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TIIVISTELMÄ

Diplomityössä esitellään yhteisöllistä asumista ikääntyville. Työssä tutkitaan esimerkkikohteita sekä
vertaillaan yhteisöllisen asumisen maakohtaisia eroja. Suomen näkökulmaa käsitellään esittelemällä
erilaisia hypoteettisia yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia. Diplomityön pääpaino on ikääntyvien yhteisöllisessä asuintalosuunnitelmassa. Kirjallisessa selostusosassa taustoitetaan suunnitteluratkaisuja.
Ikääntyvien yhteisöllinen asuintalo sijoittuu Helsingin Östersundomin Karhusaareen. Suunnitelmassa
tutkitaan yhteistilojen ja asuntojen liittymistä sekä visuaalisia yhteyksiä tilojen välillä. Rakennuksen sijainti ja tilaohjelma pääpiirteissään perustuvat yksityishenkilön toiveisiin asua 4-5 ystäväpariskunnan
kanssa ikääntyessään. Suunnitelmassa toteutetaan tavanomaisesta poikkeavia pohjaratkaisuja uudenlaisen asuntosuunnittelun ja yhteisöllisen asumismuodon mahdollistamiseksi.
Diplomityössä käytetään ekologisia materiaaleja Cradle to Cradle -filosofiaan nojaten. Sijainti merinäköalalla ruokorantoineen inspiroi ruo’on hyödyntämiseen nykyarkkitehtuurin muotokieleen sovellettuna.
Yhtymäkohtana nähdään Euroopan ruokokattoiset asuinvillat, joissa niin ikään rakennusmassa on jaettu useamman perhekunnan kesken.

ABSTRACT
The master’s thesis presents cohousing for ageing dwellers. Reference projects are introduced simultaneously with a comparison study between international cohousing characteristics. The thesis is
containing hypothetical studies about cohouse possibilities in Finland. Emphasis of the thesis is on
conceptual building design, which is complemented with written commentary.
The Cohouse for ageing dwellers is located at Östersundom’s Karhusaari, Helsinki. The design is focused on physical and visual connections between shared spaces and apartments. The location of the
design and the room program are based on private person’s wish to live in a cohouse together with his
friends. The design is containing exceptional space organisations in order to stimulate current housing
design principals and to create an innovative cohousing scheme.
Cradle to Cradle philosophy is implemented to the master’s thesis design. The location next to the
seafront occupied by reed inspires the use of this natural material. Referential reed roof villas in Europe containing several families under a same roof encouraged processing the material in this design
project likewise.

JOHDANTO
Suomessa 65-vuotiaiden ja sen ylittävien osuus on yksi nopeimmin kasvavista väestöryhmistä Euroopassa. (Eurostat. 2015). Tämä ikärakenteen muutos näkyy huoltosuhteen muuttumisena. “Vuonna
2010 sataa työikäistä kohden oli 61 alle 18-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta. Vuoteen 2020 mennessä
huollettavien määrä on noussut 75:een ja vuoteen 2030 mennessä 83:een“ ( Tilastokeskus 2012).
Huoltosuhteen ennustettu 27% nousu merkitsee sosiaalisia rakennemuutoksia.
Toisaalta yhden hengen asuntokuntien määrä on 42% kaikista Suomen asuntokunnista. Asuntokuntien
keskikoko on laskenut 39 % vuodesta 1960 vuoteen 2014. (Tilastokeskus 2014)
Aina yksin asuminen ei ole valinta, syrjäytyminen haastaa Suomea.
Väestön ikääntyessä, huoltosuhteen muuttuessa ja syrjäytymisen kasvaessa on kehitettävä uusia toimintamalleja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kestävyyden takaamiseksi. Tässä diplomityössä tarjotaan
yksi ratkaisu ikääntyvän väestön tulevaisuuden haasteisiin.

ALKUSANAT
”Vanhat ystävät viettävät itsenäisyyspäivän iltaa hyvän ruuan ja viinin kera. Keskustelu siirtyi vanhempiimme ja tavanomaiseen kauhisteluun muistisairaiden tilanteesta ja synkistä tulevaisuuden näkymistä.
Tuntuu siltä ettei julkinen terveydenhuolto kykene enää vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, ainakaan
ihmisarvoisella tavalla.
Tulevaisuus pitää siis ottaa omiin käsiin.
Ryhmä päätti innokkaana aloittaa tutkimisen omasta talosta ja ryhmärakentamisesta. Kaikki olivat yhtä
mieltä yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden merkityksestä ennenaikaisen vanhenemisen ehkäisyssä, josta
on paljonkin tutkimuksia ulkomailla. Lisäksi vastaavia projekteja on jo toteutettu ainakin Hollannissa,
Saksassa ja Tanskassa, tulosten mukaan erittäin onnistuneesti.
Vanhoja lapsuuden ajan ystäviä yhdistää samanlainen arvomaailma ja osittain harrastukset, joille talossa pitää olla edellytykset. Asuntojen koko pitää voida valita tarpeiden ja mieltymysten mukaan.
Talossa tulee myös olla tilat vierashuoneille, ylimääräiselle asunnolle tulevaisuuden hoitohenkilökunnalle sekä kuntoilutiloille.
Yhteisöllisen asumisen riskit voidaan minimoida, koska ryhmä tuntee toisensa vuosikymmenten takaa,
myös ryhmän jäsenten lapset ovat läheisiä ystäviä.
Tonttivalintaa määrittää alueen viihtyisyys ulkoilumahdollisuuksineen sekä julkisen liikenteen hyvät yhteydet Helsingin keskustaan.
Sopivan kohteen löytyminen kantakaupungista tai vanhemmista esikaupungeista osoittautui vaikeaksi
koska olemassa olevat kaavat eivät taivu ajatukseen pienkerrostalosta pienellä noin 1500 neliön
tontilla. Ratkaisu löytyi Karhusaaresta, jossa hintataso on toistaiseksi kohtuullinen ja joka lähitulevaisuudessa tullaan liittämään tehokkaaseen julkiseen liikenteeseen piiriin. Tontti meren läheisyydessä
hienoilla näköaloilla tuntuu innostavalta bonukselta.
Vaikka projektin rahoitus perustuu lähtökohtaisesti omiin pääomiin, lähinnä myymällä nykyiset asunnot,
ryhmä tutkii edellytyksiä yhteiskunnan tukeen tälle pilottiprojektille. ”

Kim 60 v.

SISÄLTÖ
TIIVISTELMÄ- ABSTRACT
JOHDANTO
ALKUSANAT

1. YHTEISÖLLINEN ASUMINEN
MÄÄRITELMÄ JA PERUSTA
HYÖDYT JA HAITAT
IKÄÄNTYNEIDEN YHTEISÖLLINEN ASUMINEN
YHTEISÖLLISET ASUINTALOT SUOMESSA JA ULKOMAILLA
ESIMERKIT
YHTEISTILOJEN SIJOITTELUN KEHITTÄMINEN
LISÄÄ YHTEISÖASUMISTA SUOMEEN- HYPOTEESIT
YHTEISÖLLISEN ASUINTALON ARKKITEHTONINEN HAASTE

8-9
10
11
12-15
16-22
23
24-26
27

2. SUUNNITELMA
TAUSTA
SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
ALUEANALYYSI
SUUNNITTELUPROSESSI

30
31-39
40-53

YHTEISÖLLINEN ASUINTALO
ASEMOINTI
TILAT
KULKUYHTEYDET
TILAKAAVIO
POHJAPIIRROKSET
ULKOARKKITEHTUURI
VISUAALISET YHTEYDET JA TASOT
RAKENNEPERIAATE
LÄHTEET
LIITTEET: PLANSSIPIENENNÖKSET

56-58
59
60
61
63-67
68-71
72-73
74-75
78-81
84-95

YHTEISÖLLISEN ASUMISEN MÄÄRITELMÄ
Yhteisölliselle asumiselle ei ole yhtä selkeää määritelmää vaan se on hyvin laaja- alainen ilmentymä.
Kaupungit, kylät, kadut, asuinrakennukset ja virtuaalimaailma omaavat yhteisöllisiä piirteitä. Tässä
diplomityössä yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan itsenäistä asumista, myötä eläen muiden talon
asukkaiden kanssa pienkerrostalon kokoisessa asuinrakennuksessa. Yhteisötutkija Charles Durrettin
mukaan( 2009: 19) yhteisölliseen asumiseen voidaan liittää kuusi perus komponenttia:
1. Osallistava prosessi, jossa asukkaat tekevät päätökset yhdessä.
2. Tarkoituksenmukainen ympäristö, joka kannustaa yhteisöllisyyteen.
3. Laajat yhteiset tilat, jotka toimivat yksityisen tilan jatkeena.
4. Kokonaisvaltainen asukashallinto.
5. Ei hierarkiaa tai valtasuhteita.
6. Erotellut tulot, yhteisö ei ole tulon lähde.
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YHTEISÖLLISEN ASUMISEN PERUSTA
Teollinen vallankumous loi tarpeen tehdastyöläisten uudelle asuinmuodolle. Toimivia ratkaisuja useampien perheiden asuttamiselle samaan asuintaloon etsittiin 1800-luvun alusta lähtien esimerkkeinä klassiset villat ja palazzot. Urbaani konteksti painosti rakennuksen typologian ja käytössä olevan maa-alan
maksimaaliseen hyödyntämiseen. Keskityttiin kollektiivisiin asumuksiin, joissa yhdistettiin uusi ekonominen järjestys uuden yhteisöllisen asumisen kanssa. Ensimmäisinä esimerkkeinä toimivat arkkitehdit
John Wood ja Joseph Gandy maanviljelijöille suunnitelluilla asumuksillaan. Hyvin tunnettuja esimerkkejä yhteisöllisistä asuinrakennuksista ja utopistisista suunnitelmista ovat myös Fourierin Phalanstrère,
Godinin Familistère ja Ledouxin rakennukset Chauxin utopia kaupungissa (Bijlsma, Like. Groenland,
Jochem. 2006).
1900-luvun alkupuolelle tultaessa uusia yhteisöllisiä asuinratkaisuja haettiin tarkoituksena vähentää
naisten kotitöiden määrää ja kasvattaa työntekoa kodin ulkopuolella (Helamaa, Anna. Pylvänen, Riikka.
2012). 1970-luvulla hippikommuunit yleistyivät sekä jo aikaisemmin nousseet aatteelliset asuinyhteisöt. Usein yhteisöllisestä asumisesta puhuttaessa nämä muodot myös usein sekoittuvat tavallisen
yhteisöllisen asumisen kanssa, jossa elämänkatsomuksella tai henkilökohtaisella taloudella ei ole osaa.
2000-luvulle tultaessa yhteisöllinen asuminen on yleistynyt ja varsin tunnettu asuinmuoto.
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HYÖDYT
- sosiologiset vaikutukset:
- yhteiskunnalliset vaikutukset:
- yksilölliset vaikutukset:
- kaupunkitypologiset vaikutukset:

yksinäisyys muuttuu yhteisöllisyydeksi
sairaskustannukset laskevat
parempi asumisenlaatu edullisemmin
kaupunkikulttuuri rikastuu

Yhteisöllisellä asumisella saavutetaan monia hyötyjä. Maltassa Korpelan mukaan lapsille opetetaan yhdessä käytöstapoja ja kiusaamista sekä syrjintää ehkäistään esimerkillisellä ryhmätoiminnalla ja leikillä.
Vammaiset ikätoverit pääsevät leikkiin mukaan siinä missä muutkin naapurinlapset. Vanhemmat jaksavat paremmin kun lastenhoitoa vuorotellaan ja viikonloppuisin järjestetään mahdollisuus pitkiin yöuniin.
Kuljetukset päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin voidaan yhdistää lisäten perheen omaa aikaa. Yhteisruokailut ja hyvät pyykinpesutilat mukavassa seurassa helpottavat työikäisiä, jotka jakavat mahdollisesti roolinsa myös vanhempina. Ikääntyneille ihmisille yhteisöllinen asuminen tuo virikettä ja sosiaalisia
suhteita, silloin kun oma jaksaminen sosiaalisten kontaktien ylläpitoon ja ystäviin on heikentynyt. Yhteisöllisen asumisen kulmakivi ei olekaan henkilökemiat vaan yksinkertaisuudessaan yhdessä tekeminen,
toisen erilaisuudesta oppiminen. Kuuluminen joukkoon ilman suurempia ponnistuksia, järjestämistä,
tapaamista tai jännittämistä. Korpela kuvaakin hyvin kuinka ”arkinen tekeminen vailla pakkoa ja hierarkioita yhdistää ihmisiä aivan toisella tavalla kuin pelkkä puhe” (Korpela 2014, 92-102s). Yhteisöllisen
asumisen myötä totuttu arki ja rutiinit helpottuvat. Muiden asukkaiden mielenkiinnon kohteita ja harrastuksia seuraamalla voi saada itselleen uusia kimmokkeita. Koti ei ole enää pistäytymispaikka vaan
ajanviettopaikka. Tarve autoilulle ja matkoille vähentyy kun oma sosiaalinen kanssakäyminen ja lepo
saa enemmän jalansijaa päivittäisessä arjessa. Ikääntyneiden, työikäisten, lasten ja nuorten hyvinvointia, erityisesti sosiaalisella tasolla, voidaan parantaa yhteisön avulla. Hyvinvointiin ja itsensä terveeksi
kokemiseen liittyy kiinteästi yksilön sosiaalinen pääoma. Tilastokeskus toteaa sosiaalisen kanssakäymisen, luottamuksen muita kohtaan, asuinalueen turvallisuuden ja avun saannin määrittelevän ihmisen
sosiaalisen pääoman. Kaikki edellä mainitut alueet toteutuvat yhteisöllisessä asumisessa ja näin ollen
muodostavat luonnollista kautta asukkaalle sosiaalisen tukiverkoston. Loppukiri-rakennushankkeen
vaivalloinen polku herättää ihmetystä, kun ajatellaan, että kyseessä tavoitellaan niin asukkaiden kuin
yhteiskunnan etua. Suomen lakisäännösten lisäksi EU-säädännöillä on oma osansa byrokratiassa, sillä
RAY ei esimerkiksi voinut tukea EU:n kilpailumääräysten vuoksi Loppukirin yhteistiloja, mikä lisäsi asuntojen hintaa (Dahlström, Marja. Minkkinen Sirkka. 2009 s.92). Sosiaalisten aspektien lisäksi hyötyjä
kertyy myös taloudellisesti kun materiaa voidaan jakaa ja kulutus vähenee. Yhteisöllinen asuminen
säästää ympäristöä. Asukkaat kuluttavat 50-75% vähemmän asunnon lämmitykseen ja viilennykseen.
Myös asuntojen koko on 60% pienempi kuin keskimääräinen uusi amerikkalainen asuinrakennus sekä
yhteisölliset asuinrakennukset käyttävät 30% vähemmän tonttimaata kuin vastaava määrä tavallisia
asuinrakennuksia (Durrett 2009: 21, 104). ”Kuinka paljon ajat sosiaalisten tarkoitusten vuoksi?” on
herättelevä kysymys. Durrettin mukaan yhteisöissä asuvat käyttävät 60% vähemmän autoa.

Asuinyhteisö integroituu kaupunkirakenteeseen elävöittäen ympäristöään toiminnallaan!

HAITAT
Ihmisen kuuluessa johonkin yhteisöön, liittyy tähän aina riski jonkin tahon vallan väärinkäytöstä. Yksilö
voi kokea myös vapauden menetystä yhteisössä, joka on liian tiivis. Yhteisten pelisääntöjen luominen
on olennaista yhteisölle. Yhteisöllistä asuinyhteisöä rakennettaessa tuleekin aina varmistua, että
yhteisöstä on myös mahdollista poistua asianmukaisesti.
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IKÄÄNTYNEIDEN YHTEISÖLLINEN ASUMINEN
Charles Durrett tuo hyvin esiin erityisesti vanhemmalla iällä mahdollisesti kohtaamamme tilanteen, jossa pariskunnan toinen osapuoli joutuu huolehtimaan ruokakaupassa käynnistä, ruuanlaitosta ja muista
asioinneista askareineen, toisen osapuolen sairastaessa vanhuuden tuomia oireita. Durrett tunnetaan
yhteisöllisen asumisen tutkijana ja hän on tutkinut yksityiskohtaisesti 46 yhteisöä (Durrett, 2009, 2).
Erityisesti myös silloin kun toisesta osapuolesta aika jättää, yksinäisyyden tunnetta liennyttää tieto muiden ihmisten läheisyydestä. Huoli elämänkumppanista ja omasta jaksamisesta eivät anna tilaa muille
virikkeille (Ibid, 15). Tässä kohtaa yhteisö toimii voimavarana. Yhteisruokailu tuo helpotusta jaksamisen
kanssa kamppaileville niin vanhemman iän yhteisöissä kuin ruuhkavuosia elävien nuorempien asuinyhteisöissä. Ikääntyneille yhteisöllisen asumisen tuoma turvallisuuden tunne on hyvin suuressa roolissa.
Yhteiset sopimukset auttavat lisäämään naapureiden tietoa toistensa hyvinvoinnista. Esimerkiksi verhot ikkunoiden edessä kymmenen jälkeen aamulla voidaan sopia tulkittavan, että naapuri tarvitsee
apua. Ei liene uusi asia, kuinka vanhukset saattavat olla perinteisissä asuinmuodoissa vuorokausia
kriittisessä tilassa kenenkään tietämättä asiasta. Kaikissa senioriyhteisöissä on selvää, että yhteisö
ei ole hoivakoti. Luonnollisesti ikääntyneiden yhteisössä naapurinapu käsittää enemmän terveyteen
liittyviä tarpeita kuin yhteisössä, jossa asuu monia eri sukupolvia. Yhteisöllinen asuminen tuo yksilöiden
piilevän potentiaalin esiin.

Tanskassa senioriyhteisön jäsenet ovat todenneet antavansa apua enemmän kuin olivat kuvitelleet ja
jopa saavansa energiaa avunantamisesta (Ibid, 122).

Kun avuntarve saavuttaa ammattilaisen tarvetason voidaan hoitohenkilökunnan ja senioriyhteisön
kanssa tehdä erilaisia sopimuksia. Ratkaisut voivat olla usein hyvin yksinkertaisia ja kaikkia osapuolia
hyödyttäviä. Esimerkkinä 22-vuotias tanskalainen sairaanhoitajaopiskelija, joka asuu ilmaiseksi yhteisössä kuuden tunnin viikkohoivaa vastaan (Ibid, 124). Paras puoli järjestelyssä on sen tuoma sairaanhoidon henkilökohtaisuus. Tämä on ollut lähtöajatuksena Karhusaareen sijoittuvassa ikääntyvien
asuinyhteisössä. Suunniteltu tila voidaan vuokrata, hyödyntää harrastetilana tai opiskelija voi muuttaa
yhteisöön jo ennen hoivan tarpeen alkamista, jolloin asukkaiden tutustuminen voi alkaa. Kun hoivan
tarve alkaa, annetaan hoitoa naapurille, ei tuntemattomalle ihmiselle. Nuoriso on suurivoimavara,
jota ei hyödynnetä nyky-yhteiskunnassa. Nuorten pahoinvointia ja vanhusten yksinäisyyttä voitaisiin
lieventää näiden kahden tahon yhteen saattamisella. Nuoret saavat tarkoitusta ja vastuunkantoa ja
ikääntyneet henkilökohtaisen hoivasuhteen. Peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden potentiaali voitaisiin käyttää liittämällä sosiaalisen vastuunkantoa koulun harrastustoimintaan. Hollannissa,
ja tiettävästi sekä Ranskassa että Espanjassa, on ryhdytty opiskelijoiden ja ikääntyneiden asumisen
yhteen saattamiseen ja tätä ollaan kokeilemassa myös seuraavaksi Suomessa. Projektin tarkoituksena
on parantaa palvelutalon ilmapiiriä ja luoda mukavia naapurussuhteita (HS 2015). Nämä projektit päätyvät kuitenkin usein vain hyvin yksittäisiksi kokeiluiksi eikä selkeää koko maata kattavaa järjestelmää
pyritä kehittämään. Tässä kohtaa yksilöiden aktiivisuus tuleekin suureen rooliin kun valtio ei kykene
kehittämään toimivaa järjestelmää. Kuten Wiel Arets toteaa kolme tärkeää toiminta periaatetta: 1. Ota
riski 2. Tee muutos 3. Uudista itsesi. Yhteisöllisestä asumisesta haaveilevan, mutta muutosta pelkäävän
on kohdattava tämä haaste. Ja valtion tulisi olla mahdollistajana tässä muutosprosessissa.
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YHTEISÖLLISET ASUINTALOT SUOMESSA JA ULKOMAILLA
Tarkkoja lukuja yhteisöllisistä asuinyhteisöistä on vaikea todeta yhteisöjen lukumäärän ollessa jatkuvassa muutoksessa uusien hankkeiden alkaessa ja olemassa olevien lakatessa. Suuntaa antavia arvioita voidaan kuitenkin tehdä. Suomessa asuinyhteisöjä, jotka eivät ole vakaumuksellisia tai kehitysvammaan liittyviä, voidaan todeta olevan muutamia kymmeniä ( Monikko, Koti Kaupungissa). Tanskassa
80-luvulla valtio alkoi takaamaan tietyin ehdoin lainoja, jotka soveltuivat hyvin ryhmärakennuttamiselle
ja tästä seurauksena Tanskassa on yli 700 taloyhteisöä (Korpela 2014: 88). Tanskalaisista 1% yli 50vuotiaista asuu yhteisöllisessä asunnossa (Labit 2015: 36, cit. Kähler. 2010). Henry Nielsen kehitti
1995 kattavan mallin senioriyhteisöjen muodostamiseen ja tämän jälkeen yhteisöjä alkoi muodostua
huomattavasti (Durrett 2009: 37). Saksassa Labit toteaa Achen ja Fedrowitz:in tutkimukseen vedoten
olevan 500 asuinyhteisöä. Hollannissa pelkästään ikääntyneiden asuinyhteisöjä on lvgo:n senioriyhteisön jäsensivuston mukaan noin 60, joiden alla on vielä alajärjestöjä kuten Haagin 33 senioriyhteisöä.
Kaikki Hollannin asuinyhteisöt yhteen laskettaessa yhteisöjä on yhteisöllisen gemeenschappelijkwonennettisivuston mukaan noin 250. Hollannissa yhteisöt ovat pääosin sosiaalista asuntotuotantoa, joihin
on usein pitkät jonot ja asuntoihin voi olla tulorajoja. Vuokra on yleiseen hintatasoon nähden hyvin
halpa. Ruotsissa Kollektivhus toteaa jäseniään olevan noin 40, jossa yhteisöjä aloitettiin rakentamaan
80-luvulla poliittisen ilmapiirin kannustamana. Ruotsissa rakentaminen on voinut perustua kunnalliseen
avustukseen (Fromm, Dorit 1991: 207, 215). Pelkästään Tukholmassa on jo 10 vanhemmalle sukupolvelle suunnattua yhteisöä (Labit 2015: 36). Yhdysvalloissa yhteisöjä on noin 200, joista vain kuusi on
senioreille suuntautuneita (Lawhon 2013: 38).
YHTEISÖLLISET ASUINTALOT PYLVÄSDIAGRAMMI
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YHTEISÖLLISET ASUINTALOT SUOMESSA JA ULKOMAILLA
KONTEKSTI
Maissa, joissa on kymmeniä yhteisöjä, on voitu tutkia yhteisöjen kansallisia piirteitä, jotka muovautuvat eri sosiopoliittisista lähtökohdista ja maakohtaisista kulttuurieroista. On mielenkiintoista seurata
minkälainen yhteisöllinen kulttuuri Suomeen syntyy yhteisöllisen asuinvaihtoehdon saavuttaessa edellä
mainittujen valtioiden asuinyhteisölukuja. Suomessa on havaittavissa poliittisen puoluekannan riippumattomuus kiinnostuneiden ja jo yhteisöissä asuvien kesken. Koti Kaupungissa yhdistys on Suomessa
toimiva yhteisöllistä rakentamista edesauttava yhdistys, joka Maltan jälkeen on ryhtynyt kehittelemään
Kalasatamaan ja mahdollisesti Sompasaareen uusia asuinyhteisöjä. Labitin Ruotsiin, Saksaan ja Iso-Britanniaan tekemä yhteisötutkimus osoitti asukkaiden jakautuvan pääosin kolmelle työllisyyssektorille:
opetus, terveys- ja sosiaalialalle (johtuen senioriyhteisöjen korkeasta naisten lukumäärästä.) Tutkimuksen vastaajista valtaosa oli korkeasti koulutettuja monialaosaajia ja sekä luovia henkilöitä. Ruotsissa ja
Saksassa yhteisöt liittyvät poliittisiin arvoihin kuten sosiaalidemokraattiseen, feministiseen tai vihreään
puolueeseen, ammattiliittoihin sekä kirkollisiin liikkeisiin. Englannissa vaikutteita oli saatu enemmän
filosofisista ja hengellisistä lähtökohdista hippikommuuninen ja ekokylien yhä vaikuttaessa taustalla.
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KOKO
Monet Tanskalaiset uskovat 20-30 perhekunnan olevan sopiva koko, sillä suuremmissa perhekuntamäärissä anonymiteetti kasvaa. Hollantilaiset pitävät tätä liian pienenä ja kokevat 50 perhekunnan
olevan otollinen, sillä silloin tapahtumien ja esimerkiksi kahvilan ylläpitäminen on mahdollista. Ruotsalaisten mukaan 200 perhekuntaa pysyy vuosikymmentenkin päässä yhä olemassa, sillä pienempi
määrä katoaa aktiivisen sukupolven vaihduttua. Toisaalta Ruotsissa koetaan myös pienille 16, perhekunnan yhteisölle tarvetta. Kokojen ero riippuu kulttuurista, erilaisista omistajuusmahdollisuuksista ja
tarvittavasta sitoumuksesta. (Fromm, Dorit 1991. 207, 215) Tämän diplomityön suunnitelman pieni
mittakaava herättää kysymyksen onko yhteisö liian pieni? Voidaan kuitenkin todeta, että ihmisten erilaisuuden vuoksi kaikenkokoiset yhteisöt ovat tarpeen. Osa ihmisistä pitää suuremmasta ihmismäärästä,
osa viihtyy pienemmässä ryhmässä. Samoin riippuu yksilön mieltymyksistä, kokeeko hän pelkästään
ikääntyneiden yhteisön omakseen vai onko kaikille sukupolville tarkoitettu yhteisö sopivampi.
Vancouverissa julkisten rakennusten koon on huomattu vaikuttavan ihmisten kokemukseen tilasta ja
ilmapiiristä. Pienemmässä rakennuksessa asioineet ihmiset kokevat ihmiset ystävällisiksi ja päteviksi
ja pystyvät kuvailemaan ja nimeämään henkilön kenen kanssa olivat asioineet. Suuremmissa rakennuksissa ihmiset mainitsevat sen sijaan hyvän fyysisen ilmeen ja varustelun, eivätkä keskity niinkään
ihmissuhteeseen kenen kanssa ovat kanssakäyneet, koska kokevat henkilökunnan kuuluvan monoliittiseen rakennusmassaan. Ihmiset myös mainitsevat ilmapiirin olevan hyvin geneerinen (Environmental
Analysis Group 1970, cit. Alexander et al. 1977). Vaikka yhteisöllisessä asumisessa on kyse asuinrakennuksesta julkisen rakennuksen sijaan, valottaa havainto sitä todennäköisyyttä, että mitä ihmisen
mittakaavaan sopivammaksi rakennus on suunniteltu, sitä todennäköisemmin se on sopiva sosiaaliselle
kanssakäymiselle. Rakennus voi olla suuri, mutta artikuloitu niin että se muodostaa pienempiä rytmejä
ihmisen mittakaavalle sopivaksi. Pienessä asuinyhteisössä, ja näin ollen pienemmässä asuinrakennuksessa, voi kodikkuus ja sosiaalinen ilmapiiri muotoutua luontevammin.
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ESIMERKKIKOHTEET
OECUMENISCHE WOONGROEP WEL-LICHT
sijainti
asuntoja
huoneistojen pinta-ala
rakennusvuosi
vuokra

Duin en Vaart 5, Heemstede
9
<80m2
2000
600€

Tässä asuinyhteisössä kontaktijäsentä lukuun ottamatta asukkaat ovat jo hyvin iäkkäitä, vanhimmat
jopa 90-vuotiaita. Asunnoissa ikääntyminen on huomioitu kynnyskorkeuksissa, liukuovilla sekä ympärikuljettavilla pohjaratkaisuilla. Asukkaat tapaavat kerran viikossa yhteistiloissa ja aterioivat tai katselevat elokuvia yhdessä. Noin 50-vuotias kontaktijäsen huolehtii yhteisruokailun ruuanlaitosta ja yhteisön
asioista. Jäsenen aviomies on menehtynyt ja muutto yhteisöön on tapahtunut vasta vuosi sitten. Vaikka
asioista huolehtiminen on selkeästi järjestäytynyt pelkästään yhteishenkilölle viihtyy hän talossa mainiosti. Hollannin sosiaalisen asuntotuotannon yhteisöllisen asumisen malli tuo yksilöiden potentiaalin
esiin.
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HOLLANNIN +40 VUOTIAIDEN YHTEISÖT

Oecumenische
Woongroep Wel-Licht

Viite 2.
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WOHNFABRIK SOLINSIEME
Diplomityösuunnitelman taustalla Helsingin Östersundomin Karhusaareen on lähtökohtana ystävysten
halu luoda aktiivinen, sosiaalinen ja turvallinen arki elämänsä toiselle puolikkaalle. Haastellisen tonttinsa puolesta ja ystävysten aktiivisuuden esimerkkinä voidaan nostaa esiin Wohnfabrik Solinsieme -yhteisöllinen asuinrakennus Sveitsissä. Projektin alulle panijoina olivat 4 aktiivista naista. Projekti palkittiin
2007 Swiss Age Foundation- toimesta ja on houkutteleva kohde elämänsä toisen puolikkaan aloittajille,
(Feddersen, Eckhard. Lüdtke, Insa. 2011. 146). Mielenkiintoisaa projektissa on sen kodinomainen
luonne sekä vehreät etelään antavat luhtikäytävät, jotka toimivat myös yhteisöllisesti kokoavana tilana.
Asuntoja on 17 asuin neliöiden vaihdellessa 55m2-93m2 välillä. Yhteisöllisiä tiloja on lähemmäs 20%
kerrosalasta, joihin kuuluu keittiö, kaksi ateljeeta, vierashuone, kattoterassi, polkupyörävarasto sekä
pieni kodinhoitohuone. Asunnot on räätälöity asukkaiden toiveiden mukaan, tiedostaen edessä olevat
interiöörimuutokset iän karttuessa (ibid 147). Usein luhtikäytävän haittapuolena on asuntojen eteen
syntyvä kauttakulku. Tässä ratkaisussa asuntojen sisäänkäynnin yhteyteen onkin muodostettu vielä
puoli yksityinen vyöhyke ennen lopullisen yksityisen tilan alkamista.

Viite 3.

YKSITYINEN

PUOLI JULKINEN

PUOLI YKSITYINEN

JULKINEN
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Viite 3.
Haasteensa arkkitehtuurille Wohnfabrik Solinsieme antaa sijainnillaan jyrkässä rinteessä, kuten Karhusaareen sijoittuva suunnitelma. Solinsiemessä korkeuserot onkin onnistuttu ratkaisemaan hienosti
yhteisöllisten luhtikäytävien avautuessa kevyesti rinnettä kohti ja kerroskorkeuksien asettuessa luontevasti rinnettä myötäillen.
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LUHTIKÄYTÄVÄ YHTEISÖLLISENÄ KOHTAAMISPAIKKANA: FÆLLEDHAVEN , VRIJBURCHT JA WOHNFABRIK
SOLINSIEME
Tanskan Fælledhaven:ssa luhti on järjestetty
tyylikkäästi välimatkan päähän asumisesta.
Asuntoihin kuljetaan erillistä puolijulkista
siltaa pitkin. Luhtikäytävä toimii väljyytensä
vuoksi terassina sekä luontevana seurustelupaikkana. Koska Tanskan ilmasto ei poikkea
suuresti Etelä-Suomen ilmastosta, voidaan
Tanskan ennakkoluulottomuus luhtikäytävien
käytössä huomioida rohkaisuna Suomen
asuntosuunnittelulle.

Viite 4.

Toisaalta tälläinen siltamainen puskurivyöhyke ei aina ole tarpeellinen, kuten esimerkiksi Vrjiburchtissa Amsterdamissa. Asunnot
avautuvat suurien ikkunoiden kautta suoraan
väljään luhtikäytävään, joka on luonteva
puolijulkinen tilajatke ympäröiden vehreän
sisäpihan. Vrjiburchtin tapauksessa luhdille
on annettu leveyttä jopa noin kolme metriä,
joka luo luhdista käyttötilan sosiaalisille kohtaamisille.
Viite 5.

Luonnonvalossa kylpevän luhtikäytävän etuna yhteisöllisessä asumisessa on ennen kaikkea asukkaiden spontaani kohtaaminen ja
luhdin käyttö luonnollisena oleskelualueena.
Tällaisessa ratkaisussa tulee suunnittelijan
olla huolellinen luhtikäytävän materiaalivalinnassa, sillä Vrijburchtin tapauksessa terassilaudoituksen akustiikka ei ole pysynyt
hallinnassa vaan kulkijan askeleet aiheuttavat
melua.
Viite 6.
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LOPPUKIRI
Aktiivisten senioreiden ponnistuksen esimerkki Arabianrannan Loppukiri on suuri mittakaavaltaan
58:lla asunnollaan ( Helsingin Loppukiri. Arabianranta) . Loppukirin karaktääri noudattelee suomalaista 2000-luvun kerrostaloa omaten poikkeuksena yhteisölliselle asumiselle ominaiset yhteistilat ja
ruokailumahdollisuudet. Talon asukkaat ovat päässeet vaikuttamaan talon suunnitteluun alusta saakka,
joten talosta on muovautunut juuri yhteisön tarpeisiin osuva. Ensimmäisen kerroksen korkea ruokailutila ottaa tulijan vastaan. Kaksi sisäänkäyntiä mahdollistavat aina yksityisen kauttakulun. Yhteistilojen oleskelu, televisio ja luku-tilat ovat varustettu kalusteryhmillä käytävällä sijaitsevaan taskuun sekä
ruokasalin tilan jatkeeksi. Takkahuone saunatiloineen ylimmässä kerroksessa avaavat hienot näkymät
merelle. Kuntoiluhuoneen sijoitus ylimpään kerrokseen saunan yhteyteen on toimiva.
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MALTA JA LOPPUKIRI
PORRASHUONE -KÄYTÄVÄSTÄ TILAKSI
Helsingissä sijaitsevan usean sukupolven yhteisöllisessä asuintalossa Maltassa porrashuoneita luotiin
persoonallisiksi värien sekä leveämpien käytävien avulla, mutta varsinaiseksi kodin jatkeeksi ja sosiaaliseksi tilaksi porrashuone ei taivu. Palomääräyksiä on noudatettava ja kaiken palavan irtaimiston on
pysyttävä uloskäynniltä poissa. Suomessa olisi ehkä aika arvioida palomääräyksiä uudestaan porrashuoneiden osalta. Miksi esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa asukkaat saavat luoda talostaan pienin elementein omannäköisen sisustamalla myös porrashuoneiston? Maltassa yhteisölliset tilat
on muutoin onnistuttu toteuttamaan hyvin ja asukkaiden välillä vallitsee hyvä yhteishenki.

Oecumenische Woongroep Wel-Licht

Malta

Oecumenische Woongroep Wel-Licht

Loppukiri
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YHTEISTILOJEN SIJOITTELUN KEHITTÄMINEN

Suomen uusissa yhteisöllisissä kerrostaloissa on havaittavissa yhteistilojen jaottelu ensimmäiseen ja
ylimpään kerrokseen. Väliin jäävät porrashuoneet imitoivat perinteisen kerrostalon porrashuonetta
palomääräysten pitäen sisustuselementit ja kalusteet poissa. Seinänaapuria ei edelleenkään tunneta.
Olisikin tarpeellista luoda viihtyisä puolijulkisia tilavyöhykkeitä, joissa seinänaapurit pystyisivät hiljalleen tekemään tuttavuutta. Loppukirissä tällainen tila toisi asukkaille lisää turvallisuuden tunnetta, kun
seinänaapuriin olisi luotu yhteys ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen olisi luonnollista myös
porraskäytävässä, mikä muuntuisikin perinteisen porraskäytävän sijaan yhteisöllisten tilojen jatkeeksi.
LEIKKAUS KAAVIOITA
yksityinen tila
yhteinen tila

perinteinen kerrostalo

2000-luvun yhteisöllinen kerrostalo Suomessa

yhteisöllinen kerrostalo luhtikäytävällä

Suomen tulevaisuuden yhteisöllinen kerrostalo
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LISÄÄ YHTEISÖASUMISTA SUOMEEN
TAUSTA
Tulevaisuuden hyvinvointivaltion palveluiden takaamiseksi yritetään keksiä ratkaisuja. Vanhusten hoidossa koti ja laitos asetetaan vastakkain. Välimuotojen tutkimiseen on kiinnostusta, mutta toteutus on
hidasta. Laitospaikkoja vähennetään entisestään. Poliittisessa keskustelussa puhutaan siitä, kuinka
laitoshoidon ja kotihoidon välissä tulisi olla eri mahdollisuuksia. Yhteisöllinen asuminen ryhmärakennuttamisen keinoin nousee vaihtoehtona myös esiin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA linjaa
yhteisöllisen asumisen olevan yksi viidestä ajankohtaisesta kehittämishaasteestaan.
HYPOTEESI:
400 ASUINYHTEISÖÄ SUOMEEN
Jos valtio edesauttaisi yhteisöllisten asuinrakennusten alullepanoa, voisi yhteisöjä syntyä koko Suomen
laajuisesti. Valtio voisi tukea kuntia yhteisöllisten asuinprojektien myötävaikuttajana mahdollistaen erilaisia lainajärjestelyjä tai muin keinoin edesauttaa taloudellisen riskin alentamista ryhmärakennuttajille
ja projekteille, joilla on yhteisöllisen asumisen periaatteita noudatteleva tahtotila. Riippuen poliittisesta
lähtökohdasta voisi yhteisöjä olla kaikissa 317 kunnassa tai keskittyen suurimpiin, olettaen että vain
näistä löytyisivät riittävät määrät potentiaalisia ja kiinnostuneita asukkaita.
Saarijärven 9916 asukkaan kunta osoittaa Omatoimi-yhteisöllisen ikääntyneiden asuintalon rakennusprojektillaan, että myös pienemmillä paikkakunnilla yhteisölliset rakennusprojektit ovat mahdollisia
yhteisen tahtotilan vallitessa kuntalaisten ja päättäjien välillä (Saarijärven kaupunki). RAY:n avustuksella sekä Kuntarahoituksen myöntämällä lainalla, jolle saatiin Saarijärven kaupungin takaus voitiin
Omatoimi-yhteisöllinen asuintalo yhdessä asukkaiden rahoituksen kanssa saada aikaan. Yhteisötalojen
sydämestä, yhteiskeittiöstä, jouduttiin kuitenkin luopumaan kustannusten käydessä liian korkeaksi.
(Omatoimi- Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys)
Tanskan väkiluku on lähes sama kuin Suomen, mutta asuinyhteisöjä on 700 Suomen muutamiin kymmeniin verrattaessa( Tanskan ulkoasiainministeriö, Väestörekisterikeskus, Korpela 2014, 88). Jos pyrkisimme yli puoleen Tanskan luvusta, noin 400 yhteisölliseen asuintaloon, tarkoittaisi se noin Raahen
verran asukkaita (Raahen kaupunki). ( Laskettu olettaen 400:ssa asuinyhteisössä olevan kussakin
keskimäärin 32 asuntoa, joissa kussakin asunnossa asuisi keskimäärin kaksi henkilöä. Näin ollen
400x32x2= 25 600.) Varmaan on, että säästöjä syntyisi niin varhaiskasvatuksen kuin myös lasten- ja
vanhustenhoidon saralla, jos kokonainen Raahe asuisi naapurinavusta nauttien.
Jos Raahen kokoinen väkimäärä asuisi yhteisöllisesti, tavaran määrä ja kulutus vähenisi. Lista talouksien omistamista, harvoin käytössä olevista laitteista, on loputon: porakone, ompelukone, kangaspuut,
auto, sähköpyörä, kuntoilulaitteet, painepesuri, ruohonleikkuri, mankeli. Jos jokaisessa yhteisötalossa
olisi kaksi porakonetta tekisi se 2x400=800 porakonetta 12 800 tuhannen sijaan. Karkea päätelmä
saadaan kahden hengen talouksien määrästä 25 600/2=12 800. Maksettaisiin vain käytettävissä
olevista neliöstä eikä tavaran varastoinnista.
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RAAHE

400

32

2
25 600
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HYPOTEETTISET HAVAINNEKARTAT SUOMEN YHTEISÖLLISISTÄ ASUINTALOISTA

400 YHTEISÖÄ (317 yhteisöä kunnan mukaan sekä jäljellä olevat 83 jyvitettyinä suurimpiin kaupunkeihin)

400 yhteisöä suurimmissa kaupungeissa
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ARKKITEHTONINEN HAASTE
Rakennus on näkyvä sosiaalisen ryhmän manifesti, joka pitää aina sisällään pienempiä sosiaalisia yhteyksiä ja instituutioita. Siksi rakennus ei ole monoliittinen kappale vaan näiden pienten yhteyksien
kompleksi. Rakennus, joka näin ollen näyttää tämä jaottelun artikuloidussa rakennekudoksessaan on
inhimillinen rakennus- se ei pakota monoliitin tavoin sisällään toimivien alaryhmien liittymään itseensä
vaan antaa pieninstituutioiden toteuttaa itseään (Alexander et al. 1977).
Yhteisöllinen asuinyhteisö on erityisen herkkä rakennekompleksi. Se sisältää yhtä monta instituutiota kuin asukkaita ja nämä muodostavat keskenään erilaisia suhteita. Yhteisöllisyyteen pyrkivän rakennuksen tuleekin siis ohjailla ja tukea ryhmän sosialisoitumista, kuitenkaan pakottamatta yksilöitä
tiettyihin toimintamalleihin. Jokainen rakenne on yhteydessä toisiinsa täydentäen vallitsevaa kokonaisympäristöä. Lähtökohtaisesti uutta ei rakenneta ympäristöstään eristäen, vaan ympäröivät rakenteet
alustetaan muutokseen niin, että kokonaiskuvasta tulee lopputuloksena yhtenäinen (Alexander et al.
1977). Mies van der Rohe toteaakin että hänen käsityksensä arkkitehtina on, ettei arkkitehdin rooli
ole muodon antoa vaan antaa ilmaisu muodoille ja rakenteille, jotka ovat jo käsillä, ympäristössä. Hän
on todennut, ettei muodon keksiminen ole rakennustaiteen tehtävä vaan ”rakennustaide”- nimensä
mukaan tekee selväksi, että rakennus on sen luonnollinen sisältö ja taide on sen täydentävä. (Detlef,
Mertins 2014). Kun haptinen ympäristö on huomioitu on tärkeää havainnoida myös valtion ja kulttuurin
sosiopoliittisten lähtökohtien vaikutus vallitsevaan arkkitehtuurikäsitykseen. Yhteisöllinen asuminen on
tämän vuoksi hyvin kiinnostava ilmiö, sillä se ilmenee hyvin erilaisena riippuen maassa harjoitetusta
sosiaalipolitiikasta. Arkkitehtuurikriitikko Paul Goldberger toteaakin hyvin: ” If you do not bring in the
social and political, you are basically just comparing shapes”, ”
Erityisesti vanhainkodit ja seniorikeskukset ovat usein johtaneet eristäytyneeseen yleisilmeeseen
ympäristöstään niin arkkitehtuuriltaan kuin myös sosiaaliselta asemaltaan. Näissä tapauksissa ei ole
kiinnitetty huomiota ympärillä vallitseviin olosuhteisiin. Nykyään tähän on kuitenkin pyritty saamaan
muutos ja suunnittelussa pyritäänkin yhä enenemissä määrin esimerkiksi sekoittamaan sukupolvia
asuinalueella ja luomaan virikkeellinen sekä eloisa ympäristö kunnioittaen jo olemassa olevia luonnon
realiteetteja. Kaikissa kyselyissä ihmisten toive vanhuuden päivien asutuksesta on oma koti. Avustetut
asuinkompleksit kodinomaisuutensa vuoksi ovat toisena vaihtoehtona. Eläkeläisresidenssit, vanhainkodit tai jälkikasvun yhteyteen liitetty asuminen ei ole usein toivottua. Yhteisöllinen asuminen onkin
nousemassa uudeksi vaihtoehtoiseksi ikääntynieden asuinmuodoksi juuri kodinomaisuutensa vuoksi.
(Feddersen, Eckhard. Lüdtke, Insa 2011). Paras lopputulos syntyy silloin, kun ratkaisu yhteisölliseen
asumiseen muutosta on tapahtunut jo ennen varsinaista vanhuusiän saavuttamista. Tällöin asuinrakennus on ehtinyt synnyttää turvallisen elinpiirin, johon mieli on ehtinyt sopeutua. Kaikkia ikääntyneitä
yhdistävät toiveet elää turvallisesti, itsenäisesti ja säilyttäen itsemääräämisoikeutensa ovat inhimillisiä.
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SUUNNITTELUTEHTÄVÄ
Suunnitelmassa luodaan yhteisöllinen asuintalo neljälle yli 50-vuotiaalle pariskunnalle, jotka ovat aloittamassa elämänsä toista puolikasta. Lähtöajatuksena on, että yhteistiloja on jaetusti niin että kaikki
hyötyvät uudesta asuinmuodosta. Vierashuoneet mahdollistavat perheenjäsenten vierailut. Tilat muuntuvat myöhemmin fysioterapeutin ja sairaanhoitajan potilasvastaanotto tiloiksi sekä sairaanhoitajan
ympärivuorokautiseksi asuintilaksi.
Jokaisella pariskunnalla on oma asuntonsa, joissa on keittiö, olohuone, yksi makuuhuone ja esteetön
kylpyhuone+wc. Tarkoitus on luoda asuntoihin ympärikuljettavat pohjaratkaisut, jolloin apuvälineillä
liikkuminen on vaivatonta. Keittiöt sisältävät tarpeelliset kodinkoneet, mutta ovat muuten tavallista
pienempiä motivoiden asukkaita käyttämään yhteistilojen keittiötä. Yläkaapistoja ei esitetä, sillä ikääntyessä niiden käyttö vähenee.
Yhteistiloja ovat olohuoneen, keittiön ja saunan lisäksi monipuoliset harrastetilat. Yhteisruokailutiloissa
huomioidaan tilan tarpeen suureneminen asukkaiden ikääntyessä, jolloin tilojen funktio muuttuu. Autoilun vähentyessä, autotallista saadaan raakatilaa, jota voidaan vuokrata eteenpäin harrastetilaksi tai
muuntaa asuinkäyttöön, jolloin houkuttimena toimii yhteistilojen käyttöoikeus. Harvemmin esimerkiksi
opiskelija voi saada asunnon meren äärestä sekä kuntosalin, työpajan ja uima-altaan käyttöoikeudet.
Näin vuokratilojen käyttäjät elävöittäjät yhteisöllisen talon toimintaa.
TAVOITE
”Asumismuoto, jossa seniorit omilla valinnoillaan pysyvät sosiaalisina ja aktiivisina myös vanhuusiässä
ja pysyvät mahdollisimman pitkään riippumattomina yhteiskunnan vanhustenhuollosta. ” -Kim 60 v.
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ALUEANALYYSI

1km
SIJAINTI
Suunnitelman tontti sijaitsee Helsingin keskustasta 18km linnuntietä itään Östersundomin Karhusaaressa. Vuonna 2009 Karhusaari liitettiin Sipoosta Helsinkiin. 225 hehtaarin kokoisella saarella on
suunniteltu vuoteen 2040 mennessä asuvan 4900-6900 asukasta. Kaavaluonnos painottaa pientaloasumista unohtamatta yksityisten ja julkisten toimintojen tilavarauksia väestömäärän kasvua silmällä
pitäen. (Karhusaaren kaavarunko 2015.)
KARHUSAAREN ASUTUS HISTORIA
Karhusaaressa on ollut asutusta 1700-luvulta lähtien, mutta ensimmäinen silta saareen saatiin vasta
vuonna 1974. Samoihin aikoihin sillan rakentumisen myötä kesäasukkaita alkoi saapua saareen. Östersundomin kartanon maiden lohkomisen seurauksena asukkaita asettui enenemissä määrin asumaan
saareen 1990-luvun jälkeen (Lounais-Sipoosta Helsinkiä - Maaseudusta kaupunkia Sosiokulttuurinen
selvitys liitosalueesta.).

Viite 7.
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ÖSTERSUNDOMIN KAAVALUONNOS
2016

2060

Viite 8.
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SUUNNITELLUT JULKISET KULKUYHTEYDET SEKÄ ALUEIDEN IDENTITEETTIKAAVIOT

H E LS I N K I

Karhusaari

Paikalliskeskus

Virkistys- tai ulkoilualue

Pientalovaltainen alue

Luonnonsuojelualue

Kaupunkipientalovaltainen alue
Kerrostalovaltainen alue
Keskustatoimintojen alue
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Viite 9.

KARHUSAAREN ASUKASMÄÄRÄN KEHITYS

Viite 10.
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KARHUSAAREN HOUKUTTAVAT TEKIJÄT

luonto&asutus

<30min Helsingin keskustaan

meri&mahdollisuudet

harrastusmahdollisuudet lähellä

sosiaalinen verkosto-ystävät lähellä
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KARHUSAARI HAVAINNEKARTTA

Viite11.

Merimiehenkuja 2

Nykyiset rakennukset

Uudet rakennukset

Ulkoilumahdollisuudet

Tontti 1669m²

Bussilinja

urheilupuisto

kivijalkaliikkeet

kanootit, saunat

uimaranta
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MAAPERÄ

vaativat pohjaolosuhteet,
rinnekaltevuus yli 10%
normaalit pohjaolosuhteet,
helposti rakennettava alue
0-3m syvyys

Liite 12.

Liite 12.

Liite 13.
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NÄKYMÄT

Liite 11.

Näkymät lahdelle säilyvät ,sillä Merimiehenkujan kaakkois puolelle ei tule rakennuksia, vaan alue säilytetään virkistysalueena.

Liite 11.

Näkymät merelle Vuosaaren satamaan päin
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PAIKKA

Tontin nykytila

Itänaapuri

Länsinaapuri
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SUUNNITTELUPROSESSI
TONTTIANALYYSI
9.1

8.3
9.9
6.7

8.1
3
2.7

5
0.8

1.9

0.5

Aurinkoinen sijainti

Tuulelta suojaava lahti

5m korkeusero tontilla

Merika

pteeni

nkatu

Merimiehenkuja kahdessa sijaitseva tontti on 1669m² kokoinen L- mallinen avautuen etelään merelle. Rantaan on tontin
kärjestä 60 metriä. Idässä alue rajautuu metsäiseen kalliorinteeseen, joka kohoaa jyrkästi varjostaen osittain tonttia.
Sekametsä ympäröi pohjoisessa. Tontti sijaitsee Merikapteeninkadun ja Merimiehenkujan risteyksessä. Tiet ovat vielä
toistaiseksi hyvin rauhallisia liikenteeltään. Kaavarungossa esitetään uusia tontteja naapurustoon, kuitenkin jättäen väljyyttä tontilta avautuvaan rantamaisemaan. Kaavarungon mukaan tontille on esitetty kolme erillistä pientaloa. Rakennusoikeutta tontilla on 600m², jota ei tässä suunnitelmassa oteta huomioon.

Mer

Nykyiset rakennukset

imie

hen

kuja

Uudet rakennukset
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MASSATUTKIELMA

41

MASSOITTELUN PERUSTEET

Massatutkielmaan avulla valikoitui kaksi suunnitteluratkaisua. Oleellinen ero ratkaisujen välillä syntyi
asuntojen sijainnilla. Asunnot sijoittuisivat A-vaihtoehdossa vain sisäänkäyntikerrokseen. B-vaihtoehdossa asunnot sijoittuisivat lisäksi myös ylempään kerrokseen. Molemmissa ratkaisuissa rakennusmassojen tärkeäksi elementiksi muodostui sisäänkäynti Merikapteeninkadun tasolta mahdollistaen näin
esteettömän kulun rakennukseen ja vähentäen liikennettä pihan eteläpuolella. Ratkaisuissa yhtenäistä
on myös massan kiertyminen etelään suuntaavan pihan ympärille muodostaen näin kokoavan yhtenäisen terassimaisen ulkotilan.Yhteistilojen sijoitus tontin alemmalle tasolle mahdollistaa suoran yhteyden
pihamaalle ja luo näin tasavertaisen aseman asukkaiden asuntojen suhteen.

Merikapteeninkatu

8m
4m

asunnot
yhteistilat

kaavio leikkaus A
A)

Asunnot yhdessä kerroksessa
- laaja rakennusmassa
- asuntojen sisäänkäynnit samalla tasolla
- nopea poistuminen hätätilanteessa

asunnot
12m

asunnot

Merikapteeninkatu
8m

4m

yhteistilat

kaavio leikkaus B
B)

Asunnot kahdessa kerroksessa
- kompakti rakennusmassa
- lyhyet kulkuyhteydet,ei käytäviä
- tontilla enemmän tilaa pihamaalle
- ylemmän kerroksen asukkailla kulku huoneistoon porrashuoneen kautta
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TILALLINEN TUTKIMUS
KULKUREITIT
Rakennuksen kulkureitit tulee olla selkeät yhteisöllisessä asuinrakennuksessa. Julkisten, puolijulkisten,
puoliyksityisten ja yksityisten tilojen sarjat tulee organisoida niin, että tilan käyttäjälle ei jää epäselväksi
niiden luonne. Kulkuyhteyksiä voikin kuvailla tietynlaisella kartastolla, jonka ihminen luo mielessään
kulkiessaan rakennuksessa. Jos kartasto on helppo mieltää sekä käyttää, on tilanmuodostus onnistunut. Miellekartan toiminta perustuu sisäkkäisten alueiden järjestelmälliseen tunnistamiseen (Alexander,
Christopher et al. (1977)). Oheisen pohjapiirroksen mukaan mieli on luonut kartan: ” Kulje suuren
hallin puoliväliin, käänny oikealle jonka jälkeen toisesta sisäänkäynnistä vasemmalle jolloin päädyt
pieneen käytävään. Mene sisään toisesta ovesta vasemmalle” (viite 14.) Karhusaareen sijoittuvassa
yhteisötalossa asukkaiden ikääntyminen huomioidaan tilojen selkeällä rytmillä ja erityisesti asuntojen
ympärikuljettavuudella.

Viite 14.

i
er

oleskelu
kailu
ter
ruo
a

iha
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ss
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TILALLINEN YLEISNÄKYMÄ
Ihminen pyrkii aina tilaan saapuessaan saamaan kokonaiskuvan tilan luonteesta ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista. Riippuen tilaohjelman suuruudesta voidaan tilat järjestää hevosenkenkämäiseen
asetelmaan tarjoten yleiskatsauksen rakennuksesta (Alexander et al. 1977). Tämä ja edellinen miellekartta ovat lähtöajatuksena yhteisöllisestä asuinrakennuksesta Östersundomin Karhusaareen. Tilaan
saavuttaessa nähdään merenlahti, oleskelu- ja ruokailutilat, piha ja terassit sekä tilan jatkuvuus muihin
yhteisöllisiin tiloihin kuten kirjasto- ja saunatiloihin, jotka luonteensa vuoksi on sijoitettu intiimimpiin
osiin (viite 15.).

uima-allas+sauna

kirjasto

Viite 15.
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VISUAALISET YHTEYDET
Suunnitelmassani yhteisöllisten tilojen visuaalisilla yhteyksillä muiden tilojen kanssa on suuri merkitys. Klassikko kaupunkisuunnitteludokumentti Social Life of Small Urban Places (1980) huomauttaa
yksinkertaisesti ihmisten pitävän toisten ihmisten tekemisten seurailusta. Vilkkailla julkisilla toreilla ja
aukioilla voi oleskella yksin kokematta olevansa yksin. Suunnittelun lähtökohtana onkin luoda asuinyhteisön sisälle pienimuotoinen tapahtuma-aukio, joka toimii kokoavana tilana. Tämä tila tulee suunnitella
harkiten, sillä ihmiset eivät usein pysähdy juttelemaan aukeille ja tyhjille alueille, kuten dokumentin
kaavio osoittaa (Viite 16.) vaan hakeutuvat seinien, portaiden, pylväiden ja muiden ”turvallisten” kiinnikkeiden läheisyyteen.

Viite 16.
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TUNNELMA
On tärkeää minkälainen tunnelma yhteisissä tiloissa on. Karaktääriä tuovat niin valaistus, tilamuodostus
ja kalustus kuin myös materiaalivalinnat. Tilan pitää olla houkutteleva niin jäämiselle kuin myös vain
pistäytymiselle. Usein yhteistilat tavallisissa kerrostaloissa jäävät epäviihtyisiksi “ei kenenkään maaksi”,
koska kukaan ei tunne niihin henkilökohtaista suhdetta. Yhteisöllisessä asuinrakennuksessa, joka on
parhaassa tapauksessa yhdessä rakennettu, tilat omataan helposti. Se tunnetila, minkä ryhmä haluaisi
saavuttaa tilassa, keskustellaan arkkitehdin kanssa suunnitteluvaiheessa. Koti Kaupungissa yhdistyksen perustajajäsen ja Malta-talon promoottori Salla Korpela huomauttaa yhteisötalojen tutkijan Charles
Durrettin todenneen hyvin ja huonosti suunniteltujen yhteistilojen käytön yhteisötaloissa eroavan jopa
kaksikymmenkertaisesti (Korpela 2014). Luvun voisi kuvitella olevan kuitenkin jopa suurempi, sillä
suunnittelu on pääroolissa yhteisiä tiloja luotaessa.

Onnistunut tilasuunnitelma on saavutettu silloin kun yhteisen tilan
käytön säännöistä ei tarvitse erikseen sopia vaan tilankäyttötavat
muodostuvat luonnostaan.
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TASOT
Monilla taso- ja korkeuseroilla on myös osansa sosiaalisten kaupunkitilojen suunnittelussa. Monitasoiset kulkuyhteydet ja oleskelutilat luovat viihtyisiä tapahtumien tarkkailutiloja. Karhusaaren yhteisöllisessä asuintalossa pyritään tasoja luomaan esteettömyydestä tinkimättä. Se kuinka ruoka yhdistää
ihmisiä on myös huomattava kaupunkikulttuurinen tekijä. Ruuan valmistus ja siitä nauttiminen, niin
sisä- kuin ulkotiloissa, on jokaisen jokapäiväinen tarve, ja yhteen kokoava tekijä. Suuren mittakaavan
kaupunkisuunnittelun sosiaaliseen kanssakäymiseen tarkoitetut elementit ovat yhtenevät myös pienen
mittakaan yhteisöllisessä asuinkompleksissa. Oheisessa luonnoksessa on havannoitu kuinka yhteiseen
tilaan on monia visuaalisia yhteyksiä monilta eri tasoilta niin yksityisistä tiloista, kuin myös eritasoisista
puolijulkisista tiloista. Yhteistilat jakautuvat moniin tilavyöhykkeisiin avoimista ja korkeista sisä-ja ulkotiloista suljetumpiin ja intiimimpiin tilajatkumoihin.
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TILAJÄRJESTELY
Suunnitelma perustuu asuntokohtaiseen perusyksikköön, joka mahdollistaa eri tilavaihtoehtojen variaation. Yksikkö muodostuu yhteisöllisen asumisen ja yli 50-vuotiaan asukkaan tarpeista. Yhteisöllisyyttä halutaan tuoda matalan kynnyksen osallistavalla tilasuunnittelulla, joka toteutuu yhteistiloihin avautuvan linjan avulla. Linjan avoimuutta voi säädellä oman mieltymyksen mukaan avoinaisesta kokonaan
suljettuun huoneistoon. Näin yhteistilat ovat luonteva jatke omalle asunnolle.
MASSA VAIHTOEHTO B
Tämän avonaisen linjan edellytyksenä on valita edellä mainittu massavaihtoehto B, jossa asunnot ovat
kahdessa kerroksessa. Näin kaikki asunnot sijaitsevat yhteydessä keskitilaan. Yhteiskeittiö, olohuone
ja muut yhteiset päätilat sijaitsisivat leikkauskaavion mukaisesti kerrosta alempana, jolloin asuntojen
viereen avautuva yhteistilat ovat vielä rauhallisia ja mahdollistavat oleskelun asunnon ulkopuolella osallistumatta vielä päätiloihin.

Periaate pohjakaavio

asunto

oleskelu

atrium

oleskelu

asunto

oleskelu

asunto

Periaate leikkauskaavio

terassi

asunto

oleskelu

ruokailu
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terassi

INSPIRAATIO

Viite 17.

Viite 18.

julkinen ulkotila
kollektiivinen tila
yksityinen ulkotila
yksityinen sisätila
Viite 19.
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PERUSYKSIKKÖ
Perusyksikön pohja voidaan järjestellä asukkaan omien mieltymysten mukaan. Jokaisessa vaihtoehdossa on huomioitu jokin erityispiirre: näkymät, kulkuyhteydet tai eri tilojen yksityisyyspainotukset. Asunnon
ympärikulku totetuu monissa ratkaisuissa näin ollen ikääntymistä silmällä pitäen sekä tavanomaisia
pohjaratkaisuja karttaen. Yhteisen vierashuoneen vuoksi kaavioissa on esitetty vain yksi makuutila.
Terassin ja parvekkeen merkitys vanhemmiten kasvaa, ja perusyksikössä on huomiotu myös yksityinen
ja sosiaalinen virkistysmahdollisuus. Terassin jatkuessa sosiaalisiin tiloihin voi kanssakäyminen tapahtua luontevasti myös ulkona. Suunnittelun apuna on käytetty senioriasumisen tilasuunnittelun ohjeita
( Özer- Kemppainen, Özlem 2005).
Avoin perusyksikkö

julkinen

puoli-julkinen puoli-yksityinen yksityinen

Suljettu perusyksikkö

julkinen

Perusyksikön variaatioita
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julkinen puoli-yksityinen yksityinen

LIIAN SUURI MITTAKAAVA
Edellä mainittu tilajärjestely paljastuu mittakaavaltaan liian suureksi. Mikäli keskitilan atrium avautuu
kolmikerroksisena on päätilana toimiva pohjakerros epäviihtyisä liian korkean huonekorkeutensa
vuoksi. Asukkat kokisivat olevansa näyttämöllä kodin sijaan.
ASUNTO

OLESKELU

OLESKELU

ASUNTO

ASUNTO

OLESKELU

OLESKELU

ASUNTO

KIRJASTO TAKKAHUONE

RUOKAILU OLESKELU HARRASTUS SAUNA

SOPIVA MITTAKAAVA
Sopivammaksi vaihtoehdoksi muodostuu asuntojen korkuinen keskitila, jossa sijaitsevat primääri
yhteistilat: ruokailu ja olohuone. Intiimimmät yhteistilat, kuten sauna, takkahuone ja harrastetilat, laskeutuvat pohjakerrokseen, josta on luonteva yhteys ulkotiloihin. Visuaalinen yhteys kahden yhteistilan
välillä kuitenkin säilyy ensimmäiseen kerrokseen puhkotun avauksen avulla.

ASUNTO
ASUNTO
SAUNA

ASUNTO
ASUNTO

RUOKAILU OLESKELU
HARRASTUS

OLESKELU
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MASSAN SIJAINTI TONTILLA
Karhusaaren tontti on sikäli haastava, että rakennusmassa sijoitettaessa tontin keskelle suunnaten
näkymät merinäköalalle jää pohjoispuolelle suuri
varjoinen alue tontin itäpuolella sijaitsevan rinteen
sekä puuston vuoksi.

Rakennusmassan sijoitettaessa pohjoiseen luoden
suuren eteläisen pihan jäävät näkymät kapeaksi
ja merinäköalat menetetään tulevien rakennusmassojen taakse. Sijoitus varjoisemmassa osassa
olisi kuitenkin suotuisa rakennuksen lämpenemisen
ehkäisevänä keinona, mutta toisaalta loisi sisätilat
hyvin pimeiksi.

Pihapiirimäinen ratkaisu toimii tontilla hyvin. Tilat muodostuvat monista eri rakennuksista, osan
pienrakennuksista toimiessa autotalleina, osan
vierashuoneena tai työskentely- sekä vetäytymistilana. Myöhemmin tiloja voisi myös vuokrata. Tontista muodostuisi näin virikkeellinen kokonaisuus,
jossa asukkaat voisivat orientoida eri tilojen välillä
sosiaalisen tarpeensa perusteella. Talvikuukausina
itään ja etelään suuntautuva rakennus voisi hyödyntää auringon lämpöenergiaa ja kesällä korkea
puusto suojaisi ylilämpenemiseltä.
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MATERIAALI
RUOKOKATTEEN SOVELTUVUUS SUUNNITELMAAN
Tontin sijainti ruokopeitteisellä rannalla sekä Euroopan ruokokattoiset useamman perheen asuinvillat
inspiroivat suunnitelman toteuttamista ruokoa hyödyntäen. Suuret ruokokattoiset villat kattavat usein
monta asuntoja saman arkkitehtonisen kokonaisuuden alle ja usein onkin vaikea sanoa onko kyseessä
yksi talo vain monen perheen asuintalo. Konsepti ruokokaton yhdistävästä ilmaisusta pätee Karhusaaren yhteisölliseen useamman asukkaan asuintaloon. Euroopassa tämä hyvinkin tuttu rakennusmateriaali ei ole löytänyt paikkaansa Suomessa. Osaltaan käytön vähyyttä perustellaan Suomen ilmastolla,
mutta ruokokattojen vuosisatoja jatkunut rakennusperinne puhuu kuitenkin ruo’on kestävyyden puolesta. Virossa ruo’on käyttö on yleisempää ja ruokokattojen tekijöitä on paljon. Ruotsissa ruokoarkkitehtuuriin rinnastettavaa olkea on käytetty nykyarkkitehtuurissa esimerkillisesti Glänåsin luontokeskuksessa (Detail Green. 2013/01). Koska suunnitelmassa pyritään käyttämään luonnonmukaisia ja Cradle
to Cradle- sertifioituja materiaaleja, on ruoko luonteva materiaalivalinta suunnitelmalle.

Ruokokattoja Hollannissa, Aerdenhout.
RUOKORAKENTAMISEN HISTORIA
Ruo’on käytöstä asumuksissa ei ole näyttöä varhaisimpina aikoina, mutta merkintöjä löytyy kuitenkin jo
vuodelta 66 jKr. Viljan oljista tehdyn katon on oletettu levinneen Rooman valtakunnan aikana etelästä
kohti pohjoista. Ennen ruokoa ei esiintynyt nykyisiä määriä, osaltaan ruokoa käytettiin myös rehuna. Oljen käyttö katemateriaalina oli yleisempää. Suomeen katetapa levisi Tanskan ja Ruotsin kautta
sekä Baltian maista. 1400-luvulla ruis oli tärkeä viljelykasvi ja sen soveltuvuus katemateriaaliksi oli
paras vahvuutensa vuoksi. Kirjallisia tietoja Suomen olki-katoista on 1600-luvulta. Suomessa 1700-ja
1800-luvuilla piharakennusten katot olivat usein olkikattoja. Puimakoneiden yleistyessä ei olki kuitenkaan enää ollut puintiprosessin jälkeen käyttökelpoinen. Ennen oljet jäivät kaupanpäällisiksi ja näin
ollen hyväksi rakennusmateriaaliksi. Pärekatot myös osaltaan yleistyivät ja syrjäyttivät oljen käytön.
Nykyään järvien rehevöitymistä ehkäistäisiin järviruo’on niittämisellä (Hyvönen, Markku. Rannasta rakennukseen, ruokorakentamista Itämeren alueella. 2007).
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RUOKO JA MASSA

yhteistilat ja asunnot
vuokratila/autotalli

Suositusten mukaan ruokopeitteen kattokaltevuuden tulee olla 45°, ehdoton minimi on
35 °.Kun kattokaltevuus on 45 °, asettuvat
ruo´ot 35 ° asteen kulmaan (Ruokokatot.
RT-kortisto ohje 3.4, Siim Sooster. Rooekspert). Loivempi kaltevuus vähentää katon
käyttöikää, jonka Lauri Lautkankare Turun
ammattikorkeakoulun teettämässä tutkimuksessa toteaa vuoden 1943 RT-kortissa olevan 40-70 vuotta. Huomioiden tontin rajat,
massan sijainnin tontilla ja tilojen konseptin,
alkoi suunnitelman lopullinen muoto nivoutua yhteen. Ruoko mahdollistaa yksiaineisen
massan, jota on leikattu veistoksellisesti
säilyttäen vaadittavat tekniset mittasuhteet.
Varsinaisen katon kaltevuus on alle 45°, jolloin materiaalivaihtelu syntyy seinien ja katon kohdatessa. Kattomateriaaliksi valikoitui
rimaverhous. Maantasosta katsottaessa rakennus näyttää kuitenkin yksiaineiselta. Pohjakerros muodostaa kivijalan rakennukselle
ja kerroksen seinät artikuloituvat erilliseksi
massaksi luonnonkivimuurin avulla.

harrastetilat ja vierashuone
saunatilat ja takkahuone

ruokopeitteen optimointi
puurimoitus

luonnonkivialusta

rakennuksen lopullinen muoto
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YHTEISÖLLINEN ASUINTALO
ASEMOINTI
TILAT
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56-58
59
60
61
63-67
68-71
72-73
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78-81
84-95

yhteisöllinen asuintalo
olemassa oleva
rakennuskanta
kaavoitetut rakennukset

ASEMAPIIRROS 1:1000
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ASEMOINTI
Suunnittelualue sijaitsee Vainovalkeanmäen lähivirkistysalueeseen päättyvässä Merimiehenkuja kahdessa. Saapuminen on suunniteltu Merikapteeninkadun puolelta mahdollistaen liikenteettömän pihapiirin etelän ja kaakon merimaiseman suuntaan. Näin saavutetaan myös esteettömämpi sisääntulo tontilla
vallitsevan viiden metrin korkeuseron vaikutuksesta.
Tontti sijoittuu kahden monikerroksisen pientalon väliin. Uusia tontteja on kaavoitettu kaakkoon ja
lounaaseen kuitenkaan peittämättä suunnittelualueen osittaista merinäköalaa. Merimiehenkujan
ranta-alue säilyy puistomaisen rakentamattomana lukuun ottamatta mahdollisia kanoottisuojia sekä
saunarakennusta. Alueen luonto on kallioista ja mäkistä metsämaisemaa. Rannan tuntumassa kasvaa
ruokoa.
Yhteisöllinen asuintalo koostuu kahdesta rakennusmassasta, jotka yhtenevät pohjakerroksessa. Pihapiiri jakautuu sisääntulokerroksen tasoon, mikä liittyy pohjois- ja lounaispäädyissä sijaitsevien ulkoportaiden kautta tontin alemmalle pihatasolle. Yhteys tontin tasojen välillä toimii sisätiloissa portaiden
sekä hissin kautta.
Pihapiirin pohjoispäätyä varjostaa idän jyrkkä kalliorinne sekä toisaalta etelässä rakennuksen oma
massa. Pohjoiseen on näin ollen luontevasti sijoitettu kuntoilupuisto, joka rajautuu selkeäksi toiminnalliseksi kokonaisuudekseen. Kulku etelän pääpihalle käy tontin itärajaa pitkin. Visuaalinen yhteys
pihojen välillä on säilytetty sisätilojen sijoittelun avulla. Etelän piha-alueelle on sijoitettu puistopenkkejä,
kasvimaa, kasvihuone sekä korotettuja istutusaltaita, jotta puutarhanhoito on mahdollista ikääntyneenäkin. Autoilu onnistuu peruuttamatta etupihan läpikulkumaisen järjestelyn avulla. Pihasuunnittelussa
huomioitiin senioriasumisen suunnitteluohjeita ( Özer-kemppainen, Özlem 2005).
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TILAT
Suunnitelma sisältää: neljä asuinhuoneistoa, asuinkerroskohtaiset pesulat, yleiset sauna- ja suihkutilat uima-altaalla, takkahuoneen, yhteiskeittiön, olohuoneen, lukuparven, harrastetilaa sekä raakatilaa.
Raakatila on muunneltavissa olevaa asukkaiden yhteistä tilaa. Raakatila käsittää aluksi autotallin sekä
harrastesiiven. Tilat muuntuvat myöhemmin vuokratilaksi esimerkiksi kerhotoiminnalle tai kokonaan
omaksi pientaloksi. Pohjakerroksen lisäsiiven harraste- ja vuokratilasta saadaan järjestettyä myöhemmin sairaanhoitajan asuintilat, joista on sisäyhteys asukkaiden tiloihin. Tiloissa toimii myös potilaan
hoitohuone sekä vierashuone perheenjäsenten vierailuja varten. Sairaanhoitajan tai muun vuokralaisen tilat houkuttelevat yhteistilojen, kuten harraste- ja uima-altaan käytöllä, säilyttäen yksityisyytensä
rakennuksen pohjoissiivessä. Asunnot ovat asukkaiden yksityistä tilaa. Pääyhteistiloina toimivat keittiö
ja olohuone sekä saunatilat. Aputiloihin kuuluvat varastot sekä porrashuoneet.

Tilajakauma m2
931
103

184

291

353

aputila

raakatila

yksityinen

yhteistila

Tilajakauma %
aputila
11%
yhteistila
38%

raakatila
20%
yksityinen
31%

Tilojen kerrosjakauma m2
207
3.krs

346

378

2.krs

1.krs.
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yhteensä

KULKUYHTEYDET
Rakennuksessa on kaksi vertikaalista ja horisontaalista kulkuyhteyttä. Primääri yhteys on päärakennuksen kolmen kerroksen välillä. Tämä hissillä varustettu porrashuone yhdistää yläkerran asunnot,
keskikerroksen asunnot ja yhteistilat pohjakerroksen sauna- ja oleskelutiloihin. Pohjakerroksesta on
kulku piharakennukseen, jonka pohjoispäädyssä ovat portaat katutasolle mahdollistaen näin piharakennuksen erilliskäytön esim. vuokralaisen tai sairaanhoitajan asuessa lisäsiivessä.
Pääsisäänkäyntejä rakennukseen on toisessa kerroksessa kaksi sekä autotallin raakatilaan niin monta
kuin koetaan tarpeelliseksi. Asunnoilla on lisäksi omat sisäänkäyntinsä sekä kulku terassille. Pohjakerroksessa on saunaosastoille omat sisäänkäyntinsä sekä pohjoissiivessä kolme sisäänkäyntiä mahdollistaen tilan jakamisen monella tavalla.
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TILAKAAVIO ASUKKAIDEN TILAN KÄYTÖN NÄKÖKULMASTA
Suunnitelmassa oli tärkeää säilyttää avautuva linja asuntojen sekä
yhteistilojen välillä. Asunnot vaihtelevat sosiaaliselta hierarkialtaan.
Ylemmän kerroksen asukkaat saavat
enemmän yksityisyyttä tilojen avautuessa vain säädettävän lasiseinän
avulla yhteiseen keskitilaan. Toisaalta ylemmän kerroksen asukkailla ei
ole omaa sisäänkäyntiä vaan käynti
tapahtuu porrashuoneen kautta.
Porrashuone pidettiin tarkoituksen
omaisesti suljettuna yhteistilasta,
jolloin asukkaat voivat saapua kotiinsa rauhassa. Suunnitelmassa
toteutui jokaisen asunnon terassitila, joka asukkaan ikääntyessä
tulee tarpeelliseksi virkistäytymismahdollisuudeksi. Toisen kerroksen
terassit ovat yhtenäistä vyöhykettä
viheristutusten luodessa yksityistä
suojaa. Suunnitelman promoottorina
toimineen yksityishenkilön toiveen
oli parvekkeen mahdollinen lasitus,
tämä ei suunnitelmassa toteutunut
ja olisi varteen otettava aspekti terassin ympärivuotisemman käyttömahdollisuuden takaamiseksi.

3.KRS

2.KRS.
YKSITYINEN

PUOLI YKSITYINEN

PUOLI JULKINEN

JULKINEN
1. KRS.

61

Sisäperspektiivi uima-altaalta

62

B

TILAT
A. Sauna -, pesu-, ja pukeutumistilat
B. Pesulaveri/varasto
C. Takkahuone
D. Uima-allas
E. Varastot
F. Raakatila: vierashuone/harraste/vuokra/hoiva
G. Kasvihuone+ työkaluvarasto

F
F

F

F

+0.2

+0.0

E

B
C

A

D

A

A

A

A

A

B

A

G
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1. krs Pohjapiirros 1:200

Sisäperspektiivi yhteistiloista
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B

AIKA
Tilat muuntuvat myöhemmin ikääntyneiden asuintarpeisiin. Ensimmäisen kerroksen pesulan vihertilaan saadaan pyörätuolin vaihtoalue. Hississä on
huomioitu paarikuljetuksen tilan tarve. Olohuone-ruokailutila muuntuu kokonaan ruokailutilaksi,
jossa jokaisella on yli 2,5 m² tilaa ateriointii apuvälineiden kanssa (RT-kortisto. Vanhusten palveluasuminen). Tällöin yhteisoleskelu siirtyy pääasiallisesti
alakerran takkatilaan. Kaikista kylpyhuone+wc:stä
saadaan varustukseltaan ja mitoitukseltaan ikääntyneen vaatimukset kattavat. Saunaosaston suihkutilan yhteydessä on tilavaraus pesulaveria varten. Muulloin tila voi toimia varastotilana.

A. Asunto 53 m² : k + oh+ mh+ kph/wc+e
B. Asunto 69 m² : k + oh+ mh+ kph/wc+e
C. Olohuone 52 m²
D. Keittiö
30 m²
E Ruokakomero
F. Eteinen
G. Pesula + viherhuone
H. Raakatila: autotalli/vierashuone/harraste/vuokra/hoiva
I. Jäte
J. Virasto

H
H

H
H
+3.6

J

I

+0.0

+3.5

G

F

+3.6

E

D

C

A

B

A

B

A

A. ikääntyneen kph/wc
varustelu

F. pyörätuolin vaihtoalue

C+D. Ikääntyneiden ruokailutila
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B. ikääntyneen kph/wc
varustelu
2. krs Pohjapiirros 1:200

Sisäperspektiivi asunnosta
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B

TILAT
A. Asunto 96 m² : k + oh+ mh+vh+ kph/wc+e
B. Asunto 70 m² : k + oh+ mh+ kph/wc+e
C. Lukuparvi
D. Kodinhoitohuone
E. Eteinen/porrashuone

+6.5

A

B

A
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3. krs Pohjapiirros 1:200

ULKOARKKITEHTUURI

Rinteeseen asemoitu rakennusmassa käyttää korkeuseroja hyödykseen. Keskimmäinen kerros mukautuu rinteen muotoihin pohjakerroksen muodostaessa rakennuksen kivijalan. Rakennus antaa kaksikerroksisen vaikutelman saavuttaessa lännestä. Etelästä katsottaessa rakennus jaksottuu kolmeen
kerrokseen. Naapurirakennukset kohoavat korkeammalle kuin yhteisöllinen uudisrakennus. Suuresta
neliömäärästään huolimatta rakennus säilyttää arkkitehtonisesti pienen mittakaavan.
Julkisivumateriaaleja ovat ruoko, puuverhoilu, luonnonkivi, kupari ja kirkas lasi. Sisäänkäyntikatos on
kuparipinnoitteinen ja patinoituu ajan myötä. Rakennuksen muu materiaalipaletti muuntuu myös vuosien saatossa. Ruoko muuttuu harmaammaksi yhdessä käsittelemättömän puuverhoilun kanssa. Rakennuksen voidaankin todeta ”harmaantuvan” asukkaidensa myötä.
Yhteisöllinen asuintalo poikkeaa tavallisesta pientaloarkkitehtuurin muotokielestä. Yksiaineinen massa
viestii talon julkisemmasta luonteesta, se avaa yhteisöllistä luonnettaan myös ympäristöönsä. Tilojen vuokrausmahdollisuus ja myöhemmin hoitohenkilökunnan läsnäolo luovat rakennukselle osittain
määrittelemättömän talotyypin. Toisaalta se on neljän pariskunnan koti. Toisaalta se on avoin tilamahdollisuus kylätoiminnalle, aktiviteeteille ja opiskelijoille. Tämä monen funktion kokonaisuus luo talon
toiminnasta virikkeellistä asukkaiden ikääntyessä.
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Ilmakuva

1
3

2

3

3

5

4

1. ruoko
2. kupari
3. puuverhous
4. luonnonkivi
5. kirkas lasi

5

Julkisivu pohjoinen 1:200

3

1
3
5
1. ruoko
2. kupari
3. puuverhous
4. luonnonkivi
5. kirkas lasi

4
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5

Julkisivu etelä 1:200

Ulkoperspektiivi mereltä
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3
1

2

5

3

1. ruoko
2. kupari
3. puuverhoilu
4. luonnonkivi
5. kirkas lasi

4

Julkisivu länsi 1:200

5
1
2

3

4
1. ruoko
2. kupari
3. puuverhous
4. luonnonkivi
5. kirkas lasi
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Julkisivu itä 1:200

VISUAALISET YHTEYDET JA TASOT

Visuaaliset yhteydet
Kaikista asunnoista on yhteys jaettuun keskitilaan. Yläkerran asunnot avautuvat tilaan lasiseinän avulla,
jonka avoimuutta voidaan säädellä verhoilun avulla. Seinä voidaan asentaa myös liukujärjestelmänä,
jolloin yhteys keskitilaan korostuu. Asuntojen privaatimmat tilat, makuuhuone ja kylpyhuone/wc sijaitsevat kauempana yhteistiloista. Sisääntulokerroksen asunnoilla on suora kulku keskitilaan. Kulkureitin
avoimuutta säädellään liukuseinäjärjestelmällä. Asukas voi jättää reitin avoimeksi, tilan näin yhdistyessä luontevasti yhdeksi tilaksi sisältäen kuitenkin tilahierarkioita yksityisestä julkiseen tilatunnelmaan.
Yhteys uima-altaalle edistää asukkaiden uima-altaan käyttöä sekä kannustaa yhteiseen kuntoiluun.
Näkymät etelään, jossa metsikkö ja meri siintävät, on pyritty mahdollistamaan monesta tilasta kuitenkin
välttäen liian suuria aukotuksia rakennuksen ylilämpenemisen ehkäisemiseksi.

Tasot
Rakennus jaottuu kolmeen kerrokseen mukaillen maaston muotoja. Tasoeroilla ja kaksikerroksisilla
tiloilla on luotu erilaisia tunnelmia, joissa asukkaat voivat tarkkailla talon tapahtumia säädellen osallistumisensa määrää yhteisölliseen toimintaan. Pohjakerros on luonteeltaan intiimimpi saunatiloineen,
kun taas sisääntulokerros on avoin ja toiminnallinen. Yläkerta palvelee pääasiassa yläkerran asukkaita,
mutta parven lukutila on kaikille avointa tilaa.
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+10.9

+6.5

+3.5

0.0

LEIKKAUS 1:200 A-A

+6.5

+3.5

0.0

LEIKKAUS 1:200 B-B
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RAKENNEPERIAATE
Rakennuksen kantavana rakenteena on perinteinen puurankarakenne. Pohjakerroksen seinärakenne
on luonnonkiveä. Toinen ja kolmas kerros ovat ruokopeitteisiä seinärakenteita, jotka on suunniteltu tuulettumattomana, jolloin ruo’on lämmöneristävyys voidaan hyödyntää (Ruokokatot.RT-kortisto).
Suunnitelmassa käytetään luonnonmateriaaleja. Kiviseinä toimii termisenä massana tasaten lämpötilaerojen vaihteluja. Ruokorakenteisten seinien eristeenä käytetään pellavaeristettä. Puupohjainen ilmansulkupaperi ja savilevytys takaavat hengittävän rakenteen ja hyvän sisäilman. Puuverhoillun yläpohjan
katemateriaalina on öljypohjaisen bitumikermin sijaan Cradle to cradle sertifioitu kasvipohjainen kate.
Suunnitelmassa käytetty betoni on kierrätettyä. C2C filosofiaan nojaten materiaalien alkuperä ja uudelleen kierrätettävyys huomioitiin suunnittelussa.
VS 2

YP1
höylätty sahatavara
koolaus
koolaus
kasvipohjainen C2C katemateriaali
raakaponttilaudoitus
pellavaeriste
sahatavara
puupohjainen ilmansulkupaperi
savilevy

savilevy
puurunko
pellavaeriste
savilevy

28x145mm
33x33mm, kk 450mm
33x21mm, kk 450mm
20mm
4x100mm
2x200x42mm

VS 3 M

2x25mm

savilevy
kantava rakenne, puurunko
ilmaväli
rakennuslevy
vedeneriste
kiinnistyslaasti
laatta

YP2
pintakäsittely
koolaus
savilaatta
puupohjainen ilmansulkupaperi
rakennuslevy
pellavaeriste
sahatavara
tuulensuojalevy
kuparilevy

20mm
20mm
40mm

pintakäsittely
koolaus
savilaatta
rakennuslevy
kantava rakenne
savilevy

pintakäsittely
koolaus
savilaatta
rakennuslevy
kantava rakenne
rakennuslevy
vedeneriste

2x25mm

30mm
20x100mm
24mm
200x42mm
2x100mm

lattiapäällyste
kierrätetty teräsbetoni
suodatinkangas
lämmöneriste, polystyreeni
kierrätetty teräsbetoni
tasaushiekka
suodatinkangas
salaojituskerros,sora
perusmaa

2x25mm

250mm
100mm
250mm

20mm
20mm
40mm
25mm
2x45x125mm
2x25mm

150 mm
100 mm
200 mm
20 mm
300 mm

AP2 M
lattianpäällyste
kiinnityslaasti,
vedeneriste
kierrätetty teräsbetoni, kal. 1:80mm
suodatinkangas
lämmöneriste, polystyreeni
kierrätetty teräsbetoni
tasaushiekka
suodatinkangas
salaojituskerros, sora
perusmaa

VS 1
savilevy
kantava rakenne, puurunko
pellavaeriste
ilmaväli
savilevy
kantava rakenne, puurunko
pellavaeriste
savilevy

20mm
20mm
40mm
25mm
2x45x125mm
2x25mm

AP1

US 3
luonnonkivi,kalkkilaasti
kivisekoite+raudoitus,kalkkilaast
luonnonkivi, kalkkilaasti

5m
10mm

VP 2 M

250-280mm
24mm
200x42mm
2x100mm

US 2
puuverhous
koolaus
tuulensuojalevy
kantava rakenne, puurunko
pellavaeriste
puupohjainen ilmansulkupaperi
savilevy

2x25mm
100mm
20mm
2x25mm

VP 1

25mm
4x100mm
2x200x42mm
24mm
25mm

US 1
ruoko+ sidetangot ja langat
aluskate
kantava rakenne, puurunko
pellavaeriste isolina
puupohjainen ilmansulkupaperi
savilevy

2x25mm
100mm
100mm
2x25mm

2x25mm
100mm
100mm
20mm
2x25mm
100mm
100mm
2x25mm
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80 mm
100 mm
200 mm
20 mm
300 mm

US1
YP1
US1

VS1

VS2

VP1

YP2
VS1

US2

AP1

VP2 M
US3
VS3 M

AP1

LEIKKAUS 1:100
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AP2 M

PIENOISMALLI
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