisäänkäynnin yhteydessä lisää spontaaneja 
kohtaamisia ja osaltaan kasvattaa yhteistilojen käyt-
töastetta.

JULKINEN-PUOLIJULKINEN-YKSITYINEN

Yhteisöasumisen rakenne on jaettavissa asteikolle 
julkinen-puolijulkinen-yksityinen. Nämä vyöhykkeet 
voivat olla eri laajuisia eri yhteisöissä, ja näiden vyö-
hykkeiden väliin mahtuu myös muita eriasteisia yk-
sityisyyden ja julkisuuden asteita. 

Yhteisöasumisen pohjoismaisessa mallissa asunnot 
ovat asukkaiden yksityistä tilaa ja yhteistilat ja mah-
dolliset porrashuoneet ovat luokiteltavissa puolijul-
kisiksi.  Yhteisöllisissä urbaaneissa  kerrostaloissa, 
kuten Talo Maltassa ja Sjöfartenissa, joissa yhteis- 
tiloja sijaitsee maantasokerroksessa  sisääntulon

yhteydessä, on asukkailla päivittäinen kosketus jaet-
tuihin tiloihin. Ensimmäisenä rakennukseen saavut-
taessa tullaan yhteiseen, julkiseen tai puolijulkiseen 
tilaan, josta siirrytään porrashuoneen kautta yksityi-
selle alueelle. Tämä luo kodinomaisuutta sekä yhtei-
siin tiloihin että käytäviin. Yhteistilojen keskittäminen 
eri kerroksiin kuin asuintilat, rajaa yksityiset ja yhtei-
set tilat melko selvästi erillee. Rajaa on mahdollista 
hälventää muun muassa sijoittamalla yhteisiä tiloja 
myös asuinkerrosten yhteyteen. 

Yksityiset pihat on yhteisöllisissä kerrostaloissa ta-
vallisesti korvattu parvekkeilla ja yhteistä ulkotilaa 
voidaan järjestää myös kerroksiin yhteisten parvek-
keiden ja kattoterassien avulla. (Helamaa & Pylvä-
nen, 2012: 113) Lange Engissä piha sen sijaan on 
tärkeässä roolissa: Asunnot muodostavat suljetun 
piirin, jota kiertää eriasteiset yksityiset ja julkiset 
vyöhykkeet. Yksityisen ja yhteisen sisätilan raja 
on selkeä yhteistilojen ollessa keskitetysti erillään 
asuintiloista. Piirin ulkopuolella kävelytien ja asun-
tokohtaisten ulko-ovien väliin jäävä nurmikaistale 
tai porras toimivat sisäänkäyntivyöhykkeenä ja siir-
tymätilana julkisesta yksityiseen. Sisäpihan puolella 
siirtymä yksityisestä yhteiseen tapahtuu asuntojen 

edustaa kiertävän yhteisterassin kautta. (Helamaa 
& Pylvänen, 2012: 80) Piha-alue on kaikkien asuk-
kaiden yhteinen ja sisäpihan puolella julkisivu on 
hyvin avonainen ja sisältä asunnoista aukeaa laaja 
näkymä yhteispihalle. Ulkokehältään rakennus on 
aukotukseltaan suljetumpi, mikä luo myös tarvitta-
vaa yksityisyyttä asuntoihin sisäkehän avoimuuden 
rinnalle. 

Lähtökohtaisesti tilahierarkia yhteisöasumisen poh-
joismaisessa mallissa sisältää useita tasoja, kun 
tarkastellaan tilojen julkisuuden ja yksityisyyden 
astetta. Esimerkiksi yhteisöllisen kerrostalon pohja-
kerroksessa sijaitsevat liiketilat ja vaikkapa yhteinen 
ruokasali keittiöineen voidaan käsittää myös osittain 
julkisena tilana: Yleensä helposti kadulta saavutet-
tavassa ruokasalissa voitaisiin järjestää yhteisruo-
kailua myös esimerkiksi muille korttelin tai jopa kau-
punginosan asukkaille. Myös erilaiset tapahtumat, 
kuten elokuvaillat, harrastustoiminta tai vaikkapa 
pihajuhlat voitaisiin avata muillekin kuin yhteisötalon 
asukkaille. Konkreettisia esimerkkejäkin on jo: Tam-
pereella sijaitseva yhteisöllinen Annikinkadun puu-
talokortteli asukkaineen on järjestänyt suosittua An-
nikin Runofestivaali-kulttuuritapahtumaa yhteisellä 

pihallaan jo vuodesta 2003 (Annikinkadun Puutalo-
kortteli, 2015). Toisaalta esimerkiksi kattokerroksen 
yhteistilat ovat katutason jaettuja tiloja yksityisempiä 
jo saavutettavuutensakin puolesta. Esimerkiksi Talo 
Maltassa kattokerroksessa sijaitsevat asukkaiden 
yhteiset saunatilat, takkahuone, viherhuone sekä 
laajat kattoterassit, jotka käyttötarkoituksensa puo-
lesta ovat yksityisempiä kuin maantasokerroksen 
suuri yhteisruokailutila sekä avoin piha terassei-
neen. Kööpenhaminan Lange Engissä asukkaat 
taas ovat yhdessä sopineet yhteistilojen olevan vain 
yhteisön omassa käytössä. Myös ulkotilojen tilahie-
rarkia voi olla moninainen, mistä juuri Lange Engin 
suuri yhteinen piha sekä asuntojen ja pihan väliin 
jäävä yksityisempi terassialue on malliesimerkki.

Yhtä oikeaa ratkaisua tilahierarkian jakoon ei ole, 
ja yhteisten ja yksityisten tilojen väliset rajat ja ra-
japinnat vaativatkin suunnittelulta erityistä huomio-
ta. Julkisten ja puolijulkisten yhteisten tilojen tulee 
mielestäni tukea kohtaamisia ilman, että asukkaan 
mahdollisuudesta vetäytyä omaan rauhaansa tarvit-
see tinkiä.
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Kaavio 3. Yhteisöasumisen toimintojen jaottelu
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YHTEISTILAT

Yleisellä tasolla yhteisöasumisen keskeisin piirre, 
yhteistilat, voivat vaihdella määrältään ja laadultaan 
suuresti eri yhteisötalojen välillä, eikä yhteisöasu-
minen aina tarvitse toteutuakseen yhteistä tilaa. 
Yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin tunnuspiirre 
on kuitenkin yksityisten huoneistojen lisäksi laaduk-
kaat, juuri yhteistoimintaa varten suunnitellut jaetut 
tilat. 

Usein yhteisasumisen pohjoismaisen mallin mukai-
sissa yhteisöissä jaettujen tilojen sydän on yhtei-
nen keittiö sekä ruokailutila. Yhteisruokailu  koetaan  
usein yhteisön tärkeimmäksi sitovaksi elementiksi. 
(Helamaa & Pylvänen, 2012: 46) Yhteisruokailun 
arvo näkyy sekä suomalaisessa, ruotsalaisessa että 
tanskalaisessa yhteisöasumisessa. Useissa yhtei-
söllisissä kohteissa järjestettävät yhteisruokailut 
toimivat siten, että ruoanlaittovuoro kiertää henki-
löittäin tai ryhmittäin. Esimerkiksi Malta-talossa yhtä 
keittiövuoroa kohden asukas saa tulla valmiiseen 
pöytään noin kymmenen kertaa. Ruokailuun osal-
listuu säännöllisesti yli 40 henkeä, parhaimmillaan 
jopa 90. (Korpela, 2014: 97) Kierron määrää yhtei-

sön koko sekä yhteisruokailujen määrä. Esimerkiksi 
Talo Maltassa yhteisruokailu järjestetään kolmena 
arkipäivänä viikossa (Huvila & Pollock, 2015), kun 
taas Lange Engissä syödään yhdessä kuusi kertaa 
viikossa (Helamaa & Pylvänen, 2012: 68). Peruspe-
riaate on kuitenkin aina sama: Aikaa jokapäiväises-
tä ruoanlaitosta vapautuu ja yhdessä syöminen tuo 
iloa ja vaihtelua arjen rutiineihin. 

Usein ruokailusali on kokonsa puolesta yhteisöta-
lon suurin yhteistila, mikä mahdollistaa myös muut 
tilan käyttötarkoitukset. Riittävän akustoinnin sekä 
kalusteiden siirrettävyyden ja pinottavuuden myötä 
yhteinen ruokasali muuttuu monitoimitilaksi, jossa 
voidaan järjestää esimerkiksi elokuvailtoja, juhlia, 
kokouksia, erilaisia tapahtumia – vain mielikuvitus 
on rajana. Talo Maltassa ruokasali muuttuu muun 
muassa olohuoneeksi, juhlapaikaksi, elokuvateat-
teriksi – ja onpa asukkaille järjestetty tilaan myös 
viikoittaisia pilates- tunteja. (Huvila & Pollock, 2015) 

Suomalaisissa yhteisötaloissa toinen yleinen ja tär-
keäksi koettu yhteistila on sauna, joka taas esimer-

kiksi Ruotsin ja Tanskan yhteisötaloissa usein on 
jätetty pois tai koettu muuten vähemmän tärkeäksi 
tai sijoitettu esimerkiksi kellariin (Korpela, 2014: 74). 
Suomalaisissa yhteisötaloissa – ja joskus tavallisis-
sakin kerrostaloissa – sauna toimii tärkeänä yhteis-
tilana muun muassa lenkkisaunan muodossa. Esi-
merkiksi Talo Maltassa kattokerrokseen on sijoitettu 
kolme saunaosastoa, joista kaksi on keskikokoisia, 
ja kolmas pienempi, niin kutsuttu heti valmis walk-
in -sauna jossa miesten ja naisten vuorot vaihtele-
vat tunnin välein. Talo Maltassa saunat ovat olleet 
asukkaiden kovassa käytössä ja erityisesti walk-in-
sauna on suunniteltu korvaamaan asuntokohtais-
ten saunojen käytön riippumattomuus ja helppous. 
(Korpela, 2014: 69-73) Lähtökohtaisesti ajateltuna 
korkeatasoiset yhteiset saunatilat, joista on yhteys 
ulkotilaan esimerkiksi parvekkeen tai terassin muo-
dossa, korvaavat pienet, pimeät asuntokohtaiset 
saunat laatunsa ja käyttöasteensa puolesta monin-
kertaisesti, erityisesti jos saunoja on useampi.

Muita yleisiä yhteistiloja pohjoismaisissa yhteisöta-
loissa ovat arjen pyörittämiseen pyhitetyt tilat kuten 

pyykkituvat, verstaat, yhteisvarastot, sekä työ- ja 
leikkitilat. Tilojen kirjo on monipuolinen, mutta käyt-
tötarkoitus itsessään arkinen. Laadukkaat pyykkitu-
vat kuivaushuoneineen mahdollistavat asuntokoh-
taisten vaatehuollon tilavarausten vähentämisen 
tai poistamisen, jolloin erillisiä kodinhoitohuoneita 
ei tarvita ja kylpyhuoneistakin voidaan suunnitella 
mitoitukseltaan pienempiä. Harrastehuoneet, kuten 
verstas tai askarteluhuone tuovat rakennukseen ti-
lan puuhastella, ja jaetut työkalut ovat kaikkien yh-
teisessä käytössä. Vastaavanlaisen työskentelytilan 
puuttuminen on yleistä tavanomaisissa kerrostalois-
sa, tai jos sellainen löytyykin, käyttöaste on pieni 
eikä yhteisiä jaettuja tavaroita yleensä ole. Yhteis-
varastot taas luovat lisää säilytystilaa yhteisötalon 
tavanomaista maltillisemmin mitoitetuille huoneis-
toille, eikä säilytykseen varatuista neliöistä tarvitse 
näin ollen tinkiä. Työ- ja leikkitilat ovat myös yleisiä, 
erityisesti lapsiperhevaltaisissa sekä usean suku-
polven yhteisöissä. (Helamaa & Pylvänen, 2014: 
60) Työtilat mahdollistavat muun muassa etätyös-
kentelyn ja luovat rauhallisen paikan muillekin omille 
projekteille tai vaikka vain oleskelulle ja rauhoittu-

miselle. Leikkitilan kohdalla taas monikäyttöisyys ja 
muunneltavuus on tärkeää, jotta tila pystyy elämään 
asukasyhteisön ikärakenteen muutosten myötä.
Useissa yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mu-
kaisissa yhteisötaloissa on myös erillinen vierashuo-
ne,  joka vähentää asuntokohtaisten lisähuoneiden 
tarvetta, mahdollistaa vieraiden majoittamisen mu-
kavasti ja takaa toisaalta myös vierashuoneiden kor-
kean käyttöasteen. Muita esimerkkejä yhteistiloista 
ovat muun muassa Talo Maltan kattokerroksen vi-
herhuone, jossa asukkaat voivat järjestää vaikkapa 
yksityisiä perhejuhlia, Tukholman Sjöfartenin senio-
riyhteisön liikuntatilat ja kirjasto, ja Kööpenhaminan 
Lange Engin käsityöhuone ja baari.

Yhteistilat voivat olla melkein mitä vain, mutta ylei-
simpiä yhteisöasumisen pohjoismaisessa mallissa 
ovat juuri arjen pyörittämiseen ja yhteiseen olemi-
seen ja tekemiseen liittyvät tilat – kansainvälisestikin 
tarkasteltuna vain harvassa yhteisössä oli erityisiä, 
arjen luksukseksi miellettäviä tiloja, kuten pubi, ui-
ma-allas tai viinikellari. (Helamaa & Pylvänen, 2012: 
59) Tällaisten luksusta tarjoavien tilojen hankinnan 

motiivi onkin hyvin erilainen kuin arjen yhteistoimin-
taan tähtäävissä yhteisöissä: Yhteisö voi mahdollis-
taa korkeatasoisempaa asuinympäristöä kuin mitä 
yksin toimiessa olisi mahdollista.

Yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin arkiset yh-
teistoiminnot voivat siis tuoda iloa ja sujuvuutta 
jokapäiväiseen elämään. Yhteisöasuminen ei kui-
tenkaan välttämättä ole kustannuksiltaan muuta 
asumista kalliimpaa, vaan yleensä alueen keski-
hintatasoa, joskus jopa edullisempaa (Helamaa & 
Pylvänen, 2012: 70). Kun yhteistilat on mitoitettu 
vastaamaan yhteisön kokoa, syntyy tilanne jossa 
asukkaan ei olisi samansuuruisilla kustannuksilla 
mahdollista hankkia omaan käyttöön tiloja tai ta-
varoita, jotka mahdollistuvat yhteisomistuksen tai 
-vuokrauksen myötä. Yhteistilojen kustannukset on 
mahdollista jakaa asukkaiden kesken monella eri ta-
valla, esimerkiksi asuntojen todellisen koon, jyvite-
tyn pinta-alan, osakemäärän, asuntojen määrän tai 
yhteistilojen käytön mukaan. (Helamaa & Pylvänen, 
2012: 71). 
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Kaavio 4. Mahdollisia yhteistiloja
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YHTEISÖLLISYYTTÄ TUKEVIA SUUNNITTELUPERIAATTEITA

Fyysiset tilat eivät yksin synnytä yhteisöllisyyttä. 
Seuraavassa olen kuitenkin pohtinut erilaisia suun-
nitteluperiaatteita ja arkkitehtonisia ratkaisuja, joilla 
on positiivinen vaikutus asumisen yhteisöllisyyteen. 

VISUAALISET YHTEYDET

Koska yhteisöasumisessa on tarkoitus luoda koh-
taamisia ihmisten välille, on visuaalisten yhteyksien 
merkitys suuri. Visuaaliset yhteydet voivat luoda tai 
lisätä spontaania kommunikointia asukkaiden välillä 
ja poistaa anonyymiteettiä. (Helamaa & Pylvänen, 
2012: 123) Yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin 
käsitteen mukaan huoneistot ovat yksityisiä, joten 
visuaaliset näkymät nousevat erityisen tärkeäksi 
kulkuyhteyksien ja yhteistilojen kohdalla. Asunnois-
ta näkymät avautuvat vain ulkotiloihin ikkunoiden, 
parvekkeiden ja terassien kautta. Parvekkeiden ja 
terassien suuntaus ja avoimuuden aste ovatkin tär-
keitä asuntojen visuaalisten yhteyksien kannalta. 
Yhteisistä tiloista avautuvat näkymät taas tekevät 
tilasta helpommin lähestyttävän. Visuaaliset yhtey-
det myös eri yhteistilojen sekä yhteistilojen ja kul-

kureittien välillä nousevat tärkeäksi yhteisöllisyyttä 
luovaksi elementiksi. 

Lange Engin tapaisissa rivitaloyhteisöissä tärkeim-
mät visuaaliset yhteydet syntyvät asuntojen ja yh-
teistalon välillä. Rakennusten sijoittelu, asuntojen 
avautuminen sekä yhteispihan kulkureitit ovat selke-
ästi suunniteltuja siten, että syntyisi mahdollisimman 
suoria näkymiä yhteistalolle. Tavoitteena on, että vi-
suaalinen yhteys yhteistaloon ja siellä tapahtuvaan 
toimintaan syntyisi ilman, että talolle tarvitsee erik-
seen mennä (Helamaa & Pylvänen, 2012: 76). 

Yhteisöllisissä kerrostaloissa visuaaliset yhteydet 
syntyvät yhteistilojen ja porrashuoneiden sekä sisä- 
ja ulkotilojen välille. Yksityisten asuntojen ja yhteis-
tilojen välillä ei ole suoria näkymiä, vaan asuntojen 
näkymät ovat yksityisiä ja avautuvat ulkotilaan. 
Tärkeimmät yhteisöllisyyttä luovat visuaaliset yhte-
ydet syntyvät yhteistilojen ja kulkureittien välille ja 
kerrostaloissa nämä näkymät voidaan jakaa hor-
isontaalisiin ja vertikaalisiin näkymiin. Esimerkiksi 
sisäänkäynnin ja yleensä välittömästi sen vieressä 

sijaitsevan yhteisen ruokailutilan välinen näköyh-
teys luo spontaaneja kohtaamisia ja houkuttelee 
asukkaita kohti yhteistilaa, suoraan omaan asun-
toon kulkemisen sijaan. Vertikaaliset visuaaliset 
yhteydet sijoittuvat porrashuoneeseen ja käytäväti-
loihin ja mahdollistavat kontaktien syntymisen myös 
eri kerrosten välillä. Porrashuoneiden aukotus ja 
näkymät muihin kerroksiin siis korostavat käytävä-
tilojen yhteisyyttä sekä lisäävät kodinomaisuutta ja 
viihtyisyyttä. Sekä Talo Maltassa että Sjöfartenissa 
nämä vertikaaliset näkymät jäävät puuttumaan, ja 
asuinkerrosten porrashuoneet ovat melko monoto-
nisia ja tavanomaisia.  

REITIT

Yhteisöasumisen suunnittelussa reitit ovat kenties 
kaikkein tärkein tilallinen kokonaisuus, millä voi-
daan vaikuttaa sosiaalisten kontaktien syntymiseen, 
riippumatta siitä minkälaisesta rakennustyypistä 
on kyse. Jokainen asukas liikkuu asuntonsa ja ul-
komaailman välillä lähes päivittäin, joten on hyvin 
olennaista minkälaisen tilan poikki asuntoihin kulje-

taan ja mitä matkalla kohdataan. (Helamaa & Pylvä-
nen, 2012: 126) Reitit ovatkin yhteisöasumisen yksi 
vahvimmin tavanomaisesta asuinrakentamisesta 
poikkeava elementti. Asuntojen sekä yhteistilojen si-
joittelu reittien varsille on tavallisesti hyvin harkittua. 

Talo Maltan ja Sjöfartenin kaltaisissa yhteisökerros-
taloissa porrashuoneet ovat päivittäisiä kulkureittejä 
ja siten potentiaalisia kohtaamispaikkoja. Edellä se-
lostettujen visuaalisten yhteyksien merkitys koros-
tuukin erityisesti kerrostalon porrashuoneessa, jotta 
kohtaamisia voi tapahtua myös eri kerroksissa sijait-
sevien reittien välillä. Palomääräysten rajoittaessa 
porrashuoneiden kalustettavuutta ja käyttöä oles-
keluun, voidaan niiden viihtyisyyttä ja arvoa kohtaa-
misen paikkana kasvattaa muun muassa erilaisilla 
kerrosten välisillä aukoilla, erilaisten näkymien luo-
misella, riittävällä valaistuksella sekä materiaaliva-
linnoilla. 

Porrashuoneen ei tarvitse olla anonyymi käytävä 
vaan osa yhteisesti koettua ja elettyä kotia.

SYDÄNTILA

Yhteisöasumiseen tyypillisesti kuuluvien käyttötar-
koitukseltaan melko tiukasti määriteltyjen yhteisti-
lojen lisäksi yhteisöllä voi olla käytössään yksi tila, 
jonka käyttötarkoitus on vapaampi ja moninaisempi. 
Usein tämä tila on joko torimainen aukio tai piha, 
tai kerrostalokohteissa yhteinen ruokailusali, joka 
muuntuu monitoimitilaksi. Sydäntila on paikka, jon-
ka läpi voi kulkea, johon voi pysähtyä, jossa voi het-
keksi istahtaa ja jossa saa tietoa tulevista tapahtu-
mista ja toimista.

Sydäntilaan voi mennä ilman osallistumisen pak-
koa, olemaan yksin seurassa, seuraamaan ohi kul-
kevia ihmisiä. Sydäntilaan on helppo mennä ja siellä 
on helppo olla. 

PIHA

Suomalaisessa urbaanissa kerrostaloasumisessa 
viihtyisä, aktiivinen piha on kokemukseni mukaan 
harvinaisuus. Hyvin suunniteltu, viihtyisä ulkotila voi

kuitenkin toimia merkityksellisenä kohtaamisten 
paikkana ja yhteisöllisyyden synnyttäjänä. Erilaiset 
aktivoivat pihatoiminnot, kuten leikkipaikka, ulko-
ruokailu, grillaus, kaupunkiviljely ja puutarhanhoito 
tuo pien- ja rivitaloille tyypillistä lisäarvoa kaupun-
kiasumiseen. Puutarhan ja pihan talkoovoimin hoi-
taminen luo yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja 
asukkaiden välille.

MATERIAALIT

Materiaalivalintojen merkitys yhteisöllisyyttä luovana 
tekijänä on tärkeä yhteisten tilojen sekä reittien koh-
dalla. Yhteisten tilojen viihtyvyys lisää niiden käyt-
töastetta, mutta mielestäni tärkeimmäksi nousevat 
reittien ja kulkuväylien varsilla käytetyt materiaalit. 
Erityisesti kerrostalokohteissa porrashuoneiden ma-
teriaalivalinnat vaikuttavat käytävätilojen viihtyisyy-
teen, niiden yleensä jäädessä kolkoiksi ja tyhjiksi. 
Esimerkiksi puun käyttö yhteisissä tiloissa voi luoda 
tarvittavaa kodinomaisuutta ja lämpöä kulkutiloihin, 
jotka muuten jäävät palomääräysten vuoksi melko 
autioiksi.
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OSA 3 : SUUNNITELMAOSA : YHTEISÖLLINEN KERROSTALO

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA ALUEANALYYSI

Halusin työssäni ottaa haasteeksi kaupunkiympä-
ristöön sijoittuvan suunnitteluprojektin, jossa voin 
sekä eheyttää kaupunkirakennetta että tarkastella 
yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukaisesti 
suunnitellun kerrostalon soveltuvuutta ja potentiaa-
lia urbaanissa ympäristössä. 

Tutustuttuani yhteisöasumista käsittelevään kirjal-
liseen aineistoon sekä useisiin esimerkkikohteisiin 
sekä Suomessa että ulkomailla, koen, että yhtei-
söasumisen potentiaali on suurimmillaan juuri tii-
viissä kaupunkiympäristössä, jossa asumistapojen 
eriytyminen ja sen erilaiset negatiiviset vaikutukset 
ovat suurimmillaan. Tiiviissä kaupunkiympäristössä 

asuinrakentaminen on lisäksi usein melko yhdenmu-
kaista, eikä vaihtoehtoja erilaisille asumismuodoille 
aina ole. Työni ensimmäisessä ja toisessa osiossa 
tekemieni havaintojen ja johtopäätösten perusteel-
la  olen suunnitellut urbaaniin kaupunkiympäristöön 
sijoittuvan yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin 
mukaisen kerrostalon, jossa limittyy yhteisasumisen 
sosiaalinen potentiaali, asumisen laatu ja asumisen 
ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Tavoitteenani 
oli luoda suunnitelma, joka tuo laatua ja asumisen 
vaihtoehtoja myös kaupunkiasumiseen. 

ALUEANALYYSI 

Suunnitelmani sijoittuu Leppälinnun kortteliin Hel-
singin Kamppiin. Korttelia rajaavat Abrahaminkatu, 
Ruoholahdenkatu, Eerikinkatu sekä Hietalahdenka-
tu, varsinaisen suunnittelukohteen sijaitessa Abra-
haminkadun varrella osoitteessa Abrahaminkatu 10. 

Sijainti on keskeinen: Kortteli sijaitsee vain noin 400 
metrin päässä Kampin ostoskeskuksesta ja metro-
asemasta, Helsingin rautatieasemalle matkaa ker-
tyy noin kilometri. Ydinkeskustan palvelut ovat siis 
aivan vieressä ja lähellä sijaitsevat myöskin koulu, 
tori, kauppahalli, sairaala ja päiväkoti.
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Kampimalmin peruspiirin asuntokanta on pääosin 
rakennettu ennen vuotta 1959 (Helsinki alueittain, 
2013: 40). Kampin kaupunginosa on rakennettu var-
sin tiiviisti, ja suurin osa kortteleista on umpikorttelei-
ta. Leppälinnun kortteli poikkeaa tästä, ja sen länsi-
laitaan on rakennettu pistetaloja Hietalahdenkadun 
puoleisen päädyn jäädessä osittain avoimeksi. 

Helsingin ydinkeskustan alueelle tyypillisesti kaduil-

le ei ole sijoitettu juurikaan vihervyöhykkeitä, ja ka-
tutila onkin hyvin urbaania katutason liiketiloineen ja 
kadunvarsipysäköinteineen. Leppälinnun korttelin 
vieressä, Ruoholahdenkadun toisella puolella on 
kuitenkin suurehko, Kampin linja-autoterminaalin 
sisäänkäynnin kanssa kokonaisuuden muodostava 
Lastenlehdon puisto, jossa on leikkipuisto sekä run-
saasti vapaata nurmialuetta. Myös läheisten Ruoho-
lahden Villojen piha-alue on varsin vihreää. Lisäksi 

Leppälinnun korttelin sisäpihoilla on pieniä viheralu-
eita paikoitukseen varatun tilan ohessa.

Julkisen liikenteen yhteydet Leppälinnun korttelista 
ovat erinomaiset raitiovaunu- ja linja-autolinjojen py-
säkkien sijaitessa heti korttelin vieressä Ruoholah-
denkadulla ja Lapinrinteellä.
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Varsinaisen suunnittelualueen, Abrahaminkatu 10:n,  
Ruoholahdenkadun puoleisella reunalla on Kurt 
Simbergin suunnittelema vuonna 1966 valmistunut 
toimistorakennus. Viereisellä tontilla osoitteessa 
Abrahaminkatu 8 on Martti Välikankaan 1930-luvul-
la suunnittelema tyylisuunnaltaan funktionalistinen 
asuinrakennus. Näiden kahden rakennuksen vä-
linen osuus Abrahaminkadusta on ollut tyhjillään.  

Vaikka tontille on kaavoitettu vain toimistorakenta-
mista, koin että paikka olisi oivallinen yhteisöllisen 
kerrostalon sijainniksi – paikka tuntuu suorastavan 
huutavan täydennystä. 

Tontti on kooltaan 1480 m2 ja sen Ruoholahdenka-
dun puoleisella sivustalla sijaitseva toimistoraken-
nus vie tontista noin 460 m2. Loput tontista on ra-

kentamatonta, lukuunottamatta kaakon puoleisella 
sivustalla olevaa sisäänkäyntiluiskaa maanalaiseen 
pysäköintikerrokseen. Paikoitusta löytyy myös pi-
halta ja Abrahaminkadun puoleiselle sivustalle jää 
pieni viherkaistale. Pihan puolella tontin eteläreunaa 
rajaa viereisen tontin piharakennus.

8 9

10
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MASSOITTELU JA ULKOARKKITEHTUURI

MASSOITTELU

Massoittelun lähtökohtana on tontilla olevan toi-
mistorakennuksen ja viereisellä tontilla sijaitsevan 
asuinrakennuksen välisen aukon täydentäminen. 
Suunnittelemani yhteisötalo rajaa Abrahaminkadun 
täydeltä mitaltaan, muodostaen näin tiivistä urbaa-
nia katutilaa. Runkosyvyyden määritin viereisen 
asuinrakennuksen rungon mukaan 15,5 metriin. 

Tavoitteenani oli suunnitella arkkitehtuuriltaan rai-
kas, nykyaikainen kaupunkikerrostalo, joka kuiten-
kin ottaa ympäröivän rakennuskannan huomioon.
Suunnittelemani rakennuksen kattomuoto sekä 
räystäskorkeus ovat ottaneet mallia viereisen tontin 
asuinrakennuksesta, ja nämä kaksi rakennusta yh-
dessä muodostavat kadun varteen yhtenäisen lin-
jan. Abrahaminkadun toisella puolella rakennukset 
ovat yhtälailla malliltaan harjakattoisia, räystäskor-
keuden vaihdellessa jossain määrin. 

Kerroksia  suunnittelemassani rakennuksessa on 5 
+ ullakkokerros sekä kellari. Pihan puolella viereisen 
tontin piharakennusta myötäilee suunnittelukohteen 
matala pihasiipi. Pihasta muodostuu näin ollen suo-
jaisa, mutta aurinkoinen vehreä kaupunkipiha, jota 
reunustavat viereisten tonttien korkeat lehtipuut.

ASEMAPIIRROS 1:1000
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JULKISIVUT

Julkisivujen osalta minulla oli alusta asti selvä visio: 
Halusin rakennuksen erottuvan naapureistaan, kui-
tenkin ympäröivää rakennuskantaa kunnioittaen. 

Rakennuksen massa noudattaa viereisen asuinra-
kennuksen linjoja harjakaton ja räystäskorkeuden 
suhteen, harjakorkeuden noustessa tontilla olevan 
toimistorakennuksen vesikaton tasalle. Ikkunat ovat 
malliltaan neliöitä, joiden koko vaihtelee. Ikkunat 
asettuivat julkisivuun ikään kuin sattumanvaraises-
ti, tekemättä yleisilmeestä kuitenkaan rauhatonta 

ja tuoden mielenkiintoa ja mahdollisuuksia myös 
sisätiloihin. Ullakkokerroksen lattiatason jäädessä 
lähelle räystäskorkeutta ikkunoita on sijoitettu myös 
vesikaton lappeelle. Maantasokerroksen ovien ja ik-
kunoiden rytmitys ottaa mallia viereisistä rakennuk-
sista ja aukotus pysyykin kokonsa puolesta näyteik-
kunamaisena.

Julkisivumateriaali on harmaa, harjattu rappaus. 
Julkisivu hakee siten yhtymäpintaa myös viereisen 
asuinrakennuksen keltaiseen, pinnaltaan tasaisem-
paan rappaukseen. Vastapainoksi harmaalle, teol-
liseen vivahtavalle julkisivumateriaalille, ikkunoiden 

ja ovien karmit ovat vaaleaa puuta.

Parvekkeet ovat rakennuksessa sisäänvedetty-
jä. Kadun puolella lasitetut parvekkeet eivät erotu 
muusta julkisivusta, ja Abrahaminkadun puoleisesta 
julkisivusta muodostuu umpinaisempi, kuin raken-
nusta suojeleva muuri. Pihan puolella parvekkeet 
ovat avoimia, vaaleilla pinnakaiteilla rajattuja. Puiset 
pinnat tuovat lämpöä julkisivuun ja ullakkokerroksen 
kattoterassit rikkovat räystäslinjaa, luoden sisäpi-
halle kadun puolen julkisivusta poikkeavaa rytmiä. 
Julkisivut ovat siis lähtökohdiltaan samanlaisia ja 
tunnistettavia, mutta kuitenkin luonteiltaan erilaisia.

JULKISIVU SISÄPIHALLE 1:400
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33
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JULKISIVUMATERIAALIT :     1.  HARJATTU KOLMIKERROSRAPPAUS, HARMAA      2. PUUVERHOUS, PYSTY      3.  iKKUNAT JA OVET, KIRKAS KARKAISTU JA LAMINOITU LASI, KARMIT PUUTA      4. AUTOTALLIN OVI, YLÖSTAITTUVA , HARMAA     5. PYSTYSAUMAKATE, HARMAA       6. PINNAKAIDE, VALKOINEN

JULKISIVU ABRAHAMINKADULLE 1:400
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Suunnittelemani yhteisöllinen kaupunkikerrostalo 
noudattaa yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin 
pääpiirteitä: Asunnot ovat yksityisiä, mutta yhteisti-
lat ja niiden sopimuksenvarainen käyttö ja jakami-
nen tuovat uudenlaista laatua ja monipuolisuutta 
asumiseen. Abrahaminkadun yhteisötalo toimii par-
haimmillaan kuin saman katon alle koottu, ”pystyyn 
nostettu kylä”: Jokaisella on oma yksityinen tilansa, 
mutta suunnittelulla on luotu mahdollisuuksia sekä 
henkisesti että fyysisesti matalan kynnyksen vuo-
rovaikutukseen naapurien kanssa. Suunnittelema-
ni yhteisötalo tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden 
kuulua joukkoon, sekä esimerkiksi yhteisiä aterioita, 
saunailtoja, juhlia, turvallisuutta ja seuraa – asioita 
joita nykypäivän individualisoitunut kaupunkiasu-
minen ei asukkailleen tarjoa. Visioni yhteisöllisestä 
kaupunkikerrostalosta on rakentunut sekä yhteisö-
asumista käsittelevästä kirjallisesta aineistosta, että 
esimerkkikohteiden tarkastelusta tekemieni johto-
päätösten perusteella.  

YHTEISPIHA

Yhteisötalon piha-alue on tarkoitettu koko asuinyh-
teisön yhteiseksi olohuoneeksi. Etelään ja länteen 
avautuvaa pihaa reunustaa viereisten tonttien veh-
reät lehtipuut. Käynti yhteispihalle on johdettu ton-
tilla sijaitsevaan toimistotaloon puhkaistun “portin” 
kautta. Tämä kulkuväylä palvelee myös huolto- ja 
pelastusreittinä. 

Pihan erilaiset oleskelualueet ja toiminnot limitty-
vät toisiinsa, helpottaen eri käyttäjien kohtaamista 
piha-alueella. Yhteispihalla on myös kasvihuone ja 
viljelypalstoja, jotka luovat mahdollisuuden kaupun-
kiviljelyyn. Kasvihuoneen vieressä oleva jätteenke-
räyspiste käsittää myös kompostin. Pyöräkatokset 
on sijoitettu hajautetusti ympäri pihaa ja pyykin-
kuivaus ja tomutus lähelle sisäänkäyntejä.

Rakennuksen kylkeen sijoitettu suuri ruokailuterassi 

sekä sen yhteydessä oleva ulkokeittiö ja grillipaik-
ka houkuttelevat asukkaita ulos. Terassi toimii paitsi 
ruokailupaikkana, myös auringonottopationa, yhtei-
sön järjestämien juhlien lavana tai esimerkiksi asuk-
kaiden pyörittämänä kesäkahvilana ravintolapäivän 
aikaan.

Leikkipaikka on sijoitettu pihalle keskeisesti, jotta 
leikkivien lasten valvonta onnistuu joka puolelta pi-
haa ja asunnoista. Leikkialueelle on sijoitettu myös 
ulkokuntoilulaitteita. Pihan eteläpäätyä rajaavaan 
piharakennukseen on sijoitettu ulkokeittiötä ja -ruo-
kailua palveleva kylmä varasto sekä puulämmittei-
nen pihasauna puku- ja pesuhuoneineen ja aidalla 
rajattuine terasseineen.Ympäri piha-aluetta sijoitel-
lut puuistutusaltaat tuovat lisää vehreyttä kaupunki-
pihalle.

VISIO YHTEISÖLLISESTÄ KAUPUNKERROSTALOSTA

37NÄKYMÄ YHTEISPIHALTA
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TILAOHJELMAN MITOITUS

Yksi tärkeimmistä lähtökohdista suunnittelussani oli 
yksityisten asuntojen ja jaettujen yhteistilojen mi-
toituksen suhde. Tavoitteeni oli mitoittaa yhteistilat 
vastaamaan yhteisön kokoa erityisesti tilasuunnitte-
lun näkökulmasta. 

Yhteistilojen kokonaisala on mahdollista jyvittää 
asukkaiden kesken monella tavalla. Tässä työssä 
olen yhteistilojen mitoituksen havainnollistamiseen 
käyttänyt yksinkertaista kaavaa, jossa asuntojen lu-

kumäärä jaetaan neliömäärällä, joka saadaan kun 
asuinpinta-ala jaetaan yhteistilojen yhteenlasketulla 
pinta-alalla. 

asuntojen lukumäärä / 
(asuinpinta-ala / yhteistilojen pinta-ala )

Tällä kaavalla olen laskenut, kuinka monta yhteisti-
laneliömetriä kullekin asunnolle on suunnitelmassa 
jyvitetty. Vertailukohteena käytin esimerkkikohteide-
ni tilaohjelmista samalla kaavalla tekemiäni laskutoi-

mituksia: Talo Maltassa yhdelle asunnolle on jyvitet-
ty 6,9 m2 yhteistilaa, Lange Engissä vastaava luku 
on 5,7 m2, ja Sjöfartenissa 5,9 m2. Tässä työssä 
suunnittelemani yhteisötalon tavanomaisesta ker-
rostaloasumisesta poikkeavista yhteistiloista jokai-
selle asunnolle jakaantuu 6,8 m2.

Yhteistilojen kokoa olen kompensoinut mitoittamalla 
yksityiset asunnot tavanomaista maltillisemmin, jot-
ta tilaohjelmasta muodostuu eheä ja toimiva koko-
naisuus.

39NÄKYMÄ MONITOIMISALIIN
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MONITOIMISALI
120 m2

YHTEISKEITTIÖ
22 m2

PYYKKITUPA
17 m2

KUIVAUS
10 m2

UVV
18 m2

LIIKETILA 1
24 m2

LIIKETILA 2
44 m2

UVV
20 m2

VERSTAS
20 m2

infoseinä

TK

oleskelu
koottava lava

ruoan nouto

SAUNA
7 m2

PH
7 m2

PKH
6 m2

pihavarasto
puuvaja ulkokeittiön varasto

kalustevarasto

ULKOKEITTIÖ

SAUNATERASSI

NUOTIO
GRILLIPAIKKA
OLESKELU

LEIKKIKENTTÄ
ULKOLIIKUNTA

KASVI-
HUONE KAUPUNKI-

VILJELY pyykinkuivaus

tomutus

lumen läjitys

pyöräkatos

pyöräkpaikoitus

JÄTE-
HUOLTO

lumen läjitys

ULKOTERASSI

OLESKELU

wc wcwc
(inva)

+0.0

kaluste-
kaappi

kaluste-
kaappi

A

A

B B

20 AP

TEKN.

TALOVARASTO
HUOLTO

KUNTOSALI

VSS
IRTAIMISTOVARASTOT

hissin
konehuone

spk

A

A

BB

PIHASUUNNITELMA JA MAANTASOKERROS 1:300
KELLARIN POHJAPIIRROS 1:400

MAANTASOKERROS

Maantasokerrokseen  sijoittuu  yhteisöasumisen  
pohjoismaiselle mallille tyypillisesti lähinnä yhteisti-
loja. Pääsisäänkäynniltä pihalle jatkuva pääkäytävä 
puolittaa rakennuksen ja porraskäytävä jatkuu koh-
ti rakennuksen pohjoispäätyä, muodostaen pihan 
puolelle toisen, sekundäärisen pääsisäänkäynnin. 

Maantasokerroksen ja koko rakennuksen sydäntila, 
yhteinen monitoimisali keittiöineen sijoittuu pääsi-
säänkäynnin välittömään läheisyyteen. Tilojen väli-

set lasiseinät luovat visuaalisia yhteyksiä ja mahdol-
listavat spontaaneja kohtaamisia. Isot ikkunat tuovat 
tilaan runsasti valoa ja näköyhteys kadulta houkut-
telee astumaan sisään. Monitoimisali on sisustettu 
kodikkaasti mutta käytännöllisesti: Pinottavien ja 
helposti siirreltävien kalusteiden avulla tila muuttuu 
yhteisruokailutilasta joogasaliksi, intiimiksi konsert-
tipaikaksi tai juhlatilaksi. Tilaan sijoitetut sohvat, 
keinutuolit ja nojatuolit houkuttelevat oleskeluun, 
ja ruokapöydillä voi vaikka tehdä läksyjä yhdessä. 
Sisäpihan ulkoterassille avautuvat lasiovet tuovat 
tilaan yksityisemmän, toisen sisäänkäynnin, mikä 

myös monipuolistaa ulko-ja sisätilojen välistä luon-
nollista kiertoa ja luo mahdollisuuksia kohtaamisille.  

Rakennusta halkovan pääkäytävän varrella on myös 
asukkaita palvelevat wc:t ja käytävän toiselle seinäl-
le on sijoitettu digitaalinen infoseinä, joka verkkoso-
velluksen avulla palvelee asukkaita ajankohtaisten 
tapahtumien ja käytännön asioiden tiedottamisessa. 
Muita maantasokerroksen yhteistiloja ovat pyykki-
tupa kuivaushuoneineen, ulkovälinevarastot sekä 
verstas. Lisäksi kadunpuoleisella sivulla on kaksi eri 
kokoista liiketilaa.

KELLARIKERROS 

Päätin suunnitelmassani ottaa käyttöön tontilla ole-
massa olevan maanalaisen paikoituksen. Autopaikka-
tarve alueella on kaavassa määritelty kaavalla 1 ap / 
120 m2 asuntokerrosalaa. Suunnitelmani kokonaisa-
lan ollessa 2267,0 m2 autopaikkatarve rakennuksella 
on 19kpl. Kokonaisuudessaan autopaikkoja kellariin 
mahtuu 20kpl. Pysäköinnin lisäksi kellarikerrokseen 
on sijoitettu kaikki rakennuksen tekniset tilat, yhteis-
varastot, talovarasto sekä talon asukkaiden yhteis-
käytössä oleva kuntosali. Kellarikerroksesta on suora 
porras- ja hissiyhteys yhteisötalon muihin kerroksiin.
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ASUINKERROKSET

Yleiset suunnitteluperiaatteet

Yhteisötaloni asuntosuunnittelun lähtökohtana ovat 
laadukkaat, miellyttävät ja monikäyttöiset asunnot, 
mutta nykyiseen normittuneeseen asuntosuunnit-
teluun verrattuna maltillisemmin mitoitettuna. Läh-
tökohdan taustalla on ajatus siitä, että laadukkail-
la, hyvin varustelluilla yhteistiloilla voidaan korvata 
asuntokohtaisia tilavarauksia. Asunnot ovat siis kes-
kimäärin nykystandardeja pienempiä ja tarkemmin 
mitoitettuja, mutta visioni mukaan yksityisissä asun-
noissa menetetyt neliöt saa yhteistilojen laadussa ja 
monipuolisuudessa takaisin moninkertaisesti. 

Esimerkiksi kylpyhuoneet on asunnoissa mitoittettu 
ilman vaatehuoltoon liittyvien laitteiden tilavarausta 
- ja erillisiä kodinhoitohuoneita ei asunnoissa ole ol-
lenkaan, vaan nämä on korvattu laadukkaalla yhtei-
sellä pyykkituvalla ja kuivaushuoneella. Myös keitti-
öt on mitoitettu normeja pienemmiksi,  päivittäisen 

yksityisen ruokailun tarpeen vähentyessä yhteisruo-
kailun ja yhteisen suurkeittiön olemassaolon myötä. 
Myös oleskelu- ja makuuhuoneet on mitoitettu ta-
vanomaista tiiviimmin. Kaikki asunnot ovat kuitenkin 
mitoituksensa puolesta muutettavissa esteettömik-
si, mikä luo rakennukseen myös elinkaariasumisen 
ajatusmallia.

Porrashuoneet

Useissa olemassaolevissa yhteisötaloissa juuri por-
rashuoneiden laatu on jäänyt suunnittelussa turhan 
vähälle huomiolle. Reitit ja näkymät ovat kuitenkin 
tärkeä yhteisöllisyyteen positiivisesti vaikuttava te-
kijä myös porrashuoneissa, joten suunnittelussa on 
tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota myös por-
raskäytävien laatuun.

Yksi keino parantaa porraskäytävien laatua yhteisöl-
lisyyttä lisäävänä elementtinä on näkymien luomi-
nen eri kerrosten välille. Suunnitelmassani suurim-
mat aukot välipohjissa sijoittuvat pääsisäänkäynnin 

ja tuulikaapin yläpuolelle, ja pienempiä aukkoja on 
eri puolilla porrashuoneita. Näin luodut audiovisu-
aaliset yhteydet porrashuoneessa mahdollistavat 
satunnaisten kontaktien syntymisen myös eri ker-
rosten välillä. Korkea tila pääsisäänkäynnin yläpuo-
lella tuo myös runsaasti valoa porrashuoneeseen, 
ja julkisivun vapaa ikkunasommitelma on korkeassa 
tilassa selkeästi nähtävissä myös sisältäkäsin.

Kolmannessa kerroksessa porrashuoneessa on 
myös leikkinurkkaus, ja sen yhteydessä asukkaiden 
yhteiskäytössä oleva parveke. Tällainen porrashuo-
neessa oleva toiminto tuo elämää ja kodinomaisuut-
ta myös kulkutiloihin.

Myös materiaalivalinnat ovat tärkeä osa porrashuo-
neen viihtyisyyttä. Puun käyttö lisää tilaan lämpöä 
ja kodinomaisuutta, ja kalusteiden sijaan tilaa voi si-
sustaa erilaisilla taideteoksilla tai asukkaiden omilla 
seinämaalauksilla. 

TAKKAHUONE

PORRASHUONE

PORRASHUONE

PORRASHUONE

PORRASHUONE

INFOSEINÄ

TUULIKAAPPI

LEIKKINURKKA

ULLAKKOTASANNE

KATTOTERASSI

SPK

+ 18.0

+ 22.0

+ 0.0

+ 3.8

+ 6.8

+ 9.8

+ 12.8

+ 15.8

- 3.2

+ 16.1

LEIKKAUS B-B  1:200



44 45

POHJAPIIRROS 2 KRS 1:200

A. 2H+K
57 m2

B. 3H+K
65 m2

C. 2H+K
50 m2

A
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B B

A

A

B B
+3.8 +6.8
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2-3 kerros

Pääasialliset asuinkerrokset suunnittelemassa-
ni yhteisötalossa ovat kerrokset 2-5. Kerroksiin 
2-3 sijoittuu 2-kerroksisia asuntoja. Kaksiker-
roksisuus tuo lisäarvoa muita alempana sijait-
seviin asuntoihin ja on asuntotyyppinä tilalli-
sesti kiinnostava. Asunnon jakaminen kahteen 
tasoon luo huoneistoon pientaloille tyypillistä 
tilallista arvoa, asuntokoon pysytellessä kuiten-
kin maltillisena. 

Suunnittelemani 2. ja 3. kerrokseen sijoittuvat 
kaksikerroksiset asunnot laajenevat ylemmäs-
sä kerroksessaan porrashuoneen päälle ja 
edustavat kolmea eri tyyppiä: 

A. Rakennuksen päädyissä sijaitsevat huoneis-
tot ovat kooltaan 57 m2 ja sisältävät ensim-
mäisessä asuinkerroksessa eteisen, ruokailuti-
lan, keittiön, oleskelutilan sekä kylpyhuoneen. 
Asunnon toisessa kerroksessa on korkeaan 
tilaan avautuva parvimainen makuuhuone sekä 
aputiloina wc ja vaatehuone. Makuuhuone on 
mahdollista myös rajata yksityisemmäksi sei-
nällä. 

B. Toista kaksikerroksista asuntotyyppiä edus-
tavat huoneistot sijaitsevat rakennuksen kes-

kellä. Kooltaan asunnot ovat 65 m2. Ensim-
mäiseen asuinkerrokseen sijoittuvat eteinen, 
ruokailutila, keittiö, kylpyhuone sekä yksi ma-
kuuhuone. Asuntojen toisessa kerroksessa on 
korkeaan tilaan avautuva valoisa oleskelutila 
sekä toinen makuuhuone ja kylpyhuone. 

C. Kolmas kaksikerroksinen asuntotyyppi on 
muunnelma kakkostyypistä: Asunnon yhte-
yteen sijoittuva hissi pienentää asunnon 55 
neliömetriin. Alakerran keittiön, ruokailutilan ja 
oleskelutilan lisäksi yläkerrassa sijaitsee avoin 
nukkumaparvi, jonka yhteydessä on myös toi-
nen kylpyhuone sekä vaatehuone.

Kaikissa kaksikerroksissa asunnoissa yhteis-
tä on korkea, avoin tila, jota neliön muotoiset 
ikkunat persoonallisesti aukottavat. Omakoti-
taloasumiselle tyypillisempi korkea tila tuo huo-
neistoihin arkkitehtonista laatua ja mielenkiintoi-
suutta. Parvekkeet ovat pihan puolella kahden 
kerroksen korkuisia - kadun puolen asunnoissa 
kummassakin kerroksessa on oma, lasitettu 
parvekkeensa. Oma erityispiirteensä on myös-
kin asuntojen sisäiseen portaaseen osittain in-
tegroitu keittiö, joka säästää tilaa ja luo oman 
mielenkiintoisen tunnusmerkkinsä asuntoihin.

POHJAPIIRROS 3 KRS 1:200

A. 2H+K
57 m2

A. 2H+K
57 m2

A. 2H+K
57 m2

B. 3H+K
65 m2

B. 3H+K
65 m2

45NÄKYMÄ KAKSIKERROKSISEEN ASUNTOON
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POHJAPIIRROS 4 KRS 1:200

A

A
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A
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B B
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F. 1H+K
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4-5 kerros

Kerroksissa 4-5 on sekä kooltaan että tyypil-
tään erilaisia asuntoja.  Asuntojen paikat ja jaot 
ovat vaihdeltavissa ja isoimmat asunnot on 
mahdollista jakaa myös kahdeksi pienemmäksi 
asunnoksi. Erilaisia yksikerroksisia asuntotyyp-
pejä kerroksissa 4 ja 5 on yhteensä neljä:

D. 4h+ k 
75m2

E. 2h+k
37 m2 

F.  1h+k
33 m2

G. 1h+k
25 m2

Viidennen kerroksen päädyissä sijaitsee neljä 
kaksikerroksista asuntoa, jotka ovat muunnel-
mia 2. ja 3. kerroksen asunnoista. Jokainen 
näistä neljästä kaksikerroksesta asunnosta on 

hieman erilainen: Viidennen kerroksen kaksihieman erilainen: Viidennen kerroksen kaksi-
kerroksista huoneistoista kaksi on laajennettu kerroksista huoneistoista kaksi on laajennettu 
käsittämään myös toisen, alakerrassa sijaitsekäsittämään myös toisen, alakerrassa sijaitse-
va makuuhuoneen, jolloin asunnon neliömäärä va makuuhuoneen, jolloin asunnon neliömäärä 
nousee 68:aan (tyyppi J) tai 78:aan (tyyppi K). nousee 68:aan (tyyppi J) tai 78:aan (tyyppi K). 
Näissä kahden makuuhuoneen asunnoissa yläNäissä kahden makuuhuoneen asunnoissa ylä-
kerran parvimainen makuutila on erotettu korkerran parvimainen makuutila on erotettu kor-
keasta tilasta omaksi huoneekseen väliseinällä. keasta tilasta omaksi huoneekseen väliseinällä. 
Kaksi huoneistoa on kaksioita, kooltaan 63m2 Kaksi huoneistoa on kaksioita, kooltaan 63m2 
(tyyppi H) ja 57m2 (tyyppi I). Pihan puoleisilla (tyyppi H) ja 57m2 (tyyppi I). Pihan puoleisilla 
kaksikerroksisilla asunnoilla on alakerran parkaksikerroksisilla asunnoilla on alakerran par-
vekkeen lisäksi käynti myös omalle, yksityiselle vekkeen lisäksi käynti myös omalle, yksityiselle 
kattoterassille toisen asuinkerroksen makuukattoterassille toisen asuinkerroksen makuu-
huoneesta.

H. 2h+k
63m2

I. 2h+k
57m2

J. 3h+k
68 m2

K. 3h+k
73 m2

D. 4H+K
75 m2

E. 2H+K
37 m2

E. 2H+K
37 m2

F. 1H+K
33 m2

G. 1H+KG. 1H+KG. 1H+K
25 m225 m225 m2E. 2H+K

37 m2

POHJAPIIRROS 5 KRS 1:200

VSS / IRTAIMISTOVARASTO
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+ 9.8
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- 3.2

MONITOIMISALI

2-KERROKSINEN ASUNTO
3H+K

2-KERROKSINEN ASUNTO
3H+K

4H+K2H+K

2H+K1H+K

MONITOIMIULLAKKO

WC 
(INVA)

ULLAKKOSAUNA

LEIKKAUS  A-A  1:100
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MH
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WC WC

VH

MH

WC WC

VH VH

MH MH

TAKKAHUONE
24 m2

PKH
10 m2

PKH
10 m2

PH
11 m2

PH
11 m2

ULLAKKOSAUNA
9 m2

ULLAKKOSAUNA
9 m2

WC WC

WC
WC
(inva)

VIERASHUONE
13 m2

VARASTO
9 m2

+15.8

VIIHDEULLAKKO
40 m2

MONITOIMIULLAKKO
36 m2

KATTOTERASSI

POHJAPIIRROS ULLAKKO 1:200

A

A

B B

Ullakko

Suunnittelemani yhteisötalon ullakkokerros on 
luonteeltaan yhteisöllinen; Rakennuksen pää-
dyssä olevien kaksikerroksisten huoneistojen 
ylempiä kerroksia lukuunottamatta ullakko on 
varattu yhteistiloille.

Ullakon yhteistilojen keskiössä ovat suomalai-
selle asuinkerrostalolle tyypilliseen tapaan sau-
nat oheistiloineen. Saunoja on ullakolla kaksi, 
eli yhdessä puulämmitteisen pihasaunan kans-
sa saunojen lukumäärä asuinyhteisössä nou-
see kolmeen. Ullakkosaunojen yhteydessä on 
myös takkahuone, joka voi tarvittaessa toimia 
myös rauhallisena oleskelu- tai kokoontumisti-
lana. Takkahuoneesta on käynti sekä suoraan 
saunaosastoihin että rakennuksen suurelle kat-
toterassille. Myös saunatiloista on oma, suora 
käyntiovensa terassille vilvoittelemaan. 

Pihan puolelle avautuvan sauna- ja takkahuone-
vyöhykkeen lisäksi ullakolla on porrashuoneen 
molemmilla puolilla korkeaa, kattoikkunoiden 
valaisemaa, mielenkiintoista ja persoonallista 
yhteistilaa. Toisella puolella tila on monikäyt-
töistä kokoontumis- ja oleskelutilaa, jonka sei-
nustalla on myös pieni keittiö. Tilassa on myös 

oleskeluun kutsuvia lepokalusteita. Kalusteet 
ovat pinottavia ja helposti siirreltäviä, joten tilaa 
voi tarvittaessa käyttää hyvin monipuolisesti. 
Kokoontumistilan perällä on myös yhteisöasu-
misen pohjoismaisen mallin mukaisille yhteisö-
taloille tyypillinen vierashuone, jota asukkaat 
voivat tarvittaessa varata vieraidensa majoitus-
ta varten. Porrashuoneen toisella puolella on 
peli- ja elokuvaullakko, jossa asukkaat voivat 
viettää elokuvailtaa, pelata pelejä, leikkiä, lu-
kea ja oleskella. Säkkituolit, sohvat ja nojatuolit 
kutsuvat viettämään vapaa-aikaa, yksin tai yh-
dessä.  

PINTA-ALATIEDOT

Kerrosala:    2267 m2
Asuntoja:    22
Asuinpinta-ala:   1148 m2 
Yhteistilat:    355 m2

Yhteistilat voidaan jakaa asuntokohtaisesti si-
ten, että asuntojen lukumäärä jaetaan neliö-
määrällä, joka saadaan kun asuinpinta-ala jae-
taan yhteistilojen yhteenlasketulla pinta-alalla. 
Tässä suunnitelmassa jokaiselle huoneistolle 
on jyvitetty oman huoneistoalansa lisäksi myös 
6,8 m2 yhteistilaa.

49NÄKYMÄ ULLAKON MONITOIMITILAAN



50 51

LÄHTEET

RAPORTIT JA SELVITYKSET

Helamaa, Anna & Pylvänen, Riikka, 2012: Askeleita kohti yhteisöasumista. Selvitys 
yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta. Tampereen Teknillinen Yliopisto, 
Arkkitehtuurin laitos, EDGE Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio, julkaisu 
6. Katajamäki Print & Media Oy, Tampere.

PAINETUT LÄHTEET

Helamaa, Anne 2014: Yhdessä - Together. Arkkitehti, Finnish Architecture Review, 
nro 4, 18-27. 

Kahri, Esko & Pyykönen, Hannu 1984: Asuntoarkkitehtuuri- ja suunnittelu. Raken-
nuskirja Oy, Helsinki.

Korpela, Salla 2014: Yhteinen talo. Ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasumisen 
pohjoismainen malli. Into Kustannus Oy, Helsinki.

Mänttäri, Roy 2014: Yhdessä - Together. Arkkitehti, Finnish Architecture Review, 
nro 4, s.40.

Paasivaara, Leena & Nikkilä, Juhani 2010:  Yhteisöllisyydestä työhyvinvointia. Kir-
japaja, Helsinki.

 

PAINAMATTOMAT LÄHTEET

Annikinkadun Puutalokortteli, 2015. [Viitattu 15.9.2015] Saatavissa: http://annikin-
katu.net/runofestivaali/index.htm

Arja Tuusvuori: Perheen ytimessä. Yliopisto-lehti [verkkojulkaisu]. 2009, nro 4. 
[Viitattu 5.9.2015] Saatavissa: http://yliopisto-lehti.helsinki.i/?article=5236

Bogemenskapen Sjöfarten, 2015. [Viitattu 12.9.2015] Saatavissa: http://sjofarten.
se/?page_id=33

Helsingin kaupungin tietokeskus 2014: Helsinki alueittain 2013 [verkkojulkaisu]. 
ISBN 978-952-272-650-6. [Viitattu 2.9.2015] Saatavissa: http://www.hel.i/hel2/tie-
tokeskus/julkaisut/pdf/14_04_22_Helsinki_alueittain_2013_Tikkanen.pdf

Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132. 
Internet-versio MOT Kielitoimiston sanakirja 1.0. Helsinki: Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskus ja Kielikone Oy, 2004. [Viitattu 2.9.2015.) Saatavissa: http://www.kiel-
itoimistonsanakirja.i/, hakusana ‘yhteisö’

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3215. 
2014, Liitetaulukko 4. Uusperheet 1990–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 
1.9.2015]. Saatavissa: http://www.stat.i/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_
tau_004_i.html

Talo Malta, 2013. [Viitattu 15.9.2015] Saatavissa: http://www.maltatalo.i/tietoa-ta-
losta

YLE 2009 = Yleisradio Oy. Näin suomalainen asuu [verkkodokumentti]. Julkai-
suaika 6.5.2009. Toimittaja Reijo Perälä. [Viitattu 15.9.2015] Saatavissa: http://yle.
i/aihe/artikkeli/2009/05/06/nain-suomalainen-asuu?ref=ydd-related-content

YLE 2010 = Yleisradio Oy. Elävä arkisto: Yksineläjiä ja yksinäisiä [verkkodoku-
mentti]. Julkaisuaika 15.7.2010. [Viitattu 15.9.2015] Saatavissa: http://yle.i/aihe/
artikkeli/2010/07/15/yksinelajia-ja-yksinaisia

KESKUSTELUT

Huvila, Pirjo & Pollock, Eric 2015. Vierailu Talo Maltassa 14.2.2015.

Ripellino, Alessandro 2015. Sähköpostikeskustelu 15.9.2015.

Thrane, Paul 2015. Sähköpostikeskustelu 13.9.2015

OPINNÄYTETYÖT

Lyytikkä, Anneli 1982: Asumisen vaihtoehtoja. Diplomityö. Teknillinen korkeakoulu, 
arkkitehtiosasto, rakennussuunnittelun laitos, julkaisu C54. 

Pylvänen, Riikka: 2009. Urbaani asuinyhteisö. Yhteisöllisen asuinkonseptin kehitys 
ja toteutuksen mahdollisuudet. Diplomityö. Tampereen Teknillinen Yliopisto, Arkki-
tehtuurin laitos. 

KUVALÄHTEET

Kuvat ja kaaviot tekijän, paitsi seuraavaksi mainitut:

Kaavio 2, s. 17
Kuva laadittu lähteen mukaan: Loppukiriä koskevat unelmat
Dahlström & Minkkinen, 2009. s.70

Kuva 1, kuva 2, s.19
Kuvat Talo Maltasta
Salla Korpela / Julkaistu tekijän luvalla

Kuva 3, kuva 4, s.19
Kuvat Sjöfartenista
Alessandro Ripellino Arkitekter / Julkaistu tekijän luvalla

Kuva 5, kuva 6, s.19
Kuvat Lange Engistä
Stamers Kontor, Laura Stamer / Julkaistu tekijän luvalla

Kuva 7, s. 27, kuva 10, s.31
Ilmakuva Maanmittauslaitoksen luovuttamaa aineistoa, 
Maastotietokanta 9/2015



52

LIITTEET: PLANSSIPIENENNÖKSET

Asumisen tarpeet yhteiskunnassamme ovat viimeis-
ten vuosikymmenten aikana eriytyneet valtavasti 
muun muassa väestörakenteen muutosten sekä 
yhteiskunnan yleisen individualisoitumisen myötä. 
Perinteinen käsitys ydinperheistä, niiden määristä 
ja tyypillisestä elämänvaihemallista ei enää päde. 
Asuntokuntien ja perheiden koon muutokseen liittyy 
myös asumisen sosiaalisten kontaktien vähenemis-
tä, yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Erityisesti nämä 
ongelmat näkyvät kaupungeissa, joiden kasvava 
vetovoima haastaa tiivistämään olemassa olevaa 
rakennuskantaa. Asuntotuotantomme on kuitenkin 
pysynyt samana, johtuen muutaman ison toimijan 
dominoimista markkinoista sekä hyvin vahvasta 
sääntelystä ja normeista.

Yhteisöasumisen ajankohtaisuus kytkeytyykin juuri 
erilaisten perhemuotojen ja elämäntapojen moni-
naistumiseen sekä haluun pienentää asumisen eko-
logista jalanjälkeä. Potentiaalia on valtavasti: Omaa 
perhekuntaa laajempi asukasryhmä luo mahdolli-
suuksia muun muassa erilaisten tilojen jakamiseen 
ja asumisen palveluiden monimuotoistumiseen. 
Viime aikoina yhteisöasumisen voidaankin nähdä 
kehittyneen ennen kaikkea arjen tarpeista ja asuk-
kaiden toimesta. Keskeisin yhteisöasumisen motiivi 
onkin yksinkertainen: Helpompi ja rikkaampi arki. 
Yhteisöllinen asumistapa tuo kerrostaloon pientalo-
asumiseen liittyvää omaehtoisuutta ja joustavuutta 
luoden siten uusia asumisen vaihtoehtoja myös ur-
baaniin kaupunkiympäristöön.

Yhteisöasuminen, ja tarkemmin määriteltynä yhtei-
söasumisen pohjoismainen malli jossa jokaisella 
taloudella on omat yksityiset tilansa sekä yhteisön 
jakamat yhteistilat, voisi olla ratkaisu useisiin asumi-
sen ajankohtaisiin haasteisiin. Yhteisöasumisessa 
piilevä sosiaalista, ekologista ja taloudellista poten-
tiaalia ei vielä ole juurikaan hyödynnetty suomalai-
sessa asuntosuunnittelussa. 

Suunnittelemani yhteisöllinen kaupunkikerrostalo 
noudattaa yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin 
pääpiirteitä: Asunnot ovat yksityisiä, mutta yhteistilat 
ja niiden sopimuksenvarainen käyttö ja jakaminen 
tuovat uudenlaista laatua ja monipuolisuutta asu-
miseen. Abrahaminkadun yhteisötalo toimii par-
haimmillaan kuin saman katon alle koottu, ”pystyyn 
nostettu kylä”: Jokaisella on oma yksityinen tilansa, 
mutta suunnittelulla on luotu mahdollisuuksia sekä 
henkisesti että fyysisesti matalan kynnyksen vuo-
rovaikutukseen naapurien kanssa. Suunnittelemani 
yhteisötalo tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden kuu-
lua joukkoon, sekä esimerkiksi yhteisiä aterioita, 
saunailtoja, juhlia, turvallisuutta ja seuraa - asioita 
joita nykypäivän individualisoitunut kaupunkiasu-
minen ei asukkailleen tarjoa. Visioni yhteisöllisestä 
kaupunkikerrostalosta on rakentunut sekä yhteisö-
asumista käsittelevästä kirjallisesta aineistosta, että 
esimerkkikohteiden tarkastelusta tekemieni johto-
päätösten perusteella.  

Kylä kaupungissa on suunnitelmapainotteinen dip-
lomityö, jonka aiheena on yhteisöasumisen poh-
joismaisen mallin mukaisesti suunniteltu kerrostalo 
Helsingin keskustaan Kampin kaupunginosaan. Työ 
jakaantuu kolmeen osaan, joista kahdessa ensim-
mäisessä tarkastelen kirjallisesti yhteisöasumisen 
pohjoismaisen mallin ajankohtaisuutta ja potenti-
aalia urbaanin kerrostaloasumisen kannalta, sekä 
pohdin erilaisia yhteisöasumisen peruspiirteitä  ja 
suunnittelukeinoja tilasuunnittelun näkökulmasta. 
Kolmannessa osassa esittelen kahdessa ensimmäi-
sessä osassa tekemieni johtopäätösten perusteella 
suunnittelemani, kaupunkirakennetta tiivistävän, 
yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukaisen, 
arkkitehtuuriltaan raikkaan ja nykyaikaisen yhteisöl-
lisen kerrostalon.
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Suunnitelmani sijoittuu Leppälinnun kortteliin, Helsingin Kamppiin. Sijainti on kes-
keinen: Kortteli sijaitsee vain noin 400 metrin päässä Kampin ostoskeskuksesta ja 
metroasemasta. Helsingin rautatieasemalle matkaa kertyy noin kilometri. Ydinkes-
kustan palvelut ovat siis aivan vieressä ja lähellä sijaitseevat myöskin koulu, tori, 
kauppahalli, sairaala ja päiväkoti. 

Kampin kaupunginosa on tiiviisti rakennettua ja suurin osa kortteleista on umpikort-
teleita. Leppälinnun kortteli poikkeaa tästä, ja sen länsilaitaan on rakennettu piste-
taloja Hietalahdenkadun puoleisen päädyn jäädessä osittain avoimeksi. Helsingin 
ydinkeskustan alueelle tyypillisesti kaduille ei ole sijoitettu juurikaan vihervyöhyk-
keitä ja katutila onkin hyvin urbaania katutason liiketiloineen ja kadunvarsipysä-
köinteineen. Julkisen liikenteen yhteydet Leppälinnun korttelista ovat erinomaiset 
, raitiovaunu- ja linja-autolinjojen pysäkkien sijaitessa heti korttelin vieressä Ruo-
holahdenkadulla. 

MASSOITTELU JA JULKISIVUT

Massoittelun lähtökohtana on tontilla olevan toimistorakennuksen ja viereisellä ton-
tilla sijaitsevan asuinrakennuksen välisen aukon täydentäminen. Suunnittelemani 
yhteisötalo rajaa Abrahaminkadun täydeltä mitaltaan, muodostaen näin tiivistä ur-
baania katutilaa. Runkosyvyys on määritetty viereisen asuinrakennuksen rungon 
mukaan 15,5 metriin. 

Suunnittelemani rakennuksen kattomuoto sekä räystäskorkeus ottavat mallia vie-
reisen tontin asuinrakennuksesta, ja nämä kaksi rakennusta yhdessä muodosta-
vat kadun varteen yhtenäisen linjan. Ikkunat ovat malliltaan neliöitä, joiden koko 
vaihtelee. Ikkunat asettuvat julkisivuun ikään kuin sattumanvaraisesti, tekemättä 
yleisilmeestä kuitenkaan rauhatonta,  ja tuoden mielenkiintoa ja mahdollisuuksia 
myös sisätiloihin. Ullakkokerroksen lattiatason jäädessä lähelle räystäskorkeutta 
ikkunoita on sijoitettu myös vesikaton lappeelle. Maantasokerroksen ovien ja ikku-
noiden rytmitys ottaa mallia viereisistä rakennuksista ja aukotus pysyykin kokonsa 
puolesta näyteikkunamaisena.

Julkisivumateriaali on harmaa, harjattu rappaus. Julkisivu hakee siten yhtymäpin-
taa myös viereisen asuinrakennuksen keltaiseen, pinnaltaan tasaisempaan rap-
paukseen. Vastapainoksi harmaalle, teolliseen vivahtavalle julkisivumateriaalille, 
ikkunoiden ja ovien karmit ovat vaaleaa puuta. Parvekkeet ovat sisäänvedettyjä. 
Kadun puolella lasitetut parvekkeet eivät erotu muusta julkisivusta, ja Abrahamin-
kadun puoleisesta julkisivusta muodostuu umpinaisempi, kuin rakennusta suojele-
va muuri. Pihan puolella parvekkeet ovat avoimia, vaaleilla pinnakaiteilla rajattuja. 
Puiset pinnat tuovat lämpöä julkisivuun ja ullakkokerroksen kattoterassit rikkovat 
räystäslinjaa luoden sisäpihalle kadun puolen julkisivusta poikkeavaa rytmiä. 
Julkisivut ovat siis lähtökohdiltaan samanlaisia ja tunnistettavia, mutta kuitenkin 
luonteiltaan erilaisia.
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PIHASUUNNITELMA JA MAANTASOKERROS 1:150
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YHTEISPIHA

Yhteisötalon piha-alue on tarkoitettu koko asuinyhteisön yhteiseksi olohuoneeksi. 
Etelään ja länteen avautuvaa pihaa reunustaa viereisten tonttien vehreät lehtipuut. 
Käynti yhteispihalle on johdettu tontilla sijaitsevaan toimistotaloon puhkaistun “por-
tin” kautta. Tämä kulkuväylä palvelee myös huolto- ja pelastusreittinä. 

Pihan erilaiset oleskelualueet ja toiminnot limittyvät toisiinsa, helpottaen eri käyttä-
jien kohtaamista piha-alueella. Yhteispihalla on myös kasvihuone ja viljelypalstoja, 
jotka luovat mahdollisuuden kaupunkiviljelyyn. Kasvihuoneen vieressä oleva jät-
teenkeräyspiste käsittää myös kompostin. Pyöräkatokset on sijoitettu hajautetusti 
ympäri pihaa ja pyykinkuivaus ja tomutus lähelle sisäänkäyntejä.

Rakennuksen kylkeen sijoitettu suuri ruokailuterassi sekä sen yhteydessä oleva 
ulkokeittiö ja grillipaikka houkuttelevat asukkaita ulos. Terassi toimii paitsi ruokai-
lupaikkana, myös auringonottopationa tai esimerkiksi yhteisön järjestämien juhlien 
lavana tai asukkaiden pyörittämänä kesäkahvilana ravintolapäivän aikaan.

Leikkipaikka on sijoitettu pihalle keskeisesti, jotta leikkivien lasten valvonta onnistuu 
joka puolelta pihaa ja asunnoista. Leikkialueelle on sijoitettu myös ulkokuntoilu-
laitteita. Pihan eteläpäätyä rajaavaan piharakennukseen on sijoitettu ulkokeittiötä 
ja -ruokailua palveleva kylmä varasto, sekä puulämmitteinen pihasauna puku- ja 
pesuhuoneineen ja aidalla rajattuine terasseineen.Ympäri piha-aluetta sijoitellut 
puuistutusaltaat tuovat lisää vehreyttä kaupunkipihalle.

MAANTASOKERROS

Maantasokerrokseen sijoittuu yhteisöasumisen pohjoismaiselle mallille tyypillisesti 
lähinnä yhteistiloja. Pääsisäänkäynniltä pihalle jatkuva pääkäytävä puolittaa ra-
kennuksen ja porraskäytävä jatkuu kohti rakennuksen pohjoispäätyä, muodostaen 
pihan puolelle toisen, sekundäärisen pääsisäänkäynnin. 

Maantasokerroksen ja koko rakennuksen sydäntila, yhteinen monitoimisali keittiöi-
neen sijoittuu pääsisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Tilojen väliset lasiseinät 
luovat visuaalisia yhteyksiä ja mahdollistavat spontaaneja kohtaamisia. Isot ikkunat 
tuovat tilaan runsasti valoa ja näköyhteys kadulta houkuttelee astumaan sisään. 
Monitoimisali on sisustettu kodikkaasti mutta käytännöllisesti: Pinottavien ja hel-
posti siirreltävien kalusteiden avulla tila muuttuu yhteisruokailutilasta joogasaliksi, 
intiimiksi konserttipaikaksi tai juhlatilaksi. Tilaan sijoitetut sohvat, keinutuolit ja noja-
tuolit houkuttelevat oleskeluun, ja ruokapöydillä voi vaikkapa tehdä läksyjä yhdes-
sä. Tilasta sisäpihan ulkoterassille avautuvat lasiovet tuovat tilaan yksityisemmän, 
toisen sisäänkäynnin, mikä myös monipuolistaa ulko-ja sisätilojen välistä luonnol-
lista kiertoa ja luo mahdollisuuksia kohtaamisille.  

Rakennusta halkovan pääkäytävän varrella sijaitsevat myös asukkaita palvelevat 
wc:t, ja käytävän toiselle seinälle on sijoitettu digitaalinen infoseinä, joka verkkoso-
velluksen avulla palvelee asukkaita ajankohtaisten tapahtumien ja käytännön asioi-
den tiedottamisessa. Muita maantasokerroksen yhteistiloja ovat pyykkitupa kuiva-
ushuoneineen, ulkovälinevarastot sekä verstas. Lisäksi kadunpuoleisella sivulla on 
kaksi eri kokoista liiketilaa, joihin on käynti myös rakennuksen porraskäytävästä.
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ASUINKERROKSET

Yhteisötaloni asuntosuunnittelun lähtökohtana ovat laaduk-
kaat, miellyttävät ja monikäyttöiset asunnot, mutta nykyiseen 
normittuneeseen asuntosuunnitteluun verrattuna maltillisem-
min mitoitettuna. Lähtökohdan taustalla on ajatus siitä, että 
laadukkailla, hyvin varustelluilla yhteistiloilla voidaan korvata 
asuntokohtaisia tilavarauksia. Asunnot ovat siis keskimäärin 
nykystandardeja pienempiä ja tarkemmin mitoitettuja, mutta 
visioni mukaan yksityisissä asunnoissa menetetyt neliöt saa 
yhteistilojen laadussa ja monipuolisuudessa takaisin monin-
kertaisesti. 

Esimerkiksi kylpyhuoneet olen asunnoissa mitoittanut ilman 
vaatehuoltoon liittyvien laitteiden tilavarausta, ja erillisiä ko-
dinhoitohuoneita asunnoissa ei ole ollenkaan, vaan nämä 
on korvattu laadukkaalla yhteisellä pyykkituvalla ja kuivaus-
huoneella. Myös keittiöt on mitoitettu normeja pienemmiksi,  
päivittäisen yksityisen ruokailun tarpeen vähentyessä yhteis-
ruokailun ja yhteisen suurkeittiön olemassaolon myötä. Myös 
oleskelu- ja makuuhuoneet on mitoitettu tavanomaista tar-
kemmin. Olohuoneen maltillista kokoa kompensoivat erilaiset 
yhteistilat missä esimerkiksi perheen juhlat voi järjestää oman 
asunnon sijaan. Kaikki asunnot ovat kuitenkin tarkasta mitoi-
tuksestaan huolimatta muutettavissa esteettömiksi, mikä luo 
rakennukseen myös elinkaariasumisen ajatusmallia. 

Pääasialliset asuinkerrokset suunnittelemassani yhteisötalo-
ssa ovat kerrokset 2-5. Kerroksiin 2-3 sijoittuu 2-kerroksisia 
asuntoja. Kaksikerroksisuus tuo lisäarvoa muita alempana 
sijaitseviin asuntoihin ja on asuntotyyppinä tilallisesti kiinnos-
tava. Asunnon jakaminen kahteen tasoon luo huoneistoon 
pientaloille tyypillistä tilallista arvoa, asuntokoon pysytellessä 
kuitenkin maltillisena. 

Suunnittelemani 2. ja 3. kerrokseen sijoittuvat kaksikerroksiset 
asunnot laajenevat ylemmässä kerrostasossaan 2. kerroksen 
porrashuoneen päälle. Nämä asunnot edustavat kolmea eri 
tyyppiä: 

2h+k (4kpl)
57 m2

3h+k (3kpl)
65 m2

2h+k (1kpl)
55 m2

Rakennuksen päädyissä sijaitsevat huoneistot sisältävät en-
simmäisessä asuinkerroksessa eteisen, ruokailutilan, keittiön, 
oleskelutilan sekä kylpyhuoneen. Asunnon toisessa kerrok-
sessa on korkeaan tilaan avautuva parvimainen makuuhuone 
sekä aputiloina wc ja vaatehuone. Makuuhuone on mahdollis-
ta myös rajata yksityisemmäksi seinällä. 

Toista kaksikerroksista asuntotyyppiä edustavat huoneistot 
sijaitsevat rakennuksen keskellä. Ensimmäiseen asuinkerrok-
seen sijoittuvat eteinen, ruokailutila, keittiö, kylpyhuone sekä 
yksi makuuhuone. Asuntojen toisessa kerroksessa on korke-
aan tilaan avautuva valoisa oleskelutila sekä toinen makuu-
huone ja kylpyhuone. 

Kolmas kaksikerroksinen asuntotyyppi on muunnelma kakkos-
tyypistä: Asunnon yhteyteen sijoittuva hissi pienentää asun-
non 55 neliömetriin. Alakerran keittiön, ruokailutilan ja oleske-
lutilan lisäksi yläkerrassa sijaitsee avoin nukkumaparvi, jonka 
yhteydessä on myös toinen kylpyhuone sekä vaatehuone.

Kaikissa kaksikerroksissa asunnoissa yhteistä on korkea, 
avoin tila, jota neliön muotoiset ikkunat persoonallisesti aukot-
tavat. Omakotitaloasumiselle tyypillisempi korkea tila tuo huo-
neistoihin arkkitehtonista laatua ja mielenkiintoisuutta. Parvek-
keet ovat pihan puolella kahden kerroksen korkuisia – kadun 
puolen asunnoissa kummassakin kerroksessa on oma, lasitet-
tu parvekkeensa. Oma erityispiirteensä on myöskin asuntojen 
sisäiseen portaaseen osittain integroitu keittiö, joka säästää 
tilaa ja luo oman mielenkiintoisen tunnusmerkkinsä asuntoihin.
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POHJAPIIRROS 4. KRS 1:100
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Kerroksissa 4-5 on sekä kooltaan että tyypiltään erilaisia asuntoja. Asuntojen 
jaot ovat vaihdeltavissa ja isoimmat asunnot on mahdollista jakaa myös kahdek-
si pienemmäksi asunnoksi. Erilaisia yksikerroksisia asuntotyyppejä kerroksissa 
4 ja 5 on yhteensä neljä:

4h+ k (2kpl)
75 m2

2h+k (4kpl)
37 m2 

1h+k (2kpl)
33 m2

1h+k (2kpl)
25 m2

Viidennen kerroksen päädyissä sijaitsee neljä kaksikerroksista asuntoa, jotka 
ovat muunnelmia 2. ja 3. kerroksen asunnoista. Jokainen näistä neljästä kaksi-
kerroksesta asunnosta on hieman erilainen: Viidennen kerroksen kaksikerrok-
sista huoneistoista kaksi on laajennettu käsittämään myös toisen, alakertaan si-
joittuvan makuuhuoneen, jolloin asunnon neliömäärä nousee 68:aan tai 78:aan. 
Näissä kahden makuuhuoneen asunnoissa yläkerran parvimainen makuutila on 
erotettu korkeasta tilasta omaksi huoneekseen väliseinällä. Kaksi muuta huo-
neistoa ovat kaksioita, kooltaan 63 m2 ja 57 m2. Pihan puoleisilla kaksikerroksi-
silla asunnoilla on alakerran parvekkeen lisäksi käynti myös omalle, yksityiselle 
kattoterassille toisen asuinkerroksen makuuhuoneesta.

2h+k (1kpl)
63 m2

2h+k (1kpl)
57 m2

3h+k (1kpl)
68 m2

3h+k (1kpl)
73 m2

ULLAKKO

Suunnittelemani yhteisötalon ullakkokerros on luonteeltaan yhteisöllinen: Ra-
kennuksen päädyssä olevien kaksikerroksisten huoneistojen ylempiä asuinker-
roksia lukuunottamatta ullakko on varattu yhteistiloille.

Ullakon yhteistilojen keskiössä ovat suomalaiselle asuinkerrostalolle tyypilli-
seen tapaan saunat oheistiloineen. Saunoja on ullakolla kaksi, eli yhdessä puu-
lämmitteisen pihasaunan kanssa saunojen lukumäärä asuinyhteisössä nousee 
kolmeen. Ullakkosaunojen yhteydessä on myös takkahuone, joka voi tarvittaes-
sa toimia myös rauhallisena oleskelu- tai kokoontumistilana. Takkahuoneesta 
on käynti sekä suoraan saunaosastoihin että rakennuksen suurelle kattoteras-
sille. Myös saunatiloista on oma, suora käyntiovensa terassille vilvoittelemaan. 

Pihan puolelle avautuvan sauna- ja takkahuonevyöhykkeen lisäksi ullakolla on 
porrashuoneen molemmilla puolilla korkeaa, kattoikkunoiden valaisemaa, mie-
lenkiintoista ja persoonallista yhteistilaa. Toisella puolella tila on monikäyttöistä 
kokoontumis- ja oleskelutilaa, jonka seinustalla on myös pieni keittiö. Tilassa on 
myös oleskeluun kutsuvia lepokalusteita. Kalusteet ovat pinottavia ja helposti 
siirreltäviä, joten tilaa voi tarvittaessa käyttää hyvin monipuolisesti. Kokoon-
tumistilan perällä on myös yhteisöasumisen pohjoismaisen mallin mukaisille 
yhteisötaloille tyypillinen vierashuone, jota asukkaat voivat tarvittaessa varata 
vieraidensa majoitusta varten. Porrashuoneen toisella puolella on peli- ja elo-
kuvaullakko, jossa asukkaat voivat viettää elokuvailtaa, pelata pelejä, leikkiä, 
lukea ja oleskella. Säkkituolit, sohvat ja nojatuolit kutsuvat viettämään vapaa-
aikaa, yksin tai yhdessä.  

PINTA-ALATIEDOT

Kerrosala:   2267 m2
Asuntoja:   22
Asuinpinta-ala:  1148 m2 
Yhteistilat:   355 m2

Yhteistilat voidaan jakaa asuntokohtaisesti siten, että asuntojen lukumäärä 
jaetaan neliömäärällä, joka saadaan kun asuinpinta-ala jaetaan yhteistilojen 
yhteenlasketulla pinta-alalla. Tässä suunnitelmassa jokaiselle huoneistolle on 
jyvitetty oman huoneistoalansa lisäksi myös 6,8 m2 yhteistilaa.
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