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Diplomityö on osa Ympäristöministeriön Lähiöohjel-
man 2020-2022 rahoittamaa tutkimuskokonaisuutta. 
Työ taustoittaa 1970-luvun kerrostalolähiöiden kor-
jausrakentamista sekä tarkastelee yhteistilojen ja etä-
työn historiaa. Diplomityössä esitellään Oulun Puo-
livälinkankaan lähiössä sijaitsevan kaksi kerrostaloa 
käsittävän kohteen korjaussuunnitelma. 1970-luvulla 
valmistuneiden rakennusten yhteistilat ovat korjaus-
suunnitelman keskiössä. 

Asuinkerrostalojen peruskorjaaminen on ajankoh-
taista noin 40–50 vuoden välein, joten 1970-luvun 
kerrostalot ovat kiireellisessä korjaustarpeessa. Lä-
hiökerrostalot ovat myös rakennuskantamme ener-
giatehottomin osa. Lähiöt ovat erinomaisia alueita 
lisä- ja täydennysrakentamiselle sekä palveluiden ke-
hittämiselle, sillä ne ovat yleensä väljästi rakennettuja. 

Korjaussuunnitelman lähtökohtana on säilyttää mah-
dollisimman paljon alkuperäisen arkkitehtuurin ele-
menttejä, mutta samalla suunnitella nykyaikaisen 
ihmisen tarpeita palvelevia ratkaisuja. Kohteen yh-
teistilojen korjaussuunnittelussa lähtökohtina ovat so-
siaalisesti ja kulttuurisesti kestävät ratkaisut. Suunnitel-
massa on hyödynnetty asukasosallistamisen keinoja. 
Korjaussuunnitelma esittelee kohteen yhteistilojen ja 
asuntojakauman monipuolistamista sekä muita mal-
tillisia parannuksia.

AVAINSANAT: kerrostalo, korjausrakentaminen, lähiö, asukasosallis-
taminen, Oulu, Puolivälinkangas, yhteistilat, etätyö

Tiivistelmä
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Master’s thesis is part of Suburb project funded by 
ministry of environment. Thesis examines rehabilita-
tion of 1970s suburbs and introduces history of re-
sident´s common areas and remote working.  The 
plan concentrates on rehabilitation of two apartment 
buildings built in 1970s and located in Oulu. The fo-
cus of the plan is especially on the common areas of 
the buildings.

Rehabilitation of apartment buildings should be exe-
cuted approximately after every 40-50 years; there-
fore, buildings built in 1970s are in urgent need of re-
pairs. Apartment buildings located in the suburbs are 
also the least energy efficient part of developments 
in Finland. Suburbs are excellent areas for additional 
service development and improvement, due to their 
spacious areas.  

The baseline of this rehabilitation plan is to preser-
ve as many elements of the original architecture as 
possible. At the same time, it is important to create 
solutions for the modern people. The focus while 
planning the common areas of the buildings is on 
the socially and culturally sustainable solutions. Par-
ticipation of residents is an important resource in the 
thesis. The final rehabilitation plan introduces diversi-
fication of the apartments and common areas while 
also presenting some other moderate improvements. 

Abstract
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Diplomityö taustoittaa 1970-luvun kerrostalolähiöi-
den korjausrakentamista ja esittelee kahden oululai-
sen kerrostalon korjaussuunnitelman. Diplomityö on 
osa Asumisen uudet muodot – Eheytyvät lähiöt (Asu-
Mut) -hanketta. Aloitin työn syyskuussa 2021 ja esit-
telin sen diplomityöseminaarissa maaliskuussa 2022.

Suuret kiitokset kaikille läheisilleni, jotka ovat olleet 
tukenani diplomityön aikana. Kiitos poikaystävälleni 
ja diplomi-insinööri vanhemmilleni työn lukemisesta 
ja kommentoinnista. Johdannon sidosryhmätaulukko 
oli äitini idea, jota haukuin ensikuulemalta liian ”in-
sinöörimäiseksi”.

Seuraavaksi haluan kiittää Oulun kaupungin vuokra-
taloyhtiötä Sivakkaa ja erityisesti toimitusjohtaja Rai-
mo Hätälää ja alueisännöitsijä Pinja Helpiä. Sivakan 
toiminnasta välittyi koko diplomityön ajan aito välittä-
minen vuokra-asuntojen asukkaita kohtaa.  

Erityiskiitos ohjaajalleni Anu Soikkelille kärsivällises-
tä ja kokonaisvaltaisesta ohjauksesta. Mihin tahansa 
kysymykseen sai vastauksen heti, päivästä tai vuoro-
kaudenajasta riippumatta.

Mukavia lukuhetkiä!

Oona Hynninen
Oulussa 30.03.2022

”Kerrostalo huojuu ja kitisee, pysyy 
juuri ja juuri pystyssä. Tämä johtuu siitä, 
että se on täynnä eläimiä, kohtaloita, 
lapsia, tavaroita, sinkkuja ja parturi-
kampaajia. Se on tihentynyttä elämää, 
tiukkaan tiiliin puristettua draamaa. 
Jos siinä viidellä aistilla asuu, riittää 
kerrottavaa koko elämäksi.”

- Kari Hotakainen 

Aluksi

Olen aina ollut kiinnostunut korjausrakentamisesta. 
Minua kiehtoo ratkaista olemassa olevia ongelmia. 
Uskon nimenomaan lähiöiden korjaus- ja täydennys-
rakentamisen olevan oikea suunta kohti rakentamisen 
kestävämpää tulevaisuutta. 

Innostuin diplomityön aiheesta heti kun sähköposti-
listalle kilahti viesti tutkimusavustajien hausta. Halusin 
tutkia diplomityössäni nimenomaan korjausrakenta-
mista ja yhteistilojen mahdollisuuksia. 

KUVA 1. Valokuva kohteen pihalta. Kuvaaja: Harri Tarvainen
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1 Johdanto

1.1 Työn tausta

Tämä diplomityö sijoittuu suunnittelupainotteisen ja 
tutkielmapainotteisen diplomityön välimaastoon. 
Diplomityö on osa Asumisen uudet muodot – Ehey-
tyvät lähiöt (AsuMut) -hanketta, joka on Ympäristö-
ministeriön Lähiöohjelman 2020–2022 rahoittama 
tutkimuskokonaisuus. Oulun yliopiston johtamaan 
tutkimukseen osallistuvat Tampereen yliopiston lisäksi 
Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit. Tut-
kimushankkeen keskiössä ovat käyttäjät ja heidän nä-
kökulmansa. Hankkeessa mm. testataan asukastyö-
pajatoimintaa ja kehitetään osallistavan suunnittelun 
käytänteitä. (Hankesuunnitelma, 2020) Diplomityöni 
on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin vuokrata-
loyhtiön Oulun Sivakka Oy:n (myöhemmin pelkkä 
Sivakka) kanssa.

1.2 Tutkimusongelma

Useat 1970-luvulla rakennetut lähiökerrostalot ovat 
tällä hetkellä peruskorjauksen tarpeessa, ja osan 
kohteista tekninen käyttöikä lähestyy loppuaan. Työs-
säni tarkastelin lähiökerrostalon korjausrakentamista 
myös osallistamalla rakennusten nykyisiä asukkaita.

1.3 Työn tavoite

Diplomityön tavoitteena oli suunnitella nykyaikainen 
ja asukkaidensa tarpeita vastaava korjaussuunnitel-
ma 1970-luvulla rakennetuille kerrostaloille. Suun-
nitelman tavoitteena oli lähiökerrostaloalueiden 
sosiaalisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kestävyy-
den vahvistaminen. Esitettyjen korjausratkaisujen tuli 
tukea kestävää kehitystä. Suunnitelmaa tai sen osia 
voi hyödyntää laajemminkin 1960- ja 1970-luvun 
lähiökerrostalojen korjaushankkeissa, joita on paljon. 
Toive ideoiden sovellettavuudesta muihin kohteisiin 
kumpusi kohteen omistajataholta. (Raimo Hätälä, 
haastattelu 15.9.2021)

Hankkeen asuinalueiden kehitystyössä tärkeitä arvo-
ja ovat hiilineutraalisuus, esteettömyys, arkiliikuntaan 
kannustava ympäristö ja viheralueet. Lisäksi tavoittee-
na on kehittää osallistavan suunnittelun käytänteitä 
asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämiseksi. (Hanke-
suunnitelma, 2020) Työssäni keskityin erityisesti ra-
kennusten yhteistilojen päivittämiseen. Tutkin, voisiko 
osa asuntojen sisäisistä toiminnoista sijaita yhteisti-
loissa. 

Diplomityössä kohteen asukkaita osallistettiin suun-
nitteluprosessiin asukastyöpajan ja asukaskyselyn 
avulla. Tarkastelukohteeni ovat vuokrataloja, joten 
asukkaat on tärkeää huomioida myös korjausten 
toteutusvaiheessa. Korjaustoimenpiteiden tulisi ai-
heuttaa mahdollisimman vähän haittaa normaalille 
asumiselle.
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Edellisellä sivulla esitettyyn taulukkoon on koot-
tu diplomityöhön liittyvien sidosryhmien tavoitteita. 
Taulukon Hankesuunnitelma-sarake kuvaa Ympäris-
töministeriön rahoittaman AsuMut-hankkeen hanke-
suunnitelmassa esiteltyjä tavoitteita. Sivakka edustaa 
taulukossa myös Oulun kaupunkia. Taulukosta voi 
päätellä sidosryhmien tavoitteiden olevan pääasias-
sa hyvin yhteneviä.

1.4 Työn rajaukset

Tässä työssä tarkastelemani kohde sijaitsee Oulussa 
Puolivälinkankaan kaupunginosassa. Oulun kaupun-
gin vuokrataloyhtiö Sivakka omistaa ja vuokraa mo-
lempia kerrostaloja. Alueella on myös useita muita 
Sivakan omistamia kohteita. 

Kohteen kaksi rakennusta ovat valmistuneet vuosina 
1971 ja 1972. Molemmissa rakennuksissa on maan-
tasokerros ja kahdeksan asuinkerrosta.

Hankesuunnitelma Sivakka Asukkaat Suunnittelija

Kestävä kehitys x x x
Lähiöiden

kehittäminen x x x
Asukas‐

osallistaminen x x x x
Laadukas

arkkitehtuuri x x x x
Korjaaminen
vaihtoehtona
purkamiselle

x x x x

Arkkitehtuurin
säilyttäminen x x
Yhteistilojen
päivitys x x x x
Etätyön

mahdollisuudet x x x
Asuntojakauman
monipuolistaminen x x x x
Esteettömyyden
parannukset x x x x
Suunnitelman
soveltaminen

muihin kohteisiin
x x

Yhteisöllisyys x x x x

Turvallisuus x x x x
TAULUKKO 1. Sidosryhmien tavoitteet. KUVA 2. Valokuva kohteesta. Kuvaaja: Harri Tarvainen. KUVA 3. Valokuva kohteesta. Kuvaaja: Harri Tarvainen.
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2 Tausta

Tässä osiossa käsittelen 1970-luvun lähiökerrostalo-
jen korjausrakentamista Suomessa. Suomessa lähes 
puolet asunnoista sijaitsee kerrostaloissa (47 %). 
Suomi onkin Espanjan jälkeen Euroopan kerrosta-
lovaltaisin maa. Eniten asuinkerrostaloja rakennet-
tiin 1960–1970-luvuilla. Vuosia 1971–75 kutsutaan 
”rakentamisen hulluiksi vuosiksi”, näinä vuosina Suo-
meen valmistui yli 200 000 kerrostaloasuntoa. (Ala-
talo, 2012 ja Tilastokeskus, 2020)

Toisen maailmansodan jälkeen n. 70 % Suomen vä-
estöstä asui vielä maaseudulla. Sodan jälkeiselle 
jälleenrakentamiselle oli valtava tarve. Kaupunkien 
väestömäärä alkoi kuitenkin kasvaa vauhdikkaasti 
vasta 1950-luvulla, jolloin syntyivät myös Suomen 
ensimmäiset lähiöt. Lähiöiden rakentumista nopeut-
tivat vuonna 1949 säädetyt aravalait, joiden avulla 

rakentamiseen saattoi saada edullista valtion ta-
kaamaa lainaa. Lähiöissä toteutettiin funktionalistisia 
ideoita ja painotettiin ajatusta puutarhakaupungin 
luonnonläheisyydestä. Alueita pidettiin terveellisinä 
ja parhaina asuinpaikkoina erityisesti lapsille. Aluksi 
lähiöihin muutettiin kantakaupunkien ahtaista olois-
ta, mutta maaltamuuton kiihkeimpinä vuosina uudet 
asukkaat tulivat suoraan maaseudulta. 1950-lu-
vun lähiöissä yhdisteltiin kerros- ja rivitaloja sekä 
omakotitaloja, mutta 1960-luvulla alkaneen suuren 
muuttoliikkeen jälkeen lähiöt muodostuivat lähinnä 
kerrostaloista. 1960 alettiin ajatella, että kohtuuta-
soinen asuminen on kaikkien perusoikeus. Vuodet 
1965–1975 olivatkin kiihkeimpiä lähiörakentamisen 
vuosia. (Aikamatka arkeen: Asuminen, 2012 ja Puus-
tinen, 2010)

1970-luvun lähiöarkkitehtuurissa voidaan havaita viit-
tauksia funktionalistisen asuinrakentamisen ihanteisiin. 
Näitä piirteitä ovat muun muassa valoisuus, selkeys, 
ilmavuus ja tasa-arvoisuus. (Sundqvist, 2019) 

Vauhdikkaan kaupungistumisen seurauksena sarja-
tuotanto yleistyi vauhdilla, ja rakennuksista karsiutuivat 
ylimääräiset ulokkeet ja koristeet. Nopea sarjatuo-
tanto aiheutti asuntotuotannon painotusta määrään, 
ei niinkään laatuun. Betonisten elementtirakennusten 
laaduttomuus ja puutteet arkkitehtuurissa aiheuttivat 
kritiikkiä jo niiden rakennusvaiheessa. (Anttinen, Jal-
kanen, Lehto, Lindroos, Pakkala ja Tasa, 2007)

TAULUKKO 2. Suomen asuntokanta rakennusvuoden mukaan. 

2.1 1970-luvun lähiökerrostalojen korjaaminen
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Julkisivukorjausten taustalla on usein elementtien 
laatuun ja kestävyyteen liittyviä ongelmia. Myös 
rakennusten käyttäjien tarpeet muuttuvat esimerkiksi 
väestön ikääntyessä. (Alatalo, 2012 ja Soikkeli, Koi-
so-Kanttila, Sorri, 2014). Huomattava osa kerrostalo-
kannastamme on siis perusparantamisen ja korjauk-
sen tarpeessa.

Lähiöt ovat tällä hetkellä rakennuskantamme ener-
giatehottomin osa, erityisesti 1960- ja 1970-lukujen 
asuinkerrostalot. Ne ovat huonoiten eristettyjä ja 
niitä on määrällisesti eniten. Kerrostalojen energia-
tehokkuutta kannattaa kuitenkin parantaa muiden 
korjausten yhteydessä, sillä se on harvoin yksinään 
taloudellisesti kannattavaa. (Soikkeli, Koiso-Kanttila 
ja Sorri, 2014) Ilmastonmuutos ja paine parantaa 
rakennusten energiatehokkuutta vaikuttavat vahvasti 
rakentamisen tulevaisuuteen. Lähiökerrostalojen suu-
ren määrän vuoksi pienilläkin energiatehokkuuden 
parannuksilla on suuri vaikutus ilmastomuutoksen hil-
linnässä. 

1970-luvun lähiöarkkitehtuurissa ei usein ollut erityi-
siä arkkitehtonisia tavoitteita. Tämän johdosta korja-
usprojekteissa voidaan teknisen korjaamisen ohessa 
parantaa rakennuksen esteettistä laatua. Osaa lähi-
öiden rakennuskannasta täytyy kuitenkin suojella ja 
pyrkiä säilyttämään niiden arkkitehtuuri alkuperäise-
nä. (Soikkeli, Koiso-Kanttila ja Sorri, 2014) 

Suomessa korjaushankkeissa sovelletaan usein uu-
disrakentamisen toimintamalleja, esimerkiksi työ teh-
dään pitkälti paikan päällä. Tämän vuoksi peruskor-
jaukset ovat usein hitaita, kalliita, likaavia ja asumista 
häiritseviä. Lähiökerrostalojen korjaustöiden tavat ei-
vät ole vielä vakiintuneet tarpeeksi Suomessa, joten 
niihin on vaikeaa löytää toimijoita. Tämän seuraukse-
na hankkeissa on usein useampia urakoitsijoita, joi-
den toiminnan yhteensovittaminen on vaikeaa. (Soik-
keli, Koiso-Kanttila ja Sorri, 2014) Korjaushankkeiden 
kehittämiseen ja tutkimukseen tulee ohjata nykyistä 
enemmän resursseja, erityisesti Suomen rakennus-
kannan korjausvelan määrän kasvaessa jatkuvasti.

1960-luvulla elementtitekniikka kehittyi ja yleistyi 
huimaa vauhtia. 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa 
osaelementtirakenteinen kirjahyllyrunko oli asuinker-
rostalojen yleisin runkoratkaisu. 1960–1970-lukujen 
yleisimmät talotyypit olivat lamellitalo ja pistetalo. 
Suosituin oli nelikerroksinen hissitön lamellitalo, jon-
ka maantasokerros sisälsi lähinnä yhteisiä tiloja sekä 
säilytystiloja eli oli nk. maanpäällinen kellarikerros. 
Rakennukset sijoiteltiin usein suorakaiteen muotoisiin 
usean kerrostalon ryhmiin. (Sundqvist, 2019)

Lähiöitä kritisoitiin nopeasti niiden valmistumisen jäl-
keen. Niitä muun muassa haukuttiin nukkumalähiöiksi 
ja keskusteltiin lähiöiden sosiaalisista ongelmista. Kri-
tiikin mukaan erityisesti nuoret oli unohdettu lähiöitä 
suunnitellessa. (Aikamatka arkeen: Asuminen, 2012) 

Suomessa 1990-luvun lama oli käänteentekevä 
ajankohta alueellisen eriytymisen näkökulmasta. 
(Junnilainen, 2019) FM Mats Stjernbergin mukaan 
1960- ja 1970-lukujen lähiöt olivat yleisesti ottaen 
keskivertoasuinalueita vielä vuonna 1990, mutta ky-
seisen vuoden jälkeen lähiöiden sosioekonominen 
kehitys on ollut huomattavan epäedullista. Suoma-
laisten lähiöiden selvästä taantumisesta huolimat-
ta,on myös lähiöitä, joiden sosioekonominen asema 
on hyvä. Tutkimustulokset vahvistavat kuitenkin sen, 
että lähiöistä ollaan perustellusti huolissaan. (Stjern-
berg 2019)

Betonisten elementtikerrostalojen arvostus ei ole 
juurikaan parantunut. Betonilähiöitä pidetään usein 
rauhattomina ja epäsiisteinä. Moni pitää 1970-luvun 
kerrostaloasuntoa myös huonona sijoituskohteena. 
(Sundqvist, 2019) Lähiöt ovat kuitenkin erinomaisia 
alueita lisä- ja täydennysrakentamiselle sekä palve-
luiden kehittämiselle, sillä ne ovat yleensä väljästi ra-
kennettuja. Lisäksi lähiöissä on yleensä kunnallistek-
niikka valmiina, ja ne sijaitsevat lähellä kaupunkien 
keskustoja. (Soikkeli, Koiso-Kanttila ja Sorri, 2014)

Suomessa rakentaminen painottuu jatkuvasti enem-
män korjausrakentamiseen uudistuotannon sijaan. 
Asuinkerrostalojen peruskorjaaminen on ajankohtais-
ta noin 40–50 vuoden välein ja lukuisat 1970-luvun 
asuinkerrostalot ovat kiireellisessä korjaustarpeessa. 
Korjaustarve kohdistuu noin puoleen miljoonaan 
asuntoon. Rakennusten rungot kestävät yleensä hyvin 
aikaa, mutta esimerkiksi talotekniikkaa ja julkisivuma-
teriaaleja täytyy usein korjata tai uusia useammin. 

KUVA 4. Pihlajiston lähiö 1978.

KUVA 5 ja KUVA 6. Kerrostalon julkisivujen ja parvekkeiden korjaus. Peltosaari, Riihimäki. 
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Tässä työssä yhteistilalla tarkoitetaan tilaa, joka si-
jaitsee asuinkerrostalon yhteydessä ja on tarkoitettu 
asukkaiden yhteiseen käyttöön. Esimerkiksi kerhotila, 
pesutupa ja sauna ovat yhteistiloja.

Ympäristöministeriön tutkimuksen mukaan ihanneker-
rostalon tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteistilat ja niiden 
laatu. (Hirvonen ja Silvennoinen, 2002) Yhteistilat 
ovat merkittävä osa kerrostaloasumista ja vaikuttavat 
usein kohteen vetovoimaan. Yhteistilat ovat julkisen 
ja yksityisen tilan väliin sijoittuvia tiloja. Niiden tuli-
si palvella kaikkia kyseisen kerrostalon asukkaita ja 
parhaimmillaan ne voivat toimia elinkaariasumisen 
voimavarana. 

Yhteisölliseen toimintaan tarkoitetut tilat sijoitettiin pit-
kään erilleen asuinrakentamisesta. Kokoontumista 
varten oli erillisiä seurojen, kerhojen tai yhdistysten ta-
loja. Myös kouluja käytettiin kokoontumiseen iltaisin. 
Yhteistiloista tuli tärkeä osa asuinrakentamista vasta 
ensimmäisissä asuinlähiöissä. Kerrostaloihin raken-
nettiin yhteistiloja kuten pesutupia, saunoja ja askar-
telutiloja   jo 1950-luvulla. Tällöin asuntojen pieniin 
kylpyhuoneisiin ei usein mahtunut pesukonetta, eikä 
niitä ollut usein taloudellisesta syistäkään mahdollista 
hankkia, joten yhteiset pesulatilat yleistyivät. Yhteistilat 
sijoitettiin usein rakennusten kellareihin, myöhemmin 
nk. maanpäälliseen kellarikerrokseen. (Laitinen ja 
Norvasuo, 2014)

Lähiöiden korjaamisen yhteydessä 1980- ja 1990-lu-
vuilla huomio kiinnittyi alueiden sosiaalisiin epäkohtiin 
ja ratkaisuna pidettiin usein asukas- ja harrastustilojen 
rakentamista.  (Laitinen ja Norvasuo, 2014)

Yhteistilojen koko ja niiden palvelema alue vaihtelee 
suuresti palveltavan asiakasmäärän mukaan. Suurim-
mat tilat ovat aluekohtaisia ja pienimmät porraskoh-
taisia tupia. Nykyiset yhteistilojen miniminormit perus-
tuvat asemakaavamääräyksiin ja rakennusvalvonnan 
antamiin ohjeisiin. Normaalisti yhteistilat rakennetaan 
minimin mukaisesti. Vähimmillään uusissa taloissa 
saattaa olla pyykinkuivaushuone ilman pesutupaa. 
(Laitinen ja Norvasuo, 2014)

Asukaskyselyjen mukaan talosaunaa, pesutupaa ja 
kuivaushuonetta pidetään tärkeimpinä yhteistiloina. 

Taloyhtiön pesutila ja kuivaushuone vähentävät oman 
pesukoneen tarvetta ja asuntoihin jää enemmän tilaa 
muille toiminnoille. (Hirvonen ja Silvennoinen, 2002 
ja Laitinen ja Norvasuo, 2014) Pesulan käyttö voi 
myös lisätä asukkaiden yhteisöllisyyttä, kun naapu-
reita tapaa arkirutiinien ohessa. Usealla kerrostalo-
asukkaalla on nykyään asunnossaan oma pesukone, 
mutta yhteiset pesutilat voivat tarjota mahdollisuudet 
suurempien tekstiilien pesuun ja kuivatukseen. Esimer-
kiksi lakanapyykin kuivatus saattaa viedä liikaa tilaa 
kerrostaloasunnoissa.

Yhteistilojen suunnittelu on nykyisessä asuntotuotan-
nossa säänneltyä, jonka seurauksena tarjonta on 
erityisesti uudiskohteissa melko homogeenistä. Viime 
vuosina yhteistilojen suunnittelussa on kuitenkin ta-
pahtunut muutoksia. Nykyään yhteistilat voivat sijaita 
lähes missä tahansa. Esimerkiksi uusissa kerrostaloissa 
rakennuksen ylin kerros on suosittu paikka talosaunal-
le. Pieniä yhteistiloja saattaa sijaita jopa rakennuksen

jokaisessa kerroksessa. Jos rakennuksen sisällä ei ole 
tilaa uusille yhteistiloille, ne saatetaan sijoittaa erilli-
siin piharakennuksiin, kuten pihasaunat ja kerhohuo-
neet. (Suominen, 2016)

Asuinkerrostaloissa on ”varsinaisten yhteistilojen” li-
säksi useita muita asukkaiden yhteisiä tiloja, kuten 
porrashuoneet, varastotilat ja piha-alueet. 

Ympäristöministeriön laatiman tutkimuksen mukaan 
kerrostalon tärkeimpiä yhteisiä tiloja ovat piha-alue, 
hissi ja porrashuone. Porrashuoneen ja muiden ra-
kennusten välitilojen voidaan ajatella olevan ra-
kennusten käyntikortteja. (Hirvonen ja Silvennoinen, 
2002) 

Pandemian seurauksena oman kodin ja yhteistilojen 
merkitys on kasvanut. Kodissa ja esimerkiksi omalla 
pihalla vietetty aika on lisääntynyt. (Listasimme asu-
misen viisi muutosta, 5.2.2021) Tutkimusten mukaan 
enemmistö kerrostaloasukkaista käyttää rakennuksen 
pihaa ainakin jonkin verran. Elämänvaihe ja ruoka-
kuntatyyppi vaikuttavat suuresti pihan käytön aktii-
visuuteen. Esimerkiksi yksinasuvista vain joka kym-
menes käyttää pihaa, kun suurin osa lapsiperheistä 
käyttää pihaa säännöllisesti. (Hirvonen ja Silvennoi-
nen, 2002)

Yhteistilojen huolellinen suunnittelu tukee sekä sosi-
aalista että kulttuurista kestävää kehitystä. Yhteistilo-
jen suunnittelussa ja korjauksessa tulisi aina kuulla ja 
osallistaa rakennuksen nykyisiä ja mahdollisesti myös 
tulevia asukkaita. 

2.2 Kerrostalojen yhteistilat ennen ja nyt

KUVA 7. Asukkaiden yhteinen oleskelutila Oulun Lipporannassa.

KUVA 8. Talopesula toimii samalla juhlatilana. Tikkurila, Vantaa. 
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Etätyölle ei ole Suomessa yhtä virallista määritel-
mää. Tässä työssä etätyöllä tarkoitetaan kotona tai 
muualla työntekijän itse valitsemassa paikassa suori-
tettavaa työtä. Etätyössä työpaikkana toimii kuitenkin 
muu kuin työnantajan osoittama ensisijainen kodin 
ulkopuolinen toimipiste. Etätyöskentely voi olla ko-
kopäiväistä tai osa-aikaista. Tunnusomaisina etätyön 
piirteinä pidetään ajasta ja paikasta riippumattomia 
työjärjestelyjä ja tietotekniikan hyväksikäyttöä. (Hel-
le, 2004)

Etätyön käsite syntyi alun perin Kaliforniassa 1970-lu-
vun öljykriisin vaikutuksesta. Kriisin seurauksena alet-
tiin keskustella työmatkaliikenteen vähentämisestä. 
Suomessa etätyötä on perusteltu erityisesti ympäris-
tönsuojelu- ja liikennenäkökulmilla. Suomi onkin yksi 
Euroopan johtavia etätyömaita. (Helle, 2004) 

Etätyöllä on useita positiivisia liikenne- ja ympä-
ristövaikutuksia. Lyhentyneet työmatkat vähentävät 
liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ruuhkien määrää. 
Työmatkaliikenteen vähentyminen ja kotona tehtävä 
etätyö myös vähentävät tarvittavien toimitilojen ja py-
säköintipaikkojen määriä. (Heinonen, Huhdanmäki, 
Kuosa ja Niskanen, 2004)

Etätyöskentelypaikkana toimii useimmiten koti, mut-
ta paikkana voi toimia myös erillinen etätyötoimisto. 
Etätyötoimistossa saatetaan työskennellä yksin tai 
siellä voi työskennellä jopa usean työnantajan etä-
työntekijöitä. Työskentelypaikka saattaa olla myös 

liikkuva, tarpeen mukaan esimerkiksi asiakkaan luo-
na, hotellissa tai kulkuvälineessä. Etätyötä tehdään 
myös vapaa-ajan asunnolla, kuten kesämökillä. 
(Helle, 2004)

Työntekijällä tulisi olla työn tekemistä varten riittävät 
ja asianmukaiset työtilat. Kotona parhaana työpaik-
kana pidetään usein erillistä suljettavaa työhuonet-
ta. Työnantaja saattaa jopa edellyttää erillisen työ-
huoneen olemassaoloa ennen etätyöhön siirtymistä. 
Toisaalta pandemian levitessä nopeasti moni jäi etä-
töihin vaikkei siihen sopivaa tilaa olisikaan löytynyt. 
(Helle, 2004)

Etätyössä on paljon hyviä ja huonoja puolia, mut-
ta varsinkaan täysipäiväinen etätyö ei sovi kaikille.   
Moni jää etätyössä vaille totuttua sosiaalista kanssa-
käymistä ja työyhteisön tukea, mutta se tarjoaa jous-

toa työaikaan ja työjärjestelyihin. Sen avulla myös 
työn ja vapaa-ajan yhdistely on helpompaa, mikä 
tuo joustoa erityisesti perhe-elämän järjestelyihin. 
Moni haluaa kuitenkin nimenomaan erottaa va-
paa-ajan ja työn täysin toisistaan. (Helle, 2004)

Etätyö on usein hyvin itsenäistä työtä. Parhaimmillaan 
etätyö voi lisätä sekä työhyvinvointia ja vapaa-ajan 
määrää. Toisaalta molemmat edellä mainitut voivat 
myös kärsiä, erityisesti työajan venyessä vapaa-ajan 
puolelle. (Helle, 2004)

Etätyö on yleistynyt covid-19 pandemian vaiku-
tuksesta. Pandemian aikana etätyöskentelystä tuli 
useilla työpaikoilla uusi normi. Säännöllisesti kotona 
työskentely kaksinkertaistui vuoden 2020 aikana. 
(Tilastokeskus, 2020) Useilla työpaikoilla etätyös-
kentely jää pandemian jälkeenkin vähintään vaihto-
ehtoiseksi työtavaksi. Moni työnantaja saattaa jopa 
suosia etätyöskentelyä, sillä niin voi säästää kustan-
nuksissa. Harvempi työ on enää paikkasidonnaista. 
Etätyön yleistyminen tulisikin huomioida tulevaisuu-
den kaupunkien, mutta myös kotien suunnittelussa. 
Asunnoissa tulisi olla rauhallinen ja suljettava työs-
kentelyyn sopiva tila, monissa perheissä useampikin.

Arkkitehti ja tutkija Katja Maununahon mukaan etätyö 
jää pysyväksi ilmiöksi pandemian jälkeisessä maail-
massa ja seurauksena monesta kodista tulee osittain
toimisto. Pandemian ja erityisesti lisääntyneen etä-
työn vaikutuksesta suurempien asuntojen kysyntä on 
kasvanut. Samasta syystä nimenomaan 1970-luvulla

rakennetut kerrostalot soveltuvat usein uudisrakenta-
mista paremmin etätyöhön, sillä niiden asuntojen huo-
neet ovat suurikokoisia, ja niissä on usein enemmän 
ikkunallista tilaa kuin uusissa asunnoissa. (Arkkitehti 
varoittaa, 10.4.2021) Lisäksi 1970–luvun asunnoissa 
kaikki huoneet ovat yleensä suljettavia, mukaan lu-
kien keittiöt. Suljettavassa keittiössä on huomattavasti 
helpompi keskittyä kuin nykyajalle tyypillisissä avo-
keittiöissä. Suurissa talouksissa työrauhaa voi kuiten-
kin olla vaikeaa saavuttaa suljettavillakaan tiloilla. 
Monissa asunnoissa esimerkiksi huoneiden ääne-
neristys ei ole riittävä. Osa toivoo voivansa erottaa 
työn ja vapaa-ajan täysin toisistaan ja toivoo tämän 
vuoksi kodin ulkopuolista työtilaa. Kodin ulkopuoli-
sessa työskentelyssä on etuna myös muun yhteisön 
tapaaminen.

Pandemian seurauksena kerrostalojen asuntojen ul-
kopuolisista etätyötiloista on keskusteltu paljon. Esi-
merkiksi pienellä käytöllä olevia kerhohuoneita voisi 
muuntaa etätyöhön soveltuviksi tiloiksi tai rakennuksiin 
voidaan suunnitella täysin erillisiä etätyötiloja. (Ark-
kitehti varoittaa, 10.4.2021) Toisin kuin oman asun-
non lisäneliöt, yhteisten etätyötilojen kustannukset 
jakautuvat kaikille asukkaille. (Listasimme asumisen 
viisi muutosta, 5.2.2021) Kerrostalojen yhteiset työ-
tilat voisivat ratkaista nykyajan työelämään liittyviä 
ongelmia. Tällöin työntekijä poistuu kotoaan, mutta 
työmatka pysyy lyhyenä. Etätöiden ohessa voi halu-
tessaan seurustella muiden asukkaiden kanssa.

KUVA 9. Tietotekniikkaa 1970-luvulta

2.3 Etätyö uutena normina 
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3 Puolivälinkangas

Puolivälinkangas, oululaisittain ”Puokkari”, on yksi 
Oulun kaupunginosista. Puolivälinkangas muodos-
taa yhdessä sitä ympäröivien Iskon, Pyykösjärven, 
Taka-Laanilan ja Välivainion kaupunginosien kanssa 
Puolivälinkankaan suuralueen. Puolivälinkankaan lä-
hiö sijaitsee linnuntietä noin kolmen kilometrin päässä 
Oulun keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Alaky-
läntiehen ja Järvitiehen, kaakossa Ruskontiehen ja 
lounaassa Pohjantiehen. Pyykösjärvi sijaitsee pohjoi-
seen Puolivälinkankaasta. 

Puolivälinkankaan asuinrakentaminen painottuu idän 
pientaloalueeseen ja koillisosan kerrostaloalueeseen. 
Lisäksi alueen keskellä sijaitsee pieni rivitaloista koos-
tuva asuinalue. (Puolivälinkankaan inventointi, 2012)

KUVA 11. Puolivälinkankaan sijainti ja rajaus 1:2000.

KUVA 10. Puolivälinkankaan sijanti Oulussa.
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3.1 Historiaa

Oulun väkiluku nelinkertaistui vuosien 1945 ja 1990 
välillä. (Oulun kaupungin ikäluokkatilasto, 2020) 
Väkiluvun kasvu oli erityisen nopeaa sodan jälkeen. 
Tänä aikana rakennusala ja kasvava palveluala 
tarjosivat paljon uusia työpaikkoja. Sodan jälkeen 
Oulussa oli asuntopula, johon vastattiin nopealla 
kerrostalojen rakentamisella. Väestön kasvu hidastui 
taloudellisesti hankalalla 1970-luvulla. Muuttoliike 
Ouluun ja syntyvyys kasvoivat jälleen 1980-luvulla. 
(Fält, Satokangas ja Vahtola, 2005) 

Oulun kaupungin ja myös Puolivälinkankaan yhdys-
kuntarakenne pohjautuu Meurmanin ja Ervin laa-
timaan yleiskaavaan vuodelta 1951. Yleiskaavan 
mukaan kaupunki rakentui keskustasta, siihen tukeu-
tuvasta lähiökehävyöhykkeestä ja lähiökehän ulko-
puolelle rakennettavista itsenäisistä asumakunnista. 
Lähiön määriteltiin koostuvan 7 000–9 000 asuk-
kaan väestöpohjasta ja lähiöön oli muodostettava 
paikalliskeskustason palvelut. Vuonna 1989 Puolivä-
linkankaan väestömäärä oli 3538, mutta luku on las-
kenut tasaisesti. Puolivälinkankaan suuralueen väes-
tömäärä vuonna 2012 oli 7303. (Puolivälinkankaan 
inventointi, 2012) 

3.2 Nykytila

Puolivälinkankaan asukasluku vuonna 2020 oli 2 
615. (Oulun kaupungin ikäluokkatilasto kaupungino-
sittain, 2020) 

Oulusta laaditun valmistutkimuksen mukaan palvelut, 
turvallisuus ja luontoyhteys ovat tärkeimpiä kriteerejä 
asuinaluetta valitessa. Tutkimuksen vastaajat antoivat 
Tuira-Puolivälinkangas-Koskela alueelle arvosanan 
4,21 asteikolla 1–5. Arvosana oli tutkimuksen keski-
arvoa korkeampi. Saman tutkimuksen mukaan noin 
puolet oululaisista vastaajista valitsisi mieluummin 
isomman asunnon, joka sijaitsee kauempana keskus-
tasta kuin lähempänä keskustaa sijaitsevan pienem-
män asunnon. Tutkimuksessa erityisesti lapsiperheet 
arvostivat asumisen väljyyttä. (Myllymäki ja Salonen, 
2021)

Puolivälinkankaan asemakaavan alueet on mää-
ritelty pääasiassa asumisen ja puistojen käyttöön. 
Asuinrakennusten korttelialueiden lisäksi osa alueista 
on määritelty nimenomaan asuinkerrostalojen kortte-
lialueiksi. 

Yli 60 % kaupunginosan huoneistoista sijaitsee ker-
rostaloissa (Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja, 
2014).  Merkittävä osa alueen asukkaista asuu kau-
pungin omistamissa vuokra-asunnoissa. Alueen kes-
kustan lähettyvillä on myös muutama yleisten raken-
nusten korttelialueeksi määritelty alue.

Puolivälinkankaan alueella on laadittu asemakaavan 
muutos asuinkerrostalojen korttelialueelle 44 osoit-
teessa Menninkäisentie 3. Muutostyöt käynnistettiin 
asuinkortteleiden vuokraajan Sivakka-Yhtymä Oy 
aloitteesta. Suunnittelualueen vuonna 1967 valmistu-
neet viisikerroksiset kerrostalot puretaan ja tilalle ra-
kennetaan uusia asuinkerrostaloja. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on kohentaa Puolivälinkankaan ilmettä 
tehostaen tonttien maankäyttöä. (Puolivälinkankaan 
Menninkäisentien kortteli, 2021) Asemakaavanmuu-
tos ja toteutuneet uudisrakennukset voivat kohentaa 
Puolivälinkankaan ilmettä merkittävästi.

KUVA 12. Ote Puolivälinkankaan asemakaavasta.

KUVA 13. Asemakaavan muutos kortteli 44.

Asuinrakennusten
korttelialue.

Yleisten rakennusten
korttelialue.

Puisto. Autopaikkojen 
korttelialue.



Asukkaiden kerrostalo23 24Asukkaiden kerrostalo Oona HynninenOona Hynninen

Puolivälinkangas rajautuu lounaassa Valtatie 4 moot-
toritiehen. Alueelle on helppo saapua yksityisautolla. 
Puolivälinkankaan alue on melko hyvin saavutettavis-
sa myös julkisella liikenteellä. Erityisesti alueen poh-
joisoassa on useita linja-autopysäkkejä. Alueella on 
runsaasti kevyen liikenteen väyliä.

Alueen tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä ovat Asukas-
barometrin mukaan rauhallisuus, luonnonympäristö 
ja sijainti. (Strandell, 2017) Lähellä Oulun keskustaa 
sijaitsevan Puolivälinkankaan metsälähiön voidaan 
ajatella täyttävän useita viihtyvyystekijöitä. 

Puolivälinkankaalla on monipuolisia palveluja. 
Alueen julkisia rakennuksia ovat muun muassa koulu, 
päiväkoti, Pyhän Tuomaan kirkko ja kirjasto. Alueel-
la on myös ruokakauppa ja grillikioski.  Ympäröivil-
tä alueilta löytyy runsaasti lisää palveluita ja Oulun 
keskustaankin on vain muutaman kilometrin matka. 
Puolivälinkankaan näkyvin maamerkki on Mielikinti-
en päässä sijaitseva vesitorni. 

Väljästi rakennetuissa lähiöissä on yleensä laajat vi-
heralueet. Puolivälinkankaan viheralueiden määrä 
onkin merkittävä. Alueesta metsää on noin 43 % ja 
hoidettuja puistoja noin 10 %. Yhteensä viheralueet 
kattavat alueesta yli puolet. (Puolivälinkankaan in-
ventointi, 2012)

RAVINTOLA 

OSTOKSET

URHEILU

KOULU, PÄIVÄKOTI, KIRKKO TAI KIRJASTO

PUISTO

KUVA 14. Puolivälinkankaan ja lähialueiden palvelukartta 1:2000.

KUVA 15. Puolivälinkankaan ja lähialueiden liikennekartta 1:2000.

MOOTTORITIE

AUTOTIET

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

JULKISEN LIIKENTEEN PYSÄKIT
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4 Suunnittelukohde
Kohde sijaitsee Oulussa, Puolivälinkankaan kau-
punginosassa. Pohjois-eteläsuuntaan asemoidut 
rakennukset noudattavat alkuperäistä vuoden 1963 
asemakaavaa. Kahden rakennuksen kokonaisuus – 
Jörö-Salpa – käsittää H- ja G-rakennuksen osoit-
teessa Järvitie 10.  Molemmissa rakennuksissa on 
kahdeksan asuinkerrosta ja maanpäällinen talous-
kerros. Rakennukset muodostavat eteläpuolella sijait-
sevan vastaavan kerrostaloparin kanssa alueelle 
maamerkkimäisen rakennuskokonaisuuden. (Puo-
livälinkankaan inventointi, 2012) Kohteen omistaa 
Oulun kaupungin vuokrataloyhtiö Sivakka. Asunnot 
ovat ARA-vuokra-asuntoja. 

KUVA 16. Kohteen sijainti 1:2000.

ARA-vuokra-asuntojen on oltava julkisesti ja yleisesti 
haettavissa. Asuntojen vuokra määräytyy omakus-
tannusperiaatteen mukaan, eli vuokralla katetaan 
pääasiassa vain talon rakentamisesta aiheutuneet 
pääomakulut sekä kiinteistön hoitokulut. Asukkaiksi on 
säännösten mukaan ensisijaisesti valittava kiireellisim-
mässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja 
pienituloisimmat hakijat. Vuokratalon omistaja valit-
see asukkaat ja määrittää vuokrat. ARA-vuokra-asun-
tojen käyttöön, asukasvalintaan ja vuokranmäärityk-
seen liittyy rajoituksia, joita ARA ohjaa. (ARA, 2013 ja 
Ympäristöministeriö, 2021)

Uki Heikkisen suunnittelemat rakennukset ovat val-
mistuneet vuosina 1971 (eteläisempi H-rakennus) ja 
1972 (pohjoisempi G-rakennus). Kerrostalot on pe-
ruskorjattu vuonna 1994 ja rakennusten päätyjulki-
sivut korjattu vuonna 2003. Kerrostalojen kantavina 
rakenteina toimii kirjahyllyrunko eli rakennusten pää-
tyseinät, ja asuntojen väliset seinät ovat kantavia.

KUVA 17. Alkuperäinen havainnekuva, arkkitehti Uki Heikkinen.
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Rakennusten pitkien sivujen julkisivuelementit ovat 
ei-kantavia, maalattuja sandwich-elementtejä.  Ra-
kennuksen päädyissä on kantavaan betoniseinään 
kiinnitetyt ja maalatut siporex-elementit. 2000-luvun 
alussa päätyihin tehtiin eristerappaus, jonka seu-
rauksena kevytbetonilankkujen saumat ovat näkyvillä 
enää vain pohjakerroksissa. Lämpörappaus toteutet-
tiin valkoisena 70 mm paksuisena ja osittain ohuem-
pana vaaleansinisenä 50 mm rappauksena.

Alun perin valkoisiin julkisivuihin on tuotu vaaleita 
pastellisävyjä vuoden 1994 peruskorjauksen yhtey-
dessä. Syksyllä 2021 toteutetun kuntotutkimuksen mu-
kaan julkisivuvaurioita, pintarappauksien pistemäistä 
irtoamista, havaittiin lähinnä G-rakennuksen etelä-
päädyssä. Lisäksi rakennusten maalipinnat hilseilevät 
ja julkisivuissa on yksittäisiä korroosiovaurioituneita 
teräksiä. (Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus, 
2021)

Rakennusten itään ja länteen avautuvat parvekkeet 
tukeutuvat pieliseiniin. Kuntotutkimuksen mukaan par-
vekerakenteet ovat pääsääntöisesti hyvässä kun-
nossa, mutta ne tulisi kunnostaa laajamittaisesti noin 
10–15 vuoden kuluttua.  (Julkisivujen ja parvekkeiden 
kuntotutkimus, 2021)

KUVA 18. Julkisivu pohjoiseen. Peruskorjaus 1994.

KUVA 19. Julkisivu itään. Peruskorjaus 1994.

KUVA 20. Rakennusten julkisivut itään

KUVA 21. Kohteen sisäänkäynti

KUVA 22. Kohteen päätyjulkisivu
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Yllä esitetty, vuonna 1994 toteutetun peruskorjauksen 
yhteydessä laadittu pihasuunnitelma, on toteutunut 
esitetysti. Peruskorjauksen yhteydessä valmistui myös 
useita piharakennuksia, kuten grillikatos ja pihavaras-
toja.  Grillikatosta lukuun ottamatta piharakennukset 
ovat hyvässä kunnossa. Pihalla on kahdeksan pyö-
räkatosta. Molempien rakennusten edustalla on leik-
kipaikka. 

KUVA 23. Vuoden 1994 peruskorjauksen yhteydessä laadittu pihasuunnitelma.
KUVA 27. Valokuva G-rakennuksen leikkipaikasta. Leikkipaikalla muun 
muassa liukumäki ja riipuntateline. 

KUVA 25. Pihavarastoja G-rakennuksen edustalla. Pihavarastoissa 
säilytetään muun muassa polkupyöriä ja lastenvaunuja. 

KUVA 26. Valokuva pyöräkatoksista G-rakennuksen pohjoispäädyssä.KUVA 24. Valokuva mustuneesta ja huonokuntoisesta grillikatoksesta. KUVA 28. Valokuva H-rakennuksen leikkipaikasta. Leikkipaikalla 
liukumäki, keinu ja heikkalaatikko. 
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Rakennusten sisäänkäynneissä ja porrashuoneissa 
on käytetty punaista tehosteväriä. Kaikkiin kohteen 
auloihin on toteutettu pintaremontti vuonna 2017. 
Pintaremontin suunnitteli arkkitehtitoimisto Amazon. 
Molemmissa kerrostaloissa on hissit. Toinen H-raken-
nuksen hisseistä on uusittu vuonna 2018. 

KUVA 30. Valokuva sisäänkäynnistä. Eteistilan pinnat ovat hyväkun-
toisia. 

KUVA 31. Valokuva punaisesta porrashuoneesta. KUVA 32. Valokuva kohteen portaikosta. Punainen tehosteväri vaihtuu 
ylemmissä kerroksissa vaaleisiin vihreän ja sinisen sävyihin. 

KUVA 33. Valokuva kahdeksannen kerroksen portaikosta. Ylimmissä 
kerroksissa on porrashuoneen valon määrää lisäävät kattoikkunat.

KUVA 29. Valokuva H-rakennuksen uusitusta hissistä.
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Kaikki rakennusten yhteistilat ja sisätiloissa sijaitsevat 
säilytystilat sijaitsevat maantasokerroksissa. Molem-
missa rakennuksissa on kaksi saunaa ja yksi kuivaus-
huoneellinen pesutupa. Rakennusten yhteinen ker-
hohuone sijaitsee G-rakennuksen pohjoispäädyssä. 
Kerhohuoneen yhteydessä sijitsee myös wc-tila ja 
pieni varasto. Pitkänomaisessa kerhohuoneessa on 
keittiö ja paljon säilytystilaa. Tilan ainoina luonnon-
valonlähteinä ovat kerhohuoneen päätyjen katon-
rajassa sijatsevat pienet ikkunat, joten tila jää melko 
pimeäksi.

H-rakennuksen pohjoispäädyssä sijaitsee kiinteis-
töhuollon tila. Myös nykyisin vähän käytetty huono-
kuntoinen verstas sijaitsee H-rakennuksessa. Loput 
maantasokerrosten tiloista ovat varastokäytössä. 
Maantasokerrosta alemmassa tasossa sijaitseva va-
rastotila toimii myös väestönsuojana. Pohjakuvissa 
esitetyt kylmähuoneet on purettu ja tilaa käytetään 
nykyään yhteisenä varastotilana. 

KUVA 34. Pohjapiirustus G-rakennuksen maantasokerroksesta. Kerhotila korostettu oranssilla. Peruskorjaus 1994. KUVA 36. Pohjapiirustus H-rakennuksen maantasokerroksesta. Verstas korostettu oranssilla. Peruskorjaus 1994. 

KUVA 35. Valokuva kerhohuoneesta. Tilan seinillä on paljon asukkai-
den tekemää taidetta. 

KIINTEISTÖHUOLTO

KUVA 37. Valokuva vähällä käytöllä olevasta verstaasta.

VERSTAS
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Molemmissa asuinrakennuksissa on kaksi lamellia. 
Eteläinen lamelli johtaa neljään ja pohjoinen kol-
meen asuntoon. Molemmissa kahdeksan asuinker-
rosta käsittävissä rakennuksissa on 56 asuntoa eli 
kohde käsittää yhteensä 112 asuntoa. Suurin osa 
kohteen asunnoista on kaksioita. Pohjoisemmissa la-
melleissa on myös kolmioita ja saunallisia neliöitä. 
Kohteen huoneistotyypit, pinta-alat ja lukumäärät on 
esitelty alla olevassa taulukossa.

1970-luvulla valmistuneiden asuinkerrostalojen asun-
topohjat ovat uudistuotantoon verrattuna hyvin suu-
rikokoisia. Suurten asuntojen ja huoneiden kalusta-
mismahdollisuudet ovat monipuolisia. Asunnoissa on 
1970-luvun asuntosuunnittelulle tyypilliset erilliskeit-
tiöt. Kylpyhuoneet ovat ikkunattomia ja pääasiassa 
hyvin pienikokoisia. Kaikissa asunnoissa on parveke, 
johon kuljetaan olohuoneen kautta. Suuret ikkunat 
tuovat asuntoihin runsaasti luonnonvaloa. 

Asunnoissa on laminaattilattiat ja asuntojen kaikki 
pinnat ovat pääasiassa hyväkuntoisia. Pinnat on uu-
sittu suurimmassa osassa asunnoista vuoden 2012 
jälkeen. Asuntoja kunnostetaan usein myös vuok-
ra-asukkaiden vaihtumisen yhteydessä. (Pinja Help, 
haastattelu 22.09.2021)

Syksyllä 2021 rakennuksiin toteutettiin putkien kunto-
tutkimus, jonka mukaan kohteessa tulisi toteuttaa lin-
jasaneeraus 5–10 vuoden päästä. (Putkistojen kun-
totutkimus, 2021)

TAULUKKO 3. Kohteen huoneistotyypit, pinta-alat ja lukumäärät. KUVA 38. Valokuva asunnon olohuoneesta. Ylimmistä kerroksista 
näkyy kauas. 

KUVA 40. Pohjapiirustus kohteen asuinkerroksesta. Peruskorjaus 1994. 

KUVA 39. Valokuva asunnon pienestä kylpyhuoneesta. KUVA 41. Valokuva asunnon valoisasta keittiöstä. 

Huoneistotyyppi Pinta‐ala Lukumäärä

2H + K 55–56 m2 80

3H + K 72.5 m2 16

4H + K + S 99 m2 16
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Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupungin vuokra-
taloyhtiö, joka osana toimintaansa osallistaa vuok-
ra-asunnoissaan asuvia monella tapaa. Sivakka jär-
jestää kohteille asukkaista koostuvia asukatoimikuntia, 
joiden kautta asukkaat voivat saada pientä rahoitus-
ta esimerkiksi askartelutarvikkeisiin ja pihan istutuksiin. 
Yhtiö työskentelee jatkuvasti sen eteen, että heidän 
tarjoamansa asunnot vastaavat niiden kysyntää. 

Esimerkiksi suurille perheasunnoille on jatkuva tarve, 
joten asuntoja yhdistetään suuremmiksi asunnoiksi 
useissa Sivakan kohteessa. Lisäksi asukkaat voivat 
maalata asuntonsa seiniä Sivakan nettisivujen ohjei-
den ja ohjevideoiden avulla. Sivakka tarjoaa asuk-
kaidensa käyttöön myös muutamaa yhteiskäyttöau-
toa ja tulevaisuudessa yhteiskäyttöautojen määrää 
aiotaan kasvattaa. Yhtiö toteuttaa jatkuvasti myös 
asukkaiden pieniä toiveita, esimerkiksi kohteessa Jär-
vitie 10 on toteutettu pihakeinu ja istutettu omenapuu 
asukkaiden toiveiden perustella. (Haastattelut Pinja 
Help 22.09.2021 ja Raimo Hätälä,15.09.2021)

Erityisesti korjauskohteissa asukkaat tuntevat raken-
nuksen parhaiten. Halusin ehdottomasti osallistaa 
rakennusten asukkaat projektiini sen alusta alkaen. 
Tavoitteenani oli parantaa nykyisten ja tulevien asuk-
kaiden asumisen laatua entisestään. Asukasosallista-
minen voi parhaimmillaan lisätä sekä asuntojen että 
yhteistilojen viihtyisyyttä.

Diplomityössäni valitsin asukasosallistamisen keinoik-
si asukastyöapajan ja asukaskyselyn. Työpajatyös-
kentely on henkilökohtaista ja hyvin vuorovaikutteista. 
Asukaskyselyn avulla on puolestaan helpompi kerätä 
yksityiskohtaista tietoa. Osa asukkaista myös vastaa 
mahdollisesti kysymyksiin mieluummin nimettömänä. 
Asukasosallistamisen pääpaino oli yhteistilojen kehit-
tämisessä.

Asukkaiden lisäksi projektiin osallistuivat rakennukset 
omistavan Sivakan toimitusjohtaja Raimo Hätälä ja 
kohteen alueisännöitsijä Pinja Help, joka myös ystä-
vällisesti esitteli minulle rakennusten tyhjiä asuntoja ja 
yhteistiloja kohdekäynnillä 22.09.2021. 

5 Asukasosallistaminen
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Alla esitetty ikäjakaumataulukko on vain suuntaa 
antava, sillä taulukko esittää vain virallisesti talon 
kirjoilla olevat asukkaat. Todennäköisesti ainakaan 
kaikki rakennuksissa asuvat lapset eivät näy taulu-
kossa. Taulukosta käy kuitenkin ilmi, että kohteessa 
asuu huomattavan paljon yli 51-vuotiaita, mutta vä-
hän työikäisiä aikuisia. Erityisesti kohteen iäkkääm-
mät asukkaat ovat hyvin aktiivisia asukastoiminnassa. 
Myös suurin osa työpajaan ja asukaskyselyyn osal-
listuneista asukkaista oli yli 70-vuotiaita.

Suunnittelukohde vaikuttaa huomattavasti keskiverto-
kerrostaloa yhteisöllisemmältä. Esimerkiksi kerhohuo-
netta käytetään aktiivisesti, ja myös osa asukkaista 
– joskin pieni osa – hoitaa taloyhtiön istutuksia.  Si-
vakka tukee istutusten ylläpitoa taloudellisesti. 

Kohteen asukkaat järjestävät säännöllisesti myös 
erilaisia tapahtumia. Viikoittain järjestetään askar-
telukerho ja korttipeli-ilta. Bingoa kerhohuoneella 
pelataan kerran kuukaudessa. Asukkailla on tapana 
järjestää myös yhteiset pikkujoulut. Suosituissa pikku-
jouluissa kerhohuone tuntuu erityisen ahtaalta. Kesäi-
sin piha-alueella järjestetään muun muassa grillijuhlia 
ja talkoita. Grillikota on asukkaiden mukaan huonos-
sa kunnossa ja lasitusten vuoksi erittäin kuuma kesäi-
sin. (asukastapaaminen 27.09.2021)

Useat kohteen asukkaista ovat asuneet rakennukses-
sa sen valmistumisesta asti eli noin 50 vuotta. (asu-
kastapaaminen 27.09.2021) Pitkäaikaiset asukkaat 
tietävät mikä asuinympäristössä toimii ja mikä ei.

TAULUKKO 4. Kohteen suuntaa antava ikäjakauma.

Muutama viikko työni aloittamisesta 27.09.2021 jär-
jestettiin asukastapaaminen kohteen kerhohuoneel-
la. Asukastapaamisen tavoitteena oli muun muassa 
valita uusi asukastoiminnan yhteyshenkilö. Minun, 17 
asukkaan ja isännöitsijän lisäksi tapaamiseen osallis-
tuivat Sivakan asukaslehden toimittaja ja valokuvaa-
ja. Tilaisuuden jälkeen he haastattelivat ja kuvasivat 
minuakin. Ainakin osia lopullisesta työstä julkaistaan 
ensi kesän Sivakka-lehdessä. 

KUVA 43. Valokuva asukastapaamisesta. Kuvaaja: Harri Tarvainen.

Asukastapaamisen osallistujissa oli hieman enemmän 
naisia kuin miehiä. Suuri osa tilaisuuteen osallistuneis-
ta asukkaista oli jo eläkkeellä ja heidän mukaansa 
nuoria on vaikea saada mukaan toimintaan. Pääsin 
esittäytymään asukastapaamisen lopussa ja keskus-
telin asukkaiden kanssa pienissä ryhmissä.  Asukkailta 
tuli jo tässä vaiheessa hyviä huomioita. Päällimmäisi-
nä huolina nousivat parvekkeiden kunto ja yhteistilo-
jen pieni koko ja määrä.

Ikäjakauma Asukkaita Prosenttiosuus

0–17 26 15.5 %

18–25 20 12.0 %

26–29 15 9.0 %

30–35 22 13.5 %

36–40 10 6.0 %

41–50 11 6.5 %

51–70 38 23.0 %

71 ‐  24 14.5 %

Yhteensä: 166 100 %

KUVA 44. Kohteen alueisännöitsijä Pinja Help. 
Kuvaaja: Harri Tarvainen.
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5.1 Asukastyöpaja

Kohteen asukkaille järjestettiin asukastyöpaja 
03.11.2021. Työpajaan osallistui 10 asukasta, 6 
naista ja 4 miestä. Moni työpajaan osallistuneista 
asukkaista oli läsnä jo ensimmäisessä asukastapaa-
misessa. Osallistujat olivat pääasiassa eläkeläisiä. 
Työpajan aikana asukkaat saivat vapaasti kirjoitella 
post-it lappuja erilaisten otsikoiden alle. Otsikot oli-
vat: etätyö, kerhotila, verstas (touhutupa), saunatilat, 
pesutupa ja kuivaushuone, säilytystilat, piha, laitteet 
ja muuta.   Keskustelimme työpajan teemoista myös 
pienryhmissä. Kommentteja tuli muun muassa nykyis-
ten tilojen toimivuudesta ja toiveista uusiin yhtyeisti-
loihin. 

KUVA 45. Asukastyöpajan tuloksia. KUVA 47. Valokuva asukastyöpajasta.

Työpajaan osallistuneet asukkaat olivat pääasias-
sa eläkeläisiä eivätkä siten enää aktiivisesti työelä-
mässä. Tämän vuoksi heillä ei henkilökohtaisesti ole 
tarvetta etätyötiloille. Etätyöhän liittyen ei ilmennyt 
muitakaan kommentteja tai huomioita asukastyöpa-
jan aikana. 

Asukkaiden mukaan nykyistä kerhohuonetta käyte-
tään paljon, erityisen aktiivisia käyttäjiä ovat seniorit. 
Kerhohuoneessa järjestetään viikoittain esimerkik-
si askartelukerho ja peli-iltoja. Asukkaat kaipaavat 
kuitenkin yhteistiloihin lisää yhtenäisen näköistä säi-
lytystilaa, ja toivovat niissä säilytettävän alkuperäistä 
1970-luvun henkeä. Osa kerhohuoneen nykyisestä 
kiintokalustuksesta on alkuperäistä. Työpajassa yh-
teistiloihin toivottiin muun muassa lisää käsityötarvik-
keita, tulostinta ja DVD-soitinta.  Samalla ehdotettiin 
myös tavaroiden vaihto- ja kierrätysmahdollisuutta.

Lainauksia asukastyöpajasta:

”Kerhohuoneelle yhtenäisen näköisiä hyllyjä.”

”Lisää säilytystilaa askartelutarvikkeille.”

”Kerhohuoneelle dvd-soitin yhdistettynä tv:seen, 
että voi näyttää muille esim. videoita matkoilta.”

H-rakennuksessa sijaitsevaa verstasta käytetään vä-
hän. Työpajaan osallistuneen mukaan verstasta käy-
tettäisiin, jos tila olisi paremmassa kunnossa ja sen 
laitteisto monipuolisempaa. 

Lainaus asukastyöpajasta:

”Käyttäisin verstasta, jos olisi kunnon välineet eikä 
haisisi homeelle.”

Saunatiloihin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Molemmis-
sa rakennuksissa on tällä hetkellä yksi pesutupa, 
jonka yhteydessä on kuivaushuone. Tiloissa ei ole 
ollenkaan kuivausrumpua ja pesutupien ajanvaraus-
kalenterit ovat usein täynnä.  Noin puolilla asukas-
työpajaan osallistuneista oli pesukone kotonaan. 
Kuivaushuoneeseen oltiin työpajassa tyytyväisiä, 
mutta pyykinkuivaukselle toivottiin mahdollisuutta 
myös ulkotiloissa. 

Lainauksia asukastyöpajasta:

”Pesutuvassa on aikoja huonosti saatavilla.”

”Kuivaustila on hyvä ja tehokas.”

”Kesällä olisi ihanaa voida kuivata pyykkiä ulko-
na.”

”Pyykkinarut G-rakennuksen päässä olevan teli-
neeseen.”

Kohteen säilytystiloihin oltiin asukastyöpajassa mel-
ko tyytyväisiä, mutta häkkivarastojen ovet ovat liian 
pieniä. Esimerkiksi osa tavallisista huonekaluista ei 
mahdu sisään varastoon pienistä ovista. 

KUVA 46. Asukastyöpajan tuloksia.
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TAULUKKO 5. Yhteenveto asukastyöpajan tuloksista.

Lainaus asukastyöpajasta:

”Häkkivarastojen ovet ovat liian pieniä, tuolitkaan 
eivät aina mahdu sisään ja pitää siksi jättää käy-
tävälle.”

Rakennusten pihalla järjestetään erityisesti kesäisin 
useita asukkaiden yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi pi-
hakirpputoreja tai grillijuhlia. Piha-alueelle asukkaat 
toivoivat istutuslaatikoita ja kasvihuonetta. Työpa-
jassa toivottiin myös mahdollisuutta kuivata pyykkiä 
ulkona. Asukkaat toivoivat myös edullisia yhteiskäyt-
töautoja. 

Lainaus asukastyöpajasta:

”Kasvihuone, lukittava ettei esim. lapset pääse 
tuhoamaan.”

”Edulliset yhteiskäyttöautot olisivat kivoja!”

Asuntojen osalta asukkaat olivat tyytyväisiä 1970-lu-
vulle tyypillisiin suljettaviin erilliskeittiöihin, mutta säi-
lytystilaa oli heidän mielestään liian vähän. Esiin 
nostettiin myös ikkunoiden ja ovien vetoisuus. Kaikkia 
ikkunoita ei saa täysin auki, joten ne on vaikea pestä. 
Parvekkeet koettiin toimiviksi, mutta osa toivoi parve-
kelasitusta. 

Lainauksia asukastyöpajasta:

”Ikkunat ja ovet vetävät, ikkunoita ei saa auki pes-
täessä.”

”Parvekkeet ovat sopivankokoisia, mutta lasitus 
olisi kiva.”

Viereisellä sivulla esitettyyn taulukkoon on koostettu 
asukastyöpajan keskeisimmät ja sen aikana useaan 
kertaa esiin nousseet tulokset. 

Asukastyöpajan tulokset

Etätyö Suurin osa työpajaan osallistuneista ei ole aktiivisesti työelämässä

Yhteistilat Kerhohuone aktiivisella käytöllä  

Kerhohuone kaipaa remonttia

Kerhohuoneeseen lisää säilytystilaa

Mahdollisuus helpolle tavaroiden vaihtamiselle ja kierrättämiselle

Huonokuntoista verstasta ei käytetä

Pesutupien ajanvarauskalenterit täynnä

Säilytystilat Irtainvarastot ja niiden ovet liian pieniä

Asunnoissa liian vähän säilytystilaa

Piha Toiveina istutuslaatikot ja kasvihuone

Mahdollisuus pyykinkuivaukselle ulkona

Muuta Asuntojen suljettavat erilliskeittiöt hyvä asia

Asuntojen ikkunat ja ovet vetävät
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5.2.1 Perustiedot

Suurin osa kyselyyn vastanneista asukkaista oli 
iältään 51–70-vuotiaita ja asuivat yksin kaksios-
sa.  Nuorin kyselyyn vastanneista oli iältään 31 
- 50 -vuotias.  Vastanneiden keski-ikä oli siis hy-
vin korkea.  Vain yksi vastaajista asui kahden hen-
gen taloudessa, kun kaikki muut asuivat yksin. Ny-
kyisessä asunnossa asuttu aika vaihteli laajasti.  

5.2 Asukaskysely

Jaoin asukaskyselyn kaikkiin kohteen asuntoihin 
15.11.2021. Vastausaikaa kyselyssä oli 01.12.2021 
asti eli noin kaksi viikkoa. Asukaskysely toteutettiin pa-
perikyselynä, jotta kyselyllä tavoitettaisiin myös muut 
kuin tietokoneiden sujuvat käyttäjät. Kyselyssä oli 
monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kysely 
palautettiin toisessa rakennuksessa sijaitsevaan kiin-
teistöhuollon postilaatikkoon. Vastauksia kyselyyn tuli 
15 kpl. Kohteessa on yhteensä 112 asuntoa eli kyse-
lyn vastausprosentti oli 13 %. Kyselyyn vastanneiden 
kesken arvottiin kaksi leffalippua. Asukaskyselypohja 
on liitteenä diplomityön lopussa (Liite 1). 

5.2.2 Etätyö

Suurin osa vastanneista on eläkeläisiä, mutta mu-
kana oli myös muutama työssäkäyvä asukas.  Vain 
muutama vastaaja kertoi tekevänsä etätyötä kotona, 
mutta tästä huolimatta suuri osa vastanneista vas-
tasi mahdollisesti käyttävänsä yhteisiä etätyötiloja.  

Vastaajien mukaan harvasta asunnosta löytyy sopiva 
etätyötila tai vaihtoehtoisesti vastaaja ei työskentele 
ollenkaan etänä.
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5.2.3 Yhteistilat

Yli puolet vastanneista käytti kerhohuonetta aina-
kin jonkin verran. Asukkaiden mielestä kerhohuone 
kaipaa kuitenkin uudistusta.  Yhteistiloihin toivottiin 
erityisesti käsitöitä mahdollistavia laitteita ja tar-
vikkeita, kuten ompelukonetta ja kangaspuita. Yh-
teistiloihin toivottiin myös tietokonetta. Toiveissa 
oli lisäksi pienlaitteiden, kuten iskuporakoneen tai 
ruuvinvääntimen lainausmahdollisuus taloyhtiöltä.  
Kukaan kyselyyn vastanneista ei käyttänyt H-ra-
kennuksessa sijaitsevaa verstasta. Suurin osa vas-
tanneista käytti nykyisiä pesula- ja kuivaustiloja.

Lainauksia asukaskyselystä:

”Tyytyväinen tämänhetkisiin tiloihin.”

”En käytä yhteisiä tiloja.”

”Kerhohuone on jo kiva, mutta sisustus (kaapit) 
vanhat.”

”Kerhohuone on tosi pieni, kodikkuutta ja uutta il-
mettä siihen.”

”Kerhohuoneeseen tietokone.”

”Yhteistiloihin ompelukone, kangaspuut joihin ku-
dontamateriaalia.”

”Olettaisin että joskus olisi tarve ompelukoneelle!”

”Joku ”verstastila” kotinikkareille olisi kiva.”

5.2.4 Asuntojen ulkopuoliset säilytystilat

Vähän yli puolet vastanneista oli tyytyväisiä nykyi-
siin asunnon ulkopuolisiin säilytystiloihin. Muutaman 
asukkaan mukaan asunnon ulkopuoliset säilytystilat 
ja erityisesti häkkivarastot ovat liian pieniä. 

Pyöräsäilytykseen toivottiin parannuksia. Tällä het-
kellä pyöräsäilytysmahdollisuuksia ovat pihan pyö-
räkatokset ja yksi piharakennuksessa sijaitseva pyö-
rävarasto. Asukaskyselyn mukaan pyöräsäilytys on 
usein täynnä. Toivottiin myös mahdollisuutta säilyttää 
pyörää sisätiloissa. Pyöräkatoksiin haluttiin lukittavia 
pyörätelineitä. Lisäksi ilmeni tarve pyörien huoltoti-
lalle. Huoltotilassa tulisi olla mahdollisuus vähintään 
pyörän pesulle.

Lainauksia asukaskyselystä:

”Asunnon ulkopuoliset säilytystilat saisi olla 
isommat.”

”Häkkivarasto aivan liian pieni.”

”Pyöriä pihat täynnä. Ongelma tulee talvella pyö-
räillessä töihin! (Sisätilat pyörille)”

”Ulkopyörävarastot ovat usein täynnä.”

”Pyörävarastot liian pieniä, pyöräkatoksiin erilaiset 
pyörätelineet (lukolliset joihin pyörä kiinnitetään).”

”Pyörille kunnon säilytystilat.”

”Lämmin  pyörätalli.”

”Työmatkapyöräilijänä toivoisin huoltotiloja pyö-
rälle. Siis paikan, jossa voi esim. pestä polkupyö-
rän.”

”Pyörän huoltotilaan pesupiste (vesijohto ja latti-
aviemäri).”
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5.2.5 Piha

Asukkaat nostivat kyselyssä esille myös tarpeen ylei-
selle piha-alueen siistimiselle. Pihan grillipaikka on ak-
tiivisella käytöllä, mutta asukkaat toivoivat grillipaikan 
kunnostusta ja lisää istumapaikkoja sen läheisyyteen. 
Penkkejä haluttiin myös muualle pihalle. Piha-alueel-
le toivottiin myös lisää istutuksia. Pihan leikkipaikoista 
haluttiin monipuolisempia ja nykyaikaisempia. Lasten 
leikkialueille toivottiin erityisesti kiipeilytelinettä. Pihal-
le pyydettiin myös aikuisten kuntolaitteita. Ulko-aluei-
den toivottiin mahdollistavan myös erilaisia pihapele-
jä, kuten mölkkyä ja tikanheittoa.

Lainauksia asukaskyselystä:

”Grilli kunnostettava! Grillin ympäristöön penkkejä 
ja pöytiä, jotka ei ole hiekalla kuten nyt.”

”Mm. tuoleja/penkkejä muuallekkin kuin etupihal-
la hiekan ja lasten leikkipaikan vieressä. Kesällä 
jossain nurmikolla (vanhusten tila).”

”Pihalle vois istuttaa kasveja tai puita, kun entiset 
puut on kaadettu pois.”

”Lapsille ois hyvä kiipeilyteline pihalle ja vois vä-
hän siistiä pihaa.”

”Lapsille hieman paremmat leikkipaikat pihalle.”

”Ulkona tietysti voisi olla jotain aikuisille tarkoitet-
tuja kuntolaitteita.”

5.2.6 Muuta

Asukaskyselyssä toivottiin rakennusten sisäänkäyntien 
huoltoa ja kunnostusta kutsuvammaksi.Eräs asukas 
kertoi yleisten tilojen korjauksen lisäksi odottavansa 
asuintilojen päivitystä nykyaikaisiksi. Asuntoihin toi-
vottiin myös enemmän säilytystilaa. 

Työpajan ja asukaskyselyn tulokset pääasiassa vah-
vistivat aiempia huomioita ja ideoita, mutta joukossa 
oli myös muutama yllätys. Yllätyin asukkaiden toivo-
mista parannuksista kohteen asuntojen ulkopuolisiin 
säilytystiloihin, erityisesti pyöräsäilytykseen. Alunperin 
tutustuessani kohteeseen ajattelin säilytystilojen ole-
van melko hyviä ja monipuolisia. Erityisesti etätyöhön 
liittyen olin odottanut enemmän kiinnostusta ja lisätie-
toja, mutta suurin osa osallistujista ei ollut enää työ-
elämässä. 

Lainauksia asukaskyselystä:

”Saisi olla isommat kodin varastot.”

”Taloyhtiöltä lainattavaksi mm. iskuporakone, ruu-
vinväännin.”

”Yleisten tilojen saneeraus ok mutta odotetaan ko-
vasti myös asuintilojen päivitystä nykyaikaan.”

”Talojen ulkomaalaus on jo huono, varsin-
kin sisääntulon katosten valkoiset osat likai-
sia, mustia. Muutenkin sisääntuloa voisi tehdä 
kutsuvammaksi.” TAULUKKO 6. Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista.

Asukaskyselyn tulokset

Etätyö Suurin osa vastanneista ei tee tällä hetkellä etätyötä kotona

Suuri osa käyttäisi tai saattaisi käyttää yhteisiä etätyötiloja

Yhteistilat Kerhotilaa käytetään melko paljon

Kerhohuone kaipaa uudistusta

Lisää käsitöitä mahdollistavia laitteita

Nykyistä verstasta ei käytetä

Säilytystilat Asunnon ulkopuoliset säilytystilat voisivat olla suuremmat

Paremmat ja suuremmat tilat pyöräsäilytykseen

Huoltotila pyörille

Piha Grillipaikan kunnostus ja laajennus

Lisää istutuksia

Kuntolaitteita aikuisille

Monipuolisemmat ja paremmat leikkipaikat lapsille

Lisää toimintoja pihalle

Muuta Sisäänkäyntien kunnostus

Suuremmat kodin varastot
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6 Suunnitelma

KUVA 48. Havainnekuva G-rakennuksen ulkopuolelta. 
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Esitetyn korjaussuunnitelman tarkoituksena on tarjo-
ta mahdollisimman toteutuskelpoinen, kaikkia pro-
jektin sidosryhmiä palveleva ehdotus. Lähtökohtana 
on säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäisen 
arkkitehtuurin elementtejä, mutta samalla suunnitella 
nykyaikaisen ihmisen tarpeita palvelevia ratkaisuja. 
Asukkaiden elinolojen, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden 
parantaminen ovat suunnitelman keskeisiä tavoitteita, 
jotka voidaan saavuttaa tehostamalla toiminnallisuut-
ta, helpottamalla liikkumista, lisäämällä turvallisuutta 
ja esteettisyyttä. Erilaisista lähtökohdista tulevien 
asukkaiden yksilölliset tarpeet pyrittiin huomioimaan 
suunnitelman jokaisessa vaiheessa. Asukkaat tulee 
huomioida myös korjaustapoja valitessa. Korjaustoi-
menpiteistä tulisi aiheutua asukkaille mahdollisimman 
vähän ja lyhytaikaista häiriötä. Parhaassa tapaukses-
sa asukkaat voivat asua asunnoissa koko korjaustyön 
ajan. 

Rakennuksia korjatessa tulee pohtia korjaamisen ja 
säilyttämisen eri asteita. Korjaustapaa valitessa täy-
tyy huomioida muun muassa rakennuksen ikä, omi-
naispiirteet ja korjausten tarve. Tässä työssä olen va-
linnut sopeutuen uudistavan korjaustavan. Tällaisessa 
korjaustavassa rakennuksen ulkoasua ei muuteta 
itsetarkoituksellisesti, vaan tarvittavat muutokset pyri-
tään sovittamaan alkuperäiseen ulkoasuun. (Soikkeli, 
Koiso-Kanttila & Sorri, 2014) Korjauskohteen lisäksi 
valitut suunnitelmaratkaisut voivat parhaimmillaan 
parantaa koko alueen ja asumisympäristön ilmettä. 

Suunnitelmassa säilytetään julkisivuissa mahdollisim-
man paljon alkuperäistä 1970-luvun henkeä. Asuk-
kaiden kanssa keskustellessa kävi ilmi, että moni 
heistä, erityisesti vanhemmista asukkaista, arvostaa 
monia 1970-luvun arkkitehtuurin piirteitä. Alkupe-
räisen arkkitehtuurin rinnalle halusin kuitenkin tuoda 
myös moderneja elementtejä.  Parhaimmillaan mo-
dernit elementit tukevat ja jopa korostavat alkupe-
räistä arkkitehtuuria. Halusin tuoda 1970-luvun hen-
keä myös rakennusten sisätiloihin väri-, materiaali- ja 
kalustevalintojen avulla. 

Energiatehokkuutta kannattaa aina parantaa raken-
nuksen peruskorjauksen yhteydessä. Pelkkään pa-
rempaan energiatehokkuuteen tähtäävät korjaukset 
eivät ole yleensä taloudellisesti kannattavia. Raken-
nuksen vaipan lämmöneristyskyky ja ilmanvaihto vai-
kuttavat huomattavasti asumismukavuuteen. 

Työssäni esiteltyjä suunnitteluratkaisuja voidaan so-
veltaa myös alueen muihin vastaaviin kohteisiin. 
Myös Sivakan taholta esitettiin toive suunnitelman 
sovellettavuudesta.   

6.1 Asukasprofiilit

Sivakka ei toivonut kohteen korjaussuunnitelmassa 
tarkasteltavan uusia lisäkerroksia. (Raimo Hätälä, 
haastattelu 15.09.2021) Lisäkerrosten rakentaminen 
on kallista ja yleensä taloudellisesti kannattavaa vain 
kaupunkien keskustoissa. (Soikkeli, Koiso-Kanttila & 
Sorri, 2014) Lisäkerrosten sijaan suunnittelun tavoit-
teeksi asetettiin yhteistilojen mahdollisuuksien tar-
kastelua keinona parantaa asukasviihtyvyyttä, sekä 
olemassa olevan asuntojakauman monipuolistamista 
vastaamaan muuttuneita kysynnän tarpeita. Työtä 
varten loin asukasprofiilit, joiden avulla tarkasteltiin 
asuntojakauman monipuolistamisen vaihtoehtoja. 

Jokainen ihmisen ikäkausi asettaa omia tarpeita ja 
vaatimuksia ympäristölleen. Esimerkiksi pienten las-
ten ympäristön tulisi olla erityisen turvallinen ja liikun-
tarajoitteisen vanhuksen ympäristön mahdollisimman 
esteetön.

Työssä luotiin viisi mahdollisimman erilaista ja ra-
kennusten nykyistä asukasjakaumaa kuvaavaa 
asukasprofiilia: yhden vanhemman perhe, maahan-
muuttajaperhe, yksinasuva nuori, suuri uusioperhe ja 
eläkeläispariskunta. Työssä keskityttiin erityisesti asu-
kasprofiilien ruokakuntien kokoihin ja tilatarpeisiin.
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ASUKASPROFIILIT

YHDEN VANHEMMAN 
PERHE

ELÄKELÄIS-
PARISKUNTA

MAAHANMUUTTAJA
-PERHE

SUURI 
UUSIOPERHE

YKSINASUVA 
NUORI

KUVA 50. Asukasprofiilit. Symbolit ovat esimerkkejä asukasprofiilien ruokakuntien koista ja tarvittavien makuutilojen määristä. 

Keskustelussa Sivakan toimitusjohtajan Raimo Hätä-
län kanssa asukasprofiileista nousivat esiin erityisesti 
yhden vanhemman perheen ja suurperheen yksilöidyt 
tarpeet. (Raimo Hätälä, haastattelu 15.09.2021) Vä-
hävaraisella yhden vanhemman perheellä on usein 
tarve omalle tilalle, mutta ei välttämättä varaa asua 
usean huoneen asunnossa. 

Suuret perheet tarvitsevat yleensä paljon tilaa. Uu-
sioperheessä asunnon asukasluku saattaa kuitenkin 
vaihdella esimerkiksi viikoittain. Pienille lapsille puo-
lestaan on tärkeää järjestää monipuolinen ja turvalli-
nen leikkiympäristö.

Maahanmuuttajataustaisilla asukkailla saattaa olla 
esimerkiksi kielihaasteita. Haasteita on erityisesti suo-
men kielen kanssa, mutta englanti on harvan maa-
hanmuuttajan äidinkieli. Kielihaasteiden johdosta 
esimerkiksi taloyhtiön järjestyssääntöjä tai muita oh-
jeita voi olla vaikea ymmärtää. Kielihaasteiden lisäksi 
saattaa ilmetä kulttuurihaasteita. 

Kohteen asukkaiden mukaan nuoret osallistuvat yh-
teistoimintaan muita asukkaita harvemmin. (asukas-
tapaaminen, 27.09.2021) Yksinasuvat puolestaan 
saattavat kokea muita asukasryhmiä todennäköisem-
min yksinäisyyttä. 

Erityisesti vanhusten liikuntakyky saattaa olla ra-
joittunutta. Vanhukset saattavat tarvita apua päi-
vittäisissäkin askareissa. Suunnittelukohteessani 
erityisesti eläkkeellä olevat asukaat ovat aktiivisia 
asukastoiminnassa ja esimerkiksi käyttävät kerhohuo-
netta säännöllisesti. 

Yhteisöllisessä kerrostalossa voitaisiin harjoittaa mo-
nipuolista naapuriapua. Nuoret asukkaat voisivat 
esimerkiksi tarjota IT-tukea tai käydä kaupassa naa-
purin puolesta. Joku saattaa tarvita apua kattolam-
pun vaihdossa. Lapsiperheet arvostaisivat varmasti 
esimerkiksi lastenhoitoapua. 

Eri asukasryhmien välistä yhteisöllisyyttä voisi paran-
taa esimerkiksi järjestämällä yhteistapahtumia kaikille 
asukkaille. Tapahtuma voisi olla esimerkiksi kielikurssi 
tai ruuanlaittoa yhdessä. 
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Kerrostalon piha-alue voi tuoda luonnon asukkaan 
luo heti ulos astuessa. Kerrostalon piha on puolijulki-
nen tila, joka muodostaa asumistilan jatkeen. Pihalla 
vietetään aikaa ja tavataan muita talon asukkaita. 

Kohteen piha-alueet ovat avaria ja toiminnoiltaan 
monipuolisia. Pihat rajautuvat erikokoisiin rakennus-
massoihin ja vehreisiin nurmikenttiin. Molempien ra-
kennusten edustalla on leikkialue. Autopaikat sijait-
sevat jo valmiiksi ekotehokkaasti päätien eli Järvitien 
varrella. 

Piha-alueille on lisätty runsaasti penkkejä, roska-as-
tioita ja valaisimia. Suunnitelmassa esitetyt lumenlä-
jityspaikat pysyvät pääasiassa samoina. Pihalle on 
lisätty myös useita uusia puita ja pensaita. 

Pihalla on useita 1990-luvulla rakennettuja pihara-
kennuksia, kuten grillikatos, varastorakennuksia ja 
jätekatos. Suunnitelman mukaan kaksi pihavarastoa 
ja pyöräkatokset puretaan. Pyöräkatokset korvataan 
uusilla puisilla katoksilla ja runkolukittavilla pyöräteli-
neillä.  Muut piharakennukset eli jätekatos ja kiinteis-
töhuollon varasto kunnostetaan tarvittaessa. 

Suunnitelmassa esitetään huonokuntoisen grillikodan 
purkua. Asukkaiden mukaan grillipaikka on aktiivisel-
la käytöllä ja erityisesti kesäiset grillijuhlat ovat suo-
sittuja tapahtumia. (asukastapaaminen, 27.09.2021 
ja asukastyöpaja, 03.11.2021 ja asukaskysely, 
15.11.2021 - 01.12.2021) Tämän vuoksi lähes samal-
le paikalle rakennetaan uusi pyöreä grillikota. Uuden 
grillikodan yhteyteen lisätään runsaasti istuskelutilaa. 

6.2 Piha-alue asumistilan jatkeena

KUVA 52. Pihasuunnitelma 1:1500. 

lumenläjitys
purettu piharakennus
linja-autopysäkki
valaisin
lipputanko
jäteastia
penkkiryhmä

penkki

uusi pyöräkatos

oleva puu

uusi puu

uusi pensas

istutukset

asfaltti

hiekka

laatoitus

turvasora

KUVA 51. Kohteen sijainti 1:2000.
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on erilaiset tarpeet. G-rakennuksen edustalla on 
isompien lasten leikkialue, joka näkyy erityisesti leik-
kivälineiden valinnassa. 

Olemassa olevalle parkkipaikalle on suunnitelmassa 
varattu tilaa sekä yhteiskäyttöautoille että sähköauto-
jen latauspisteille. Molemmat ratkaisut ovat normaa-
lia polttomoottorilla kulkevaa yksityisautoa ympäris-
töystävällisempiä ratkaisuja.

Molempien rakennusten eteläpäätyihin lisätään pyy-
kinkuivaustelineet. Mahdollisuutta pyykinkuivaukselle 
ulkona toivottiin asukastyöpajassa. (asukastyöpaja, 
03.11.2021) Eteläpäädyn pesuloista avataan myös 
ulko-ovi suoraan pyykinkuivauspisteelle. 

Suunnitelmassa pienille ja isommille lapsille raken-
netaan omat leikkialueet, sillä eri ikäisillä lapsilla

KUVA 53. Ote pihasuunnitelmasta, G-rakennus 1:500. 

lumenläjitys

lumenläjitys

lumenläjitys

yhteiskäyttö-
autot

sähköautojen
lataustolpat

jätekatos

kiint. huo. 
varasto

isojen lasten
leikkipaikka

grillikota

pihapelit
pyykinkuivaus 

Rakennusten väliin jäävälle viheralueelle tuodaan  
kasvihuone ja istutusalue. Kuka tahansa asukas voi-
si käyttää kasvihuonetta ja vuokrata istutusalueelta 
oman istutuslaatikon. Istutuslaatikot suojattaisiin ver-
koilla tuholaisten ja ilkitöiden varalta. 

Pienten lasten leikkialueen läheisyyteen toteutetaan 
ulkokuntoilualue, joten esimerkiksi lasten leikkiä tark-
kailevat vanhemmat voivat kuntoilla samalla. 

H-talon pohjoispäätyyn rakennetaan elokuva-aukio. 
Rakennuksen ikkunattoman päädyn ansiosta, siihen 
voi heijastaa esimerkiksi elokuvia. Rakennuksen poh-
joispuolella auringonvalo ei häikäise heijastuspintaa. 
Heijastuspintaa voi hyödyntää myös esimerkiksi va-
lotaideteoksien esittämisessä. Elokuva-aukiolla voi 
harrastaa vaikka pihapelejä, kun se ei ole muussa 
käytössä. 

KUVA 54. Ote pihasuunnitelmasta, H-rakennus 1:500. 

lumenläjitys

kasvi-
huone

komposti
istutuslaatikot

pyykinkuivaus 

elokuva-aukio

pienten lasten 
leikkialue

kuntoilualue

lumenläjitys

elokuva-aukio
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KUVA 55. Havainnekuva elokuva-aukiosta.

Suunnitelmassa julkisivuissa säilytetään mahdollisim-
man paljon alkuperäistä 1970-luvun henkeä. Alkupe-
räisen arkkitehtuurin rinnalle tuodaan myös moderne-
ja elementtejä.  

Rakennusten päädyt on lämpörapattu vuonna 1994 
tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Päädyt aiheut-
tavatkin yleensä seinistä suurimman lämpöhävikin. 
Suunnitelmassa esitetään myös ei-kantavien pitkien 
seinien lämpörappausta. 

Julkisivujen alkuperäinen valkoinen väri muutettiin 
vuoden 1994 peruskorjauksen yhteydessä.  Julkisivu-
jen lämpörappauksen yhteydessä rakennuksiin pa-
lautetaan niiden alkuperäinen valkea väri. 

Rakennusten päätyihin on suunniteltu varaukset muu-
raaleille tai muulle taiteelle. Taiteen toteuttajana voisi 
toimia oululainen taitelija. H-talon pohjoiseen pää-
tyjulkisivuun jätetään heijastustila elokuvien heijasta-
miseen. 

Ikkunoiden ja muiden valoaukkojen määrällä ja 
koolla on suuri vaikutus asumismukavuuteen. Kohteen 
asuntojen ikkunat ovat suurikokoisia verrattuna tyy-
pillisiin 1970-luvun rakennusten ikkunakokoihin. Ra-
kennusten maantasokerrokset jäävät kuitenkin melko 
pimeiksi. Suunnitelmassa ikkunakokoa kasvatetaan-
kin vain maantasokerroksissa. Suuremmat valoaukot 
lisäävät kerroksen tilojen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 
Ensimmäisen kerroksen saunojen ikkunat vaihdetaan

pienempiin ikkunoihin, mutta julkisivuihin luodaan 
muun rakennuksen ikkunajakoa jäljittelevä syvennys. 
Tällä tavalla 1970-luvun arkkitehtuurille ominainen 
ruutumainen puitejako  säilyy mahdollisimman ehjä-
nä. Asukkaiden mukaan rakennusten ulko-ovet ja ik-
kunat vetävät. Esitän suunnitelmassa kohteen kaikkien 
ulko-ovien ja ikkunoiden uusimista. Rakennusten uu-
sittujen ikkunoiden puitteet käsitellään samalla värillä 
kuin korostetut sisäänkäynnit. Rakennusten omat värit 
korostavat niiden identiteettiä ja ainutlaatuisuutta. 

Modernina elementtinä julkisivuihin lisätään niiden 
ilmettä pehmentävää puuta. Puisia rimoitusaiheita 
on lisätty sisäänkäyntikatoksien yhteyteen jo vuoden 
1994 peruskorjauksen yhteydessä. Sisäänkäyntika-
tosten lisäksi rimoitusta lisätään parvekkeisiin. Kaide-
rakenteen eteen sijoitettavan puurimoituksen lisäksi 
parvekkeisiin lisätään liikuteltava täysikorkea aurin-
kosuoja. 

Syksyllä 2021 kohteessa suoritetun kuntotutkimuksen 
perusteella esitän suunnitelmassa kaikkien parvek-
keen pinnoitteiden, pintavalujen ja kaiteiden uusimis-
ta. (Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus, 2021)

Suunnitelmassa esitetään myös mahdollisuus parvek-
keiden lasitukselle. Parvekelasitus voidaan toteuttaa 
parvekkeiden kunnostuksen yhteydessä tai vaihto-
ehtoisesti lasitus voidaan lisätä myöhemmin. Parve-
kelasitus lisää parvekkeiden käyttöajan pituutta sekä 
vähentää lämpöhäviötä ja kosteusrasitusta.

6.3 Julkisivut kohteen imagon kohentajina
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1. Kevytbetonilankku, valkoinen

2. Rappaus, valkoinen

3. Teräs, valkoinen

4. Painekyllästetty puu, valkoinen, peittävä puunsuoja

5. Muovipinnoitettu teräspelti, valkoinen

6. Betoni, luonnonharmaa

7. Puurimoitus, kuultokäsitelty kuusi 

8 Parvekekaide, tummanharmaa, teräs

9. Maalipinta, punainen

10. Alumiini ikkuna, punainen (uusittu ikkuna, vanha puitejako)

11. Alumiini ikkuna, punainen (muutettu puitejako)

12. Alumiini ovi, punainen (uusittu ovi, vanha puitejako)

13. Alumiini ovi, punainen (uusi ovi)

14. Galvanoitu teräspelti, sininen
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KUVA 56. H-rakennuksen julkisivu itään 1:400. 

KUVA 57. H-rakennuksen julkisivu pohjoiseen 1:400. 

heijastustila

KUVA 59. H-rakennuksen julkisivu etelään 1:400. 
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KUVA 58. H-rakennuksen julkisivu länteen 1:400. 
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KUVA 60. Havainnekuva G-rakennuksen ulkopuolelta. 

Tässä luvussa käsitellään asunnon ulkopuolista säily-
tystilaa koskevia suunnitteluratkaisuja. Tällaisia tiloja 
ovat esimerkiksi irtainvarasto, pyörävarasto ja ulkoi-
luvälinevarasto. 

Asukaskyselyssä toivottiin pyöräsäilytystä sisätiloihin 
ja huoltopistettä pyörille. (asukaskysely, 15.11.2021 
- 01.12.2021) Nykyisellään pyöräsäilytys on toteu-
tettu pyöräkatoksilla ja kylmällä ulkovarastolla, joka 
on asukkaiden mukaan usein täynnä. Suunnitelmassa 
pyörä- ja lastenvaunuvarastojen sijainti on maanta-
sokerroksessa, johon avattaisiin suora kulku ulkokaut-
ta. Tutkin mahdollisuutta pyöräsäilytykseen kahdes-
sa tasossa, jolloin tilaan mahtuisi enemmän pyöriä. 
Maantasokerroksen huonekorkeus ei kuitenkaan ole 
riittävä kaksikerroksiseen säilytykseen. Suunnitelmas-
sa pyörien säilytystavaksi on esitetty seinäkiinnitteisiä 
telineitä, joiden ansiosta pyörät vievät vähemmän ti-
laa. Varastotilaan tulisi myös pyöränhuoltopiste, joka 
sisältäisi telineen pyörälle, välineitä pyöränhuoltoon 
ja vesipisteen. Pyöräsäilytyksessä voisi olla myös kai-
kille asukkaille tarkoitettuja yhteiskäyttöpyöriä. 

Pyörä- ja vaunusäilytyksen lisäksi ulkoiluvälinevaras-
to siirtyy piharakennuksesta maantasokerrokseen. 
Varastotila toteutetaan toisen puretun saunatilan tilal-
le. Ulkoiluvälinevarastossa on säilytystilan lisäksi vä-
lineiden huoltoon, kuten suksien voiteluun, tarkoitettu 
työtaso. 

6.4 Säilytystiloilla asumismukavuutta

Maantasokerroksissa on tällä hetkellä yksi irtain-
varasto jokaista asuntoa varten. Suurin osa irtain-
varastoista sijaitsee maantasokerrosta alemmassa 
tasossa sijaitsevassa kellarissa. Kyseinen tila toimii 
myös rakennuksen väestönsuojatilana. Asukkaiden 
mukaan asunnon ulkopuolisen säilytystilan määrä 
ei ole nykyisellään riittävä. Lisäksi asukkaat kertoi-
vat asuntokohtaisten irtainvarastojen ovien olevan 
liian pieniä. Esimerkiksi tuolit eivät välttämättä mah-
du edes varaston ovesta ja ne jätetään palotur-
vattomasti käytäville. (asukastyöpaja, 03.11.2021 
ja asukaskysely, 15.11.2021 - 01.12.2021) 

Irtainvarastojen määrää maantasokerroksessa on
lisätty muuttamalla toinen puretuista saunatiloista ir-
tainvarastoiksi. Uusien irtainvarastojen ovet ovat ole-
massa olevia irtainvarastojen ovia leveämpiä.

H-rakennuksessa sijaitsee kiinteistöhuollon tila, joka 
on jätetty suunnittelun ulkopuolelle.
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KUVA 61. Leikkaus H-rakennuksesta 1:250. Irtainvarastot sijaitsevat maantasokerrosta alemmassa tasossa. Tila toimii tarvittaessa väestönsuojana.

ASUKASTUPA

WC PESUHUONE SAUNA

PYÖRÄVARASTOIRTAINVARASTO

KUVA 62. G-rakennuksen maantasokerroksen pohjapiirustus 1:250. Varastotilat korostettu kuvassa sinisellä värillä.
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KUVA 63. H-rakennuksen maantasokerroksen pohjapiirustus 1:250. Varastotilat korostettu kuvassa sinisellä värillä.
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6.5 Yhteistilat yhteisöllisyyden edistäjinä

Tässä luvussa käsitellään kohteen yhteistilojen muu-
toksia ja parannuksia. Yhteistilojen suunnittelun läh-
tökohtana oli suunnitella tilat soveltuvaksi kaikille 
käyttäjäryhmille, myös lapsille, vanhuksille ja liikun-
taesteisille. Yhteistilojen tulee olla helposti saavutetta-
vissa, mutta niistä ei saa aiheutua merkittävää melu-
haittaa asuntoihin. 

Julkisivusuunnitelmissa esitetyt rakennusten omat ima-
goa korostavat värit jatkuvat myös rakennuksien sisä-
tiloissa eli porrashuoneissa ja yhteistiloissa. 

Läheisessä kerrostalossa sijaitseva kuntosali on myös 
kohteen Järvitie 10 asukkaiden käytössä. Tämän 
vuoksi suunnitelmaan ei sisälly kuntosalia.

6.5.1 Maantasokerroksen yhteistilat

Tällä hetkellä kaikki kohteen yhteistilat sijaitsevat 
maantasokerroksissa. Molemmissa rakennuksissa  
on kaksi saunatilaa, yksi pesutupa ja kuivaushuone. 
G-rakennuksessa sijaitsee kerhohuone ja H-raken-
nuksessa verstas. Tilojen ainoina luonnonvalon läh-
teinä ovat korkealla sijatsevat matalat ikkunat, joten 
tilat jäävät melko pimeiksi. 

Pesutuvat

Molempien rakennusten maantasokerroksessa sijait-
see yksi pesutupa ja kuivaushuone. Pesutuvan varus-
teluun kuuluu mankeli, muttei kuivausrumpua. Suun-
nitelmassa pesutupaan lisätään toinen sisäänkäynti 
suoraan porrashuoneesta, sillä nykyinen sisäänkäynti 
on hyvin ahdas. Lisäksi tilan ikkunajako muuttuu kun ik-
kunoiden korkeutta kasvatetaan. Olemassa olevaan 
pesutupaan avataan myös uloskäynti. Ulko-oven 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee pyykinkuivauste-
line. Kuivumista odotellessa voi myös istua läheiselle 
penkille ja lukea esimerkiksi kirjaa.  Toive pyykinkui-
vatukseen ulkona kumpusi asukastyöpajasta. Asu-
kastyöpajassa ilmeni myös että  kuivaushuoneeseen 
ollaan hyvin tyytyväisiä, mutta pesutuvan varauska-
lenteri on usein täynnä. (asukastyöpaja, 3.11.2021)

Lainauksia asukastyöpajasta:

”Kesällä olisi ihanaa voida kuivata pyykkiä 
ulkona.”

”Pyykkinarut G-rakennuksen päässä olevan 
telineeseen.”

20.5 m²
KUIVAUSH

7.0 m²
MANKELIH

12.5 m²
PESUTUPA

PYYKINKUIVAUS

KUVA 65. G-rakennuksen olemassa olevan pesutuvan pohjapiirustus 1:100. 
Pesutuvasta on avattu uloskäynti, jonka yhteydessä on pyykinkuivausteline. 

KUVA 64. Pesutuvan sijantikaavio kerroksessa.
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KUVA 69. H-rakennuksen pesutuvan pohjapiirustus 1:100.KUVA 67. G-rakennuksen pesutuvan pohjapiirustus 1:100.

KUVA 66. Pesutuvan sijantikaavio kerroksessa. KUVA 68. Pesutuvan sijantikaavio kerroksessa.

Asukastyöpajassa tuli ilmi, että pesutupien ajanva-
rauskalenterit ovat usein täynnä. (Asukastyöapaja, 
3.11.2021) Tämän vuoksi suunnitelmassa rakennusten 
toisenkin porrashuoneen yhteyteen lisätään pesutu-
pa. Uudessa pesutuvassa on useita talousmallisia 
pesukoneita ja kuivausrumpuja. Tilassa on mahdol-

KUVA 70. Havainnekuva G-rakennuksen uudesta pesutuvasta.

lisuus vaatteiden korjaamiselle pyykinpesun aikana 
tai rentouttavaan lukuhetkeen sohvalla odotellessa. 
Pesutuvassa on myös puolapuut kuntoilua varten. 
Pyykinpesun lomassa asukkaat pääsevät myös koh-
taamaan naapureitaan. 
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6.5.2 1. asuinkerroksen yhteistilat

Sauna- ja kerhotiloille pohdittiin suunnitelmaa laadit-
taessa useita eri sijainteja. Molemmat tilat sijaitsevat 
tällä hetkellä maantasokerroksessa. Yhtenä vaihtoeh-
tona oli niiden sijoittaminen erilliseen ulkorakennuk-
seen. Sijoittamalla tilat sisätiloihin matka asuntojen ja 
tilojen välillä on lyhyempi ja erityisesti talvella käyt-
täjien ei tarvitse kulkea ulkokautta. Suunnitelmassa 
päädyttiin sijoittamaan tilat nykyiseen ensimmäiseen 
asuinkerrokseen. Näin tiloihin on helppo kulkea mo-
lemmista porrashuoneista ja tiloista saa yhteyden 
ulkotiloihin parvekkeiden kautta. Ensimmäisessä 
asuinkerroksessa yhteistiloihin pääsee myös maan-
tasokerrosta enemmän luonnonvaloa. Kerrokseen 
syntyy myös käytävä, jota pitkin pystyy siirtymään es-
teettömästi porrashuoneiden välillä.  Uudet yhteistilat 
suunniteltiin ensimmäiseen asuinkerrokseen kolmen  
nykyisen asunnon tilalle. Ylemmät kerrokset säilytettiin 
suunnitelmassa asumiskäytössä, sillä Ympäristöminis-
teriön tutkimuksenkin mukaan rakennusten ylemmät 
kerrokset ovat alempia suositumpia asuinkerroksia. 
(Hirvonen ja Silvennoinen, 2002)

Paja

Kohteen G-talossa sijaitsevan vanhan kerhohuoneen 
tilalle esitetään suunnitelmassa uutta pajatilaa. Koh-
teen nykyinen verstas eli ”touhutupa” on huonossa 
kunnossa, eikä sinne pystytä järjestämään esteetön-
tä kulkua. Työpajan ja asukaskyselyn mukaan toimi-
valle pajalle olisi kuitenkin kysyntää. (asukastyöpaja 
3.11.2021 ja asukaskysely 15.11.2021 - 1.12.2021)
Vanhan kerhohuoneen keittiö ja säilytystilat säilyte-
tään pajatilassa. Pajassa olisi muun muassa puun-
työstöön sopivia laitteita. Tilaa voidaan käyttää myös 
maalaamiseen ja kaikenlaisiin käsitöihin. 

23.5 m²
PAJA

KUVA 71. H-rakennuksessa sijaitsevan verstaan pohjapiirustus 1:100. KUVA 72. Verstaan sijantikaavio kerroksessa.

Asukastupa

Suunnitelmassa esitetty kerhohuoneen kaltainen tila 
nimettiin asukastuvaksi asukkaiden kertomuksen pe-
rusteella. Asukastyöpajassa asukkaat kertoivat H-ra-
kennuksessa sijainneesta asukastuvasta, joka oli si-
jannut 3. kerroksen asunnon tilalla. Asukastuvassa oli 
muun muassa usein tehty ruokaa yhdessä. (asukas-
työpaja, 3.11.2021) Asukastupa on mahdollista ja-
kaa kahdeksi tilaksi liukuoven avulla. Tilaan on myös 
kaksi erillistä sisäänkäyntiä ja molempien yhteydessä 
on eteiskaapistoja. Jaettavuuden ansiosta esimerkiksi 
kaksi eri käyttäjäryhmää voivat käyttää tilaa yhtäai-
kaisesti. Keittiön ja suihkullisen kylpyhuoneen ansiosta 
asukkaiden vieraat voivat tarvittaessa yöpyä kerhoti-
lassa. Kerhohuoneessa on myös tavaranvaihtopiste. 
Vaihtopisteen avulla asukkaat voivat kierrättää esi-
merkiksi vaatteita, kirjoja ja huonekaluja.
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KUVA 73. 1. asuinkerroksen pohjapiirustus 1:250. Uudet yhteistilat korostettu kuvassa vihreällä värillä.
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KUVA 75. Kerhohuoneen pohjapiirustus 1:200.

KUVA 74. Kerhohuoneen sijantikaavio kerroksessa 1:1000.
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Suunnitelman uudet ensimmäisessä asuinkerroksessa 
sijaitsevat saunatilat ovat huomattavasti aiempaa ti-
lavammat ja valoisammat. Molemmissa saunatilois-
sa on erilliset wc-tilat. Pukuhuoneista on suora yhteys 
vilvoitteluparvekkeelle. Toinen saunatiloista on täysin 
esteetön, kun toinen puoli saunan lauteista nostetaan 
seinälle ja matalinta laudetasoa siirretään oikean-
puoleisten lauteiden alle. 

Saunatilat

Vain rakennusten pohjoispäädyissä sijaitsevissa 
asunnoissa on tällä hetkellä huoneistosaunat. Kerros-
talon yhteissaunaa voidaan pitää huoneistosaunoja 
parempina ratkaisuina monestakin syystä. Yhteissau-
nan energiankulutus ja kosteusrasitus on useaa erillis-
tä huoneistosaunaa pienempi. Yhteisten saunatilojen 
ansiosta asuntoihin jää myös tilaa muille toiminnoil-
le. Lisäksi taloyhtiön yleiset saunavuorot voivat lisätä 
asukkaiden yhteisöllisyyttä. Kohteessa onkin tähän 
mennessä järjestetty kaikille avoin lenkkisauna viikoit-
tain. (asukastyöpaja, 3.11.2021)
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KUVA 76. Saunatilojen pohjapiirustus 1:100.

KUVA 77. Saunatilojen sijantikaavio kerroksessa.

KUVA 78. Havainnekuva saunatilan vilvoittelualueesta. 
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Etätyö yleistyy nopeasti ja covid-19 pandemia pa-
kotti monet etätyöhön nopealla aikataululla. Tule-
vaisuudessa yhä useampi tekee työtä kotona tai 
esimerkiksi kerrostalon yhteistiloissa. Taloustutkimus 
Oy:n laatiman tutkimuksen mukaan yli kolmasosa ou-
lulaisista vastaajista arvioi tekevänsä tulevaisuudessa 
etätyötä, joka vaatii työtilan kotona.  (Myllymäki ja 
Salonen, 2021)

Asukastyöpajan ja asukaskyselyn osallistujat olivat 
pääasiassa eläkeikäisiä, joka selittää ainakin osittain 
tulosten vajavaisuutta etätyön suhteen. Etätyö kuiten-
kin yleistyy vauhdilla niin Oulussa kuin muuallakin 
Suomessa, joten etätyön mahdollisuudet on tärkeää 
huomioida myös tässä työssä. Työn ratkaisuja voi so-
veltaa myös muissa vastaavissa korjauskohteissa. 

6.6 Etätyön laajennetut mahdollisuudet 

6.6.1 Etätyö asunnossa 

Kohteen asunnot ovat 1970-luvun asunnoille tyypilli-
sen suurikokoisia, joten edellytykset etätyölle kotona 
ovat melko hyvät. Suurikokoisten huoneiden ansiosta 
työpöydän voi sijoittaa asunnossa useaan paikkaan.  
Täysin suljettavan keittiön ansiosta myös keittiötä voi 
tarvittaessa hyödyntää työskentelyssä. Työpöytä 
mahtuu jopa asunnon tilavaan eteiseen, vaikkei se 
pimeytensä vuoksi olekaan ihanteellinen työskente-
lypaikka. Tarvittaessa eteistäkin voi kuitenkin hyödyn-
tää väliaikaisena työpisteenä. 

Asuntojen huoneiden väljästä mitoituksesta huolimat-
ta jotkut kaipaavat täysin erillistä työhuonetta, jota 
kaikilta ei löydy valmiiksi kotoa. Joissain tapauksissa 
asunnon muut asukkaat saattavat häiritä työsken-
telyä tai asukas haluaisi muuten vain työskennellä 
mieluummin kodin ulkopuolella. Samassa asunnossa 
voi myös olla useita etätöitä tekeviä henkilöitä. Työn 
ja vapaa-ajan eriyttäminen on monille tärkeää ny-
kypäivänä. Etätyöskentely rakennuksen yhteistiloissa 
voisi toimia ratkaisuna edellä mainittuihin ongelmiin. 
Myös Sivakka esitti toiveen tuoda kohteeseen tiloja 
etätyöskentelyä varten. 

PK

AP

PA

JK

KUVA 79. Työpöydän sijantivaihtoehtoja kaksiossa 1:150.

6.6.2 Etätyö yhteistiloissa

Suunnitelmassa molempien rakennusten ensimmäisiin 
asuinkerroksiin toteutetaan kaksi etätyötilaa muiden 
yhteistilojen yhteyteen. Etätyötilat voisivat olla kaik-
kien asukkaiden varattavissa esimerkiksi sähköisen 
varausjärjestelmän kautta. Tiloissa olisi pieni keittiö, 
useita työpöytiä ja säilytystilaa. Työpisteet toteu-
tetaan työskentelyn ergonomia huomioiden, muun 
muassa säädettävän pöydän ja tuolin avulla. Osalla 
työpisteistä voisi olla tietokone, sillä kaikki asukkaat 
eivät välttämättä omista omaa tietokonetta. Etätyö-
tiloja voisi käyttää myös muihin kuin työskentelytar-
koituksiin. 

Myös uutta ensimmäisen asuinkerroksen asukastu-
paa voisi hyödyntää työtilana, kun tilalla ei ole muu-
ta käyttöä. Yhteistiloissa sijaitsevien työskentelytilojen 
avulla asukkaiden yhteisöllisyyskin saattaa parantua. 

KUVA 80. Etätyötilojen sijantikaavio kerroksessa.

KUVA 81. Etätyötilojen pohjapiirustukset 1:100.
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Nykyajan asuntomarkkinat ovat melko yksipuoliset ja 
muun muassa yksiöitä on tarjolla hyvin paljon. Moni 
yksineläjäkin saattaisi valita yksiötä suuremman asun-
non sen ollessa mahdollista. Yksi lähiökorjaamisen 
mahdollisuuksista on nimenomaan lähiöiden raken-
tamisajalle tyypillisissä suurissa ja väljissä asuntopoh-
jissa.

Sivakan toimitusjohtajan Raimo Hätälän mukaan koh-
teessa ei ole tarvetta pienille asunnoille, mutta suurille 
perheasunnoille on paljon kysyntää. Hän nosti haas-
tattelussa esiin myös muuttuvat perhetilanteet, jotka 
liittyvät esimerkiksi uusioperheiden asumisjärjestelyi-
hin.  Sivakka on kohteessaan valmis tekemään laajo-
ja korjaustöitä asuntojakauman monipuolistamiseksi. 
(Raimo Hätälä, haastattelu 15.9.2021) Rakennusten 
asuntojakauman monipuolistamista tutkittiin työssä 
erityisesti luotujen asukasprofiilien pohjalta (sivu 55). 
Asukasprofiilit ovat yhden vanhemman perhe, maa-
hanmuuttajaperhe, yksinasuva nuori, suuri uusioperhe 
ja eläkeläispariskunta. Seuraavaksi esitetyt ratkaisut 
ovat esimerkkejä yksittäistapauksina asuntoihin toteu-
tettavista muutoksista.

6.7.1 Yhden vanhemman asunnot

Yhden vanhemman ruokakunnassa täytyy huomioida 
myös vanhemman oman tilan tarve. Vanhempi jou-
tuu usein nukkumaan esimerkiksi oleskelutilassa tilan 
puutteen vuoksi. Suunnitelmassa esitetään kolme 
erilaista vaihtoehtoa, jossa olemassa olevaan kak-
sioon luodaan toinen makuutila. Yhden vanhemman 
perheessä saattaa olla usempi lapsi, joten tilaviin 
makuuhuoneisiin mahtuu tarvittaessa useampi yhden 
hengen sänky. 

Vaihtoehto 1

Ensimmäisessä vaihtoehdossa olohuoneen perälle 
luodaan pieni makuualkovi. Alkovin seinän voi toteut-
taa edullisesti kevyenä seinärakenteena. 

6.7 Asuntojakauman monipuolistaminen 

1 : 1000

Pohjakaavio_esteetön
asunto ja perhe-asunto1

1 : 1000
Pohjakaavio_Perheasunnot

2

1 : 1000

Pohjakaavio_Ryhmäasunto
13

1 : 1000

Pohjakaavio_Ryhmäasunto
24

1 : 1000
Pohjakaavio_yksinhuoltaja-asunnot

5

KUVA 82. Yhden vanhemman asuntojen sijantikaavio kerroksissa. KUVA 83. Vaihtoehto 1. Pohjapiirustus 1:150.
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2H + alkovi + K + KPH, 53.5 m2

KUVA 84. Havainnekuva yhden vanhemman asunnosta. Vanhemman yksityisyyttä lisätty makuualkovin rimaseinällä. Vaihtoehto 1. 
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Vaihtoehto 3

Kolmannessa vaihtoehdossa asunnon keittiö siir-
retään oleskelutilaan ja vanhan keittiö muutetaan 
vanhemman makuuhuoneeksi. Keittiön siirtäminen 
on huomattavasti edellisiä vaihtoehtoja työläämpi ja 
kalliimpi ratkaisu, mutta tällöin vanhemmalle syntyy 
oma suljettava, tilava ja ikkunallinen makuuhuone.

Vaihtoehto 2

Toisessa vaihtoehdossa olohuoneeseen rakennetaan 
täysin suljettava makuutila. Muutos vaatii pieniä muu-
toksia kantavaan seinälinjaan. Makuutilaan kuljetaan 
olohuoneen puolelta. Ratkaisu on hieman ensimmäis-
tä vaihtoehtoa kalliimpi ja vaikeampi toteuttaa, mutta 
muutokset ovat silti hyvin maltillisia. 

KUVA 85. Vaihtoehto 2. Pohjapiirustus 1:150. KUVA 86. Vaihtoehto 3. Pohjapiirustus 1:150.
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2H + makuutila + K + KPH, 53.5 m2 3H + avokeittiö + KPH, 53.5 m2

Suurikokoiset yhdistetyt asunnot hyödyttävät useita 
käyttäjäryhmiä. Joidenkin  perheiden  koko saattaa 
muuttua jatkuvasti esimerkiksi puolison lasten toisi-
naan yöpyessä asunnossa. 1970-luvulle tyypillisen 
suurikokoisiin makuuhuoneisiin mahtuu tarvittaessa  
yöpymään useakin lapsi. Suuria asuntoja voisi käyt-
tää myös tuetussa asumisessa. Tällöin yhtä huonetta  
voisi käyttää päivystäjän työhuoneena. Suuret asun-
not toimivat erinomaisesti myös nuorten tai vaikka  
vanhusten yhteisasuntoina eli ”kimppakämppinä”. 
Yhteisasunnossa voisi asua myös usean ikäryhmän 
edustajia. Usea sisäänkäynti ja kylpyhuone lisäävät 
asuntojen monipuolisia käyttömahdollisuuksia. 
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KUVA 89. Vaihtoehto 1. Pohjapiirustus 1:150.KUVA 88. Yhdistetyn asunnon sijantikaavio kerroksissa.
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KUVA 87. Yhdistetyt asunnot.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaksi kaksiota yhdis-
tetään yhdeksi suuremmaksi asunnoksi. Toinen kyl-
pyhuone muutetaan vaatehuoneeksi ja asuntoon 
lisätään uusi suurempi kylpyhuone. Ehdotuksessa säi-
lytetään kaksi erillistä sisäänkäyntiä, joten asunnon 
voi jakaa esimerkiksi aikuisten ja lasten omiksi ”asun-
tosiiviksi”. Asunnon voi muuntaa takaisin kahdeksi 
asunnoksi melko pienellä toimenpiteillä. 

5H + K + 2KPH + VH, 110 m2

6.7.2 Yhdistetyt asunnot Vaihtoehto 1 
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KUVA 92. Yhdistetyn asunnon sijantikaavio kerroksissa.

KUVA 90. Vaihtoehto 2. Pohjapiirustus 1:150.

-

-

-

-

-

-

KUVA 91. Yhdistetyt asunnot.

Vaihtoehto 2 

Toisessa vaihtoehdossa suurempia asuntoja saa-
vutettaisiin yhdistämällä kaksi asuntoa yhdeksi suu-
remmaksi asunnoksi. Molemmat olemassa olevat 
sisäänkäynnit voidaan säilyttää. Kantavia seinälin-
joja aukotetaan hyvin maltillisesti. Märkätilojen siirto 
toteutettaisiin tulevan linjasaneerauksen yhteydessä. 
Yksi nykyinen keittiö muutetaan suunnitelmassa ma-
kuuhuoneeksi ja toiseen olohuoneeseen rakenne-
taan kylpyhuone ja työhuone.

5H + K + 2KPH + VH, 109.5 m2
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KUVA 95. Vaihtoehto 3. Pohjapiirustus 1:150.KUVA 94. Yhdistettyjen asuntojen sijantikaavio kerroksissa.
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KUVA 93. Yhdistetyt asunnot.

Vaihtoehto 3 

Kolmannessa vaihtoehdossa suurempia asuntoja 
saavutettaisiin yhdistämällä kolme asuntoa kahdeksi 
isommaksi asunnoksi. Ratkaisussa kantavia seinälinjo-
ja tarvitsee aukottaa vain maltillisesti ja muuttaa joi-
denkin märkätilojen sijainteja. Yksi nykyinen keittiö ja 
olohuone muutetaan makuuhuoneiksi.

4H + K + KPH + WC + VH, 91.5 m2

3H + K + KPH, 74 m2
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KUVA 96. Vaihtoehto 4. Pohjapiirustus 1:150.

KUVA 98. Yhdistettyjen asuntojen 
sijantikaavio kerroksissa.
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KUVA 97. Yhdistetyt asunnot.

Vaihtoehto 4 

Yhdistämällä kolme kaksiota kahdeksi asunnoksi 
muodostuu esteetön asunto ja neljän huoneen yh-
distetty asunto. Toinen keittiö puretaan ja muutetaan 
esimerkiksi makuuhuoneeksi. Kylpyhuoneiden siirto 
voidaan toteuttaa tulevan linjasaneerauksen yhtey-
dessä. Asunnossa on yksi esteetön kylpyhuone. 

4H + K + KPH + WC, 89 m2

Esteetön asuminen hyödyttää kaikkia ja mahdollis-
taa elinkaariasumisen. Suomalaiset ikääntyvät ja 
ikä saattaa vaikeuttaa liikuntakykyä. Parannukset 
esteettömyyteen on järkevää toteuttaa rakennuksen 
muiden korjausten ja parannusten yhteydessä. Kor-
jauskohteissa esteettömyyden toteutuksella on omat 
rajoitteensa, mutta pyrkimyksenä on päästä mah-
dollisimman hyvään lopputulokseen. Tämä ei aina 
tarkoita uudisrakentamiselle ominaisen laadukkaan 
esteettömyyden saavuttamista.  

Esteettömyys tulee huomioida niin pihalla kuin ra-
kennuksen sisällä. Pihalla esteettömyyttä voi paran-
taa muun muassa materiaalivalinnoilla ja hyvällä 
valaistuksella. Kohteessa toteutettavia sisätilojen es-
teettömyyttä parantavia ratkaisuja ovat muun muas-
sa portaiden ja välitasanteiden molemmille puolille 
toteutettavat käsijohteet sekä porrasaskelmiin lisät-
tävät kontrastireunukset. Suunnitelmassa uusittavat 
ulko-ovet korvataan mahdollisimman kevyesti aukea-
villa ovilla. Yleisten tilojen valaistuksen täytyy olla riit-
tävä ja sen ajastuksen tarpeeksi pitkä.

Kohteen rakennuksiin on rakennettu jo alun perin 
hissi niiden korkean kerrosluvun takia. Asukkaiden 
mukaan nykyiset hissit ovat riittäviä.  (asukastyöpaja, 
03.11.2021)

6.8 Esteettömyys joustavamman asumisen tukena

Toinen suunnitelmassa esitetyistä 1. asuinkerroksen 
saunatiloista on mahdollista järjestää täysin esteet-
tömäksi. Yhden suunnitelmassa purettavaksi esitetyn 
saunatilan paikalle toteutetaan lisää irtainvarastoja. 
Osa uusista irtainvarastoista on esteettömiä. Suurem-
mat irtainvarastot sopivat myös yhdistettyjen asunto-
jen irtainvarastoiksi. 

30.0 m²
IRTAINVARASTO

KUVA 100. Saunatilan tilalle suunnitellut uudet irtainavarastot. 1:100 
Tilassa on kaksi esteetöntä irtainvastoa. 

KUVA 99. Uusien irtainvarastojen 
sijantikaavio kerroksissa.
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KUVA 101. Esteetön asunto pohjapiirustus 1:150.
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KUVA 103. Esteettömän asunnon 
sijantikaavio kerroksissa.

KUVA 102 Yhdistetyt asunnot.

6.8.1 Esteetön asunto

Esteetön asunto voidaan toteuttaa yhdistämällä kolme 
pienempää asuntoa kahdeksi suuremmaksi asunnok-
si. Makuuhuoneen ja kylpyhuoneen ovet on korvattu 
liukuovilla. Asunnon muut ovet on poistettu ja kulkuauk-
koja suurennettu tarpeen mukaan. Asunnon eteiseen 
on varattu tila sisä- ja ulkopyörätuolien säilytykseen.
Keittiö on suunniteltu pyörätuolilla liikkuvalle henki-
lölle sopivaksi. Esimerkiksi tasot ja kodinkoneet sijait- 

sevat normaalia matalammalla. Keittiökalusteiden 
sokkeleissa on sisäänvedot. Ruokailutilassa mahtuu 
ruokailemaan pöydän ääressä myös pyörätuolissa. 
Kylpyhuoneen kynnys on kokoonpainuva kumikyn-
nys. Kylpyhuoneen mitoituksessa on huomioitu mah-
dollinen pyörätuolin tai rollaattorin avulla liikkuminen. 
Asunnon ratkaisuissa on huomioitu myös mahdollisen 
avustajan vaatima tilantarve.

3H + K + KPH, 75.5 m2

6.8.2 Kylpyhuoneen muutokset

Esitetyt esteettömyyttä parantavat kylpyhuone- ja 
wc-ratkaisut voidaan toteuttaa putkistojen kuntotut-
kimuksessa suositellun linjasaneerauksen yhteydessä. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kylpyhuoneen esteet-
tömyyttä parannetaan muuttamalla tilan kalusteiden 
järjestystä. Kylpyhuoneen uudelleenjärjestelyn seu-
rauksena pesukone täytyy sijoittaa esimerkiksi asun-
non toiseen kylpyhuoneeseen, eteiskaapistoon tai 
keittiöön. Toisaalta rakennuksen kahden pesutuvan 
ansiosta asunnossa ei välttämättä tarvitse erillistä pe-
sukonetta. 

wc
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51

wc

wc90
0

KUVA 105. Vaihtoehto 1. Kylpyhuoneen järjestyksen muutos 1:100. KUVA 107. Vaihtoehto 2. Kylpyhuoneen siirto 1:100.
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KUVA 104. Sijantikaavio asunnoista, 
joissa muutos voidaan toteuttaa.

KUVA 106. Sijantikaavio asunnoista, 
joissa siirto voidaan toteuttaa.

Toisena vaihtoehtona asunnon kylpyhuone voidaan 
sijoittaa nykyisten eteiskaappien tilalle. Siirretyn kyl-
pyhuoneen paikalle toteutetaan uusi eteisen säilytys-
tila eli eteiskaapistot tai vaatehuone. Muutos vaatii 
myös eteisen ja olohuoneen välisen aukon laajen-
nusta. 
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7 Yhteenveto

Diplomityöni tavoite oli suunnitella nykyaikainen ja 
erityisesti asukkaidensa tarpeisiinsa vastaava kor-
jaussuunnitelma 1970-luvulla rakennetulle kerros-
talolle. Suunnitelman tavoitteena oli lähiökerrosta-
loalueiden sosiaalisen, kulttuurillisen ja taloudellisen 
kestävyyden vahvistaminen. Diplomityö saavutti ase-
tetut tavoitteet asukasosallistamisen keinojen avulla. 
Erityisesti kehitetyt yhteistilat sekä julkisivujen ja pihan 
toiminnalliset ja esteettiset parannukset voivat vahvis-
taa rakennusten ja alueen sosiaalista ja kulttuurillista 
asemaa. Ajoissa tehdyt korjaustoimenpiteet tukevat 
taloudellista kestävyyttä. Työ vahvisti käsitystäni siitä, 
että nimenomaan lähiöiden huolellinen korjaus- ja 
täydennysrakentaminen ovat oikea suunta kohti ra-
kentamisen kestävämpää tulevaisuutta.

Yhtenä työn tavoitteista oli suunnitelman tai sen osien 
hyödyntäminen laajemminkin 1970-luvun lähiöker-
rostalojen korjaushankkeissa, joita on määrällisesti 
hyvin paljon. 1970-luvun lähiöiden rakennuskanta on 
melko homogeenistä, joten useita suunnitelman osia 
voisi hyödyntää sellaisenaan tai soveltaen vastaa-
vissa korjauskohteissa. Sivakan omistuksessa on pel-
kästään Puolivälinkankaalla useita hyvin samanlaisia 
kohteita, joihin suunnitelmia voisi hyödyntää sellaisi-
naan. 

Diplomityön aikana tutustuin ensimmäistä kertaa 
asukasosallistamisen keinoihin. Toteutin asukkaille 
asukastyöpajan ja jaoin kaikkiin kohteen asuntoihin 
asukaskyselyn. Työpajan ja asukaskyselyn tulokset 
pääasiassa vahvistivat aiempia huomioita ja ide-
oita, mutta joukossa oli myös muutama yllätys. Etä- 

työhön liittyen olin odottanut enemmän kiinnostusta 
ja lisätietoja, mutta suurin osa osallistujista ei ollut 
enää työelämässä. Tästä huolimatta yllättävän moni 
vastasi mahdollisesti käyttävänsä tulevia yhteisiä etä-
työtiloja. Esitettyjä etätyöhön liittyviä suunnittelurat-
kaisuja voisi soveltaa myös muihin vastaaviin kohtei-
siin, erityisesti kohteisiin joissa asuu paljon työikäisiä.
Asukasosallistamisen tuloksia tarkastellessa yllätyin 
myös  asukkaiden toivomista parannuksista kohteen 
asuntojen ulkopuolisiin säilytystiloihin, erityisesti pyö-
räsäilytykseen. Alunperin tutustuessani kohteeseen 
ajattelin säilytystilojen olevan melko hyviä ja moni-
puolisia. 

Mielestäni asukasosallistamista kannattaisi soveltaa 
kaikissa mahdollisissa suunnittelukohteissa. Asukas-
osallistamisen keinot kaipaavat kuitenkin vielä kehi-
tystä. Itse jäin pohtimaan miten prosessiin saisi hou-
kuteltua enemmän asukkaita. Tietoihin olisi helpompi 
nojata, jos ne edustaisivat paremmin koko asukasja-
kaumaa. Omassa kohteessani osallistujat olivat lä-
hinnä eläkeläisiä. Miten muutkin asukasryhmät saisi 
mukaan? Asukaskyselyni oli paperimuodossa, joten 
pohdin olisivatko nuoremmat vastanneet todennä-
köisemmin sähköiseen kyselyyn. Kyselyn olisi voinut 
toteuttaa sekä paperisena että sähköisenä. Mieles-
täni asukasosallistamisprosessini onnistui kuitenkin 
hyvin. Työpajatyöskentely ja asukaskysely olivat so-
pivan erilaiset, mutta silti toisiaan tukevat asukasosal-
listamisen keinot.

Korjaussuunnitelman lähtökohtana oli säilyttää mah-
dollisimman paljon alkuperäisen arkkitehtuurin ele-
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menttejä, mutta samalla suunnitella nykyaikaisen ih-
misen tarpeita palvelevia ratkaisuja. Suunnitelmassa 
on esitetty myös muutoksia ja parannuksia kohteen 
julkisivuihin ja piha-alueelle. Pohdin olisiko pihasuun-
nitelman voinut toteuttaa myös purkamatta osaa 
piharakennuksista. Puretut pyöräkatokset ja pihava-
rastot ovat silmämääräisesti melko hyvässä kunnos-
sa. Toisaalta maantasokerros on mielestäni purettuja 
pihavarastoja parempi säilytyspaikka polkupyörille 
ja lastenvaunuille. Suunnitelmassa esitin puun käyt-
töä niin pihalla kuin rakennusten julkisivuissa. Puuri-
moitusta tulisi sekä kohteen parvekkeisiin että sisään-
käyntien yhteyteen. Materiaalina puu on lämmin ja 
ajattelin sen luovan miellyttävän kontrastin valkoisille 
julkisivuille. Todellisuudessa puumateriaali vaatii kui-
tenkin melko paljon huoltoa, joten puurimoitukset olisi 
mahdollista korvata myös maalatuilla alumiini- tai te-
räsrimoituksilla.  

Työssäni keskityin erityisesti rakennusten yhteistilojen 
päivittämiseen. Työssä tutkin, voisiko osa asuntojen 
sisäisistä toiminnoista sijaita yhteistiloissa. Työssä 
pohditaan laajasti yhteistilojen sijaintivaihtoehtoja 
ja tilojen viihtyisyyttä. Diplomityö osoittaa, ettei kaik-
kien toimintojen, kuten saunan tai työpisteen tarvitse 
sijaita asunnossa, vaan ne voidaan sijoittaa yhteis-
tiloihin vapauttaen tilaa asunnoista. Suunnitelmassa 
esitin yhteistilojen pääasiallista siirtoa ensimmäiseen 
asuinkerrokseen.  Pohdin kuitenkin että matalammissa 
kerrostaloissa, joissa asuntojakin on yleensä huomat-
tavasti vähemmän, asuntojen muuttaminen yhteisti-
loiksi ei ole yhtä toimiva ratkaisu. Tällöin yhteistilojen 
parannuksia voisi toteuttaa laajemmin maantasoker-

roksessa, jossa luonnonvalon määrää lisätään suu-
rentamalla kerroksen aukotuksia. Mielestäni asuka-
sosallistaminen on erityisen tärkeää korjauskohteen 
yhteistilojen suunnittelussa. Asukkaiden yhteistiloja  
koskevia toiveita ja tarpeita on mahdotonta arvata 
ilman heidän osallistamistaan prosessiin.

Etätyö on yleistynyt viime aikoina erityisesti covid-19 
pandemian vaikutuksesta. Etätyön yleistyminen tulisi-
kin huomioida tulevaisuuden kotien ja yhteistilojen 
suunnittelussa. Asunnoissa tulisi olla rauhallinen ja 
suljettava työskentelyyn sopiva tila, monissa perheis-
sä useampikin. Lisääntyneen etätyön vaikutuksesta 
suurempien asuntojen, kuten 1970-luvun asuntojen, 
kysyntä on kasvanut. 1970-luvun kerrostaloasuntojen 
huoneet ovat suurikokoisia ja niissä on usein enem-
män ikkunallista tilaa kuin uusissa asunnoissa. Lisäksi 
1970–luvun asuntojen kaikki huoneet ovat yleensä 
suljettavia, keittiöt mukaan lukien. Moni kaipaa kui-
tenkin kodin ulkopuolista työskentelytilaa. Pandemian 
aikana kerrostalojen yhteisistä etätyötiloista on kes-
kusteltu paljon. Kerrostalojen yhteiset työtilat voisi-
vatkin ratkaista useita nykyajan työelämään liittyviä 
ongelmia. 

Korjaussuunnitelma esittelee myös kohteen asuntoja-
kauman monipuolistamista erilasten asuntotyyppien 
avulla.  Asuntojakauman mahdollisuuksien tarkastelu 
oli erittäin mielenkiintoista ja tarvittaessa vaihtoehtoja 
voisi löytyä lisää. Diplomityössäni keskityin tarkas-
telemaan asuntojakauman mahdollisia muutoksia 
erityisesti kohteen asuntojakauman ja Sivakan esittä-
mien huomioiden pohjalta.

”Voit unelmoida, luoda, suun-
nitella ja rakentaa upeimman 
paikan maailmassa. 

Mutta vasta ihmiset tekevät 
unelmasta totta. ”

- Walt Disney
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Asukaskysely 
Kysely palautetaan kiinteistöhuollon A-rapuissa sijaitseviin postilaatikoihin  

Jättämällä yhteystietosi kyselyn loppuun osallistut kahden leffalipun arvontaan. Yhteystietoja käytetään 
vain arvonnassa 

Hei! Opiskelen arkkitehtuuria Oulun Yliopistossa. Opintojeni lopputyönä laadin osoitteeseen Järvitie 10 
rakennusten G- ja H korjaussuunnitelman. Haluaisinkin kuulla mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia teiltä eli 
rakennusten asukkailta. Työssäni aion keskittyä erityisesti yhteistilojen nykyaikaistamiseen ja tietysti niiden 
soveltuvuuteen rakennusten asukkaille. 

Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!  

Otan mielelläni vastaan kysymyksiä tai mitä tahansa huomioita alla olevaan sähköpostiosoitteeseeni. 

Ystävällisin terveisin, 

 
Oona Hynninen 
oona.hynninen@student.oulu.fi 
 

Huomaathan että kysely on kaksipuolinen 

 

Perustiedot 

Vastaajan ikä 

 13-18 v    18-30 v     31-50v     51-70 v.     71 v + 

Asunnon koko 

 Kaksio     Kolmio     Neliö     

Asuntokunnan koko (samassa taloudessa asuvien määrä) 

 1     2     3     4     5     6 + 

Asuntokunnassa asuvien lasten määrä (alle 18-vuotiaat) 

 0     1     2     3     4 + 

Asuntokunnassa asuvien aikuisten määrä (yli 18-vuotiaat) 

 0     1     2     3     4 + 

Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asunnossasi? 

 Alle 1 v     1-2 v     3-5 v     5-10v     10-30 v     30-50 v 

Etätyö 

Teetkö etätöitä kotona? 

 Usein (vähintään kerran viikossa)         Silloin tällöin (noin kerran 2kk)         Harvoin         En koskaan 

Jos työskentelet etänä tai haluaisit työskennellä etänä, onko sinulla asunnossasi sopiva tila? 

 Kyllä       Kyllä, muttei ihanteellinen         Ei 

Yhteistilat, säilytystilat ja piha 

Kuinka usein käytät kerhotilaa (G-talon B-rappu)? (valitse yksi vaihtoehto) 

 Usein (vähintään kerran viikossa)         Silloin tällöin (noin kerran 2kk)         Harvoin         En koskaan 

Kuinka usein käytät verstasta (H-talon B-rappu)? (valitse yksi vaihtoehto) 

 Usein (vähintään kerran viikossa)         Silloin tällöin (noin kerran 2kk)         Harvoin         En koskaan 

Käytätkö nykyisiä pesula- ja kuivaustiloja? 

 Usein (vähintään kerran viikossa)         Silloin tällöin (noin kerran 2kk)         Harvoin         En koskaan 

Ovatko nykyiset asunnon ulkopuoliset säilytystilat riittävät? 

 Kyllä        Ei 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kieltävästi, kerro lisää: 

_______________________________________________________________________________________ 

Millaisia yhteistiloja tai yhteistilojen käyttötarkoituksia toivoisit? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________’ 

_______________________________________________________________________________________ 

Millaisia laitteita tai esineitä toivoisit yhteistiloihin tai muihin tiloihin? (Esim. ompelukone, sirkkeli tai 
kiipeilyteline pihalle) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Muita ajatuksia? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Jos haluat osallistua leffalippujen arvontaan, jätä yhteystietosi alle: 

Nimi:  

_______________________________________________________________________________________ 

Toimitusosoite: 

_______________________________________________________________________________________ 
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A S U K K A I D E N 
K E R R O S T A L O
Y H T E I S T I L A T    K O R J A U S R A K E N T A M I S E N   

K E S K I Ö S S Ä    P U O L I V Ä L I N K AN K A A L L A

D  I  P  L  O  M  I  T  Y  Ö

O O N A   H Y N N I N E N

1
Diplomityö on osa Ympäristöministeriön Lähiöohjelman 
2020-2022 rahoittamaa tutkimuskokonaisuutta. Työ 
taustoittaa 1970-luvun kerrostalolähiöiden korjausra-
kentamista sekä tarkastelee yhteistilojen ja etätyön his-
toriaa. Diplomityössä esitellään Oulun Puolivälinkan-
kaalla sijaitsevan kaksi kerrostaloa käsittävän kohteen 
korjaussuunnitelma. Molemmissa rakennuksissa on kah-
deksan asuinkerrosta ja maanpäällinen talouskerros. 
Kohteen omistaa Oulun kaupungin vuokrataloyhtiö Ou-
lun Sivakka Oy. Asunnot ovat ARA-vuokra-asuntoja. Uki 

Heikkisen suunnittelemat rakennukset ovat valmistuneet 
vuosina 1971 (H-rakennus) ja 1972 (G-rakennus). Ker-
rostalot on peruskorjattu vuonna 1994 ja rakennusten 
päätyjulkisivut korjattu vuonna 2003. Kerrostalojen kan-
tavina rakenteina toimii kirjahyllyrunko eli rakennusten 
päätyseinät, ja asuntojen väliset seinät ovat kantavia. 
Korjaussuunnitelman keskiössä ovat kohteen yhteistilat. 
Kaikki kerrostalojen yhteistilat eli pesutuvat, saunatilat, 
kerhohuone ja verstas sijaitsevat tällä hetkellä maanta-
sokerroksissa.   

Puolivälinkankaan rakeisuus ja rajaus.

G-rakennuksen maantasokerroksen pohjapiirustus.

Kohteen sijanti Puolivälinkankaalla.Alkuperäinen havainnekuva, arkkitehti Uki Heikkinen.

KOHDE
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ASUKASPROFIILIT

YHDEN VANHEMMAN 
PERHE

ELÄKELÄIS-
PARISKUNTA

MAAHANMUUTTAJA
-PERHE

SUURI 
UUSIOPERHE

YKSINASUVA 
NUORI

2

Asukastyöpajan tulokset

Etätyö Suurin osa työpajaan osallistuneista ei ole aktiivisesti työelämässä

Yhteistilat Kerhohuone aktiivisella käytöllä  

Kerhohuone kaipaa remonttia

Kerhohuoneeseen lisää säilytystilaa

Mahdollisuus helpolle tavaroiden vaihtamiselle ja kierrättämiselle

Huonokuntoista verstasta ei käytetä

Pesutupien ajanvarauskalenterit täynnä

Säilytystilat Irtainvarastot ja niiden ovet liian pieniä

Asunnoissa liian vähän säilytystilaa

Piha Toiveina istutuslaatikot ja kasvihuone

Mahdollisuus pyykinkuivaukselle ulkona

Muuta Asuntojen suljettavat erilliskeittiöt hyvä asia

Asuntojen ikkunat ja ovet vetävät

Asukaskyselyn tulokset

Etätyö Suurin osa vastanneista ei tee tällä hetkellä etätyötä kotona

Suurin osa  käyttäisi tai saattaisi käyttää yhteisiä etätyötiloja

Yhteistilat Kerhotilaa käytetään melko paljon

Kerhohuone kaipaa uudistusta

Lisää käsitöitä mahdollistavia laitteita

Nykyistä verstasta ei käytetä

Säilytystilat Asunnon ulkopuoliset säilytystilat voisivat olla suuremmat

Paremmat ja suuremmat tilat pyöräsäilytykseen

Huoltotila pyörille

Piha Grillipaikan kunnostus ja laajennus

Lisää istutuksia

Kuntolaitteita aikuisille

Monipuolisemmat ja paremmat leikkipaikat lapsille

Lisää toimintoja pihalle

Muuta Sisäänkäyntien kunnostus

Suuremmat kodin varastot

Erityisesti korjauskohteissa asukkaat tuntevat rakennuk-
sen parhaiten. Halusin ehdottomasti osallistaa rakennus-
ten asukkaat projektiini sen alusta alkaen. Tavoitteenani 
oli parantaa nykyisten ja tulevien asukkaiden asumisen 
laatua entisestään. Asukasosallistaminen voi parhaim-
millaan lisätä sekä asuntojen että yhteistilojen viihtyisyyt-
tä.

Asukasprofiilit
Työssä luotiin viisi mahdollisimman erilaista ja rakennus-
ten nykyistä asukasjakaumaa kuvaavaa asukasprofiilia: 
yhden vanhemman perhe, maahanmuuttajaperhe, yk-
sinasuva nuori, suuri uusioperhe ja eläkeläispariskunta. 
Työssä keskityttiin erityisesti asukasprofiilien ruokakun-
tien kokoihin ja tilatarpeisiin.

Asukastyöpaja
Kohteen asukkaille järjestettiin asukastyöpaja 
03.11.2021. Työpajaan osallistui 10 asukasta, 6 naista 
ja 4 miestä. Osallistujat olivat pääasiassa eläkeläisiä. 
Työpajan aikana asukkaat saivat vapaasti kirjoitella 

post-it lappuja erilaisten otsikoiden alle. Keskustelimme 
työpajan teemoista myös pienryhmissä. Kommentteja 
tuli muun muassa nykyisten tilojen toimivuudesta ja toi-
veista uusiin yhtyeistiloihin. 

Asukaskysely
Jaoin asukaskyselyn kaikkiin kohteen 112 asuntoon 
15.11.2021. Vastausaikaa kyselyssä oli noin kaksi viik-
koa. Asukaskysely toteutettiin paperikyselynä, jotta ky-
selyllä tavoitettaisiin myös muut kuin tietokoneiden su-
juvat käyttäjät. Kyselyssä oli monivalintakysymyksiä ja 
avoimia kysymyksiä. Vastauksia kyselyyn tuli 15 kpl eli 
kyselyn vastausprosentti oli 13 %.

Suurin osa vastanneista on eläkeläisiä, mutta mukana 
oli myös muutama työssäkäyvä asukas.  Vain muutama 
vastaaja kertoi tekevänsä etätyötä kotona, mutta tästä 
huolimatta yllättävän suuri osa vastanneista vastasi käyt-
tävänsä tai mahdollisesti käyttävänsä yhteisiä etätyötilo-
ja. Hieman yli puolet vastaajista kertoi käyttävänsä ny-
kyistä kerhotilaa ainakin jonkun verran. Yli puolet olivat 
tyytyväisiä nykyisiin asunnon ulkopuolisiin säilytystiloihin. 

ASUKASOSALLISTAMINEN

Asukasprofiilit. 

Asukaskyselyn yhteenveto. Asukastyöpajan yhteenveto. Asukastyöpajan osallistujia.

Asukastyöpajan tuloksia. Asukaskyselyn tuloksia.

”Grilli kunnostettava! Grillin ympäristöön penkkejä ja pöytiä, jotka ei 
ole hiekalla kuten nyt.”

”Lapsille hieman paremmat leikkipaikat pihalle.”

”Ulkona tietysti voisi olla jotain aikuisille tarkoitettuja kuntolaitteita.”

”Pyörille kunnon säilytystilat.”

”Asunnon ulkopuoliset säilytystilat saisi olla isommat.”

”Kerhohuone on tosi pieni, kodikkuutta ja uutta ilmettä siihen.”

”Pesutuvassa on aikoja huonosti saatavilla.”

”Asunnon ikkunat ja ovet vetävät, ikkunoita ei saa auki pestäessä.”
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Pihasuunnitelma 1:500.

PIHA

Havinnekuva G-rakennuksen ulkopuolelta.

Suunnitelmassa pienille ja isommille lapsille raken-
netaan omat leikkialueet, sillä eri ikäisillä lapsilla
on erilaiset tarpeet. Pienten lasten leikkialueen lähei-
syyteen toteutetaan ulkokuntoilualue, joten esimerkiksi 
lasten leikkiä tarkkailevat vanhemmat voivat kuntoilla 
samalla. Toiveet paremmista leikkipaikoista ja ulkokun-
toilualueesta kumpusivat asukaskyselystä. 

Rakennusten väliin jäävälle viheralueelle rakennetaan  
kasvihuone ja istutusalue. Kuka tahansa asukas voi käyt-
tää kasvihuonetta ja vuokrata istutusalueelta oman istu-
tuslaatikon. Istutuslaatikot suojattaisiin verkoilla tuholais-
ten ja ilkitöiden varalta. 

Molempien rakennusten eteläpäätyihin toteutetaan 
pyykinkuivaus- ja matontamppausteline. Olemassa ole-
vista eteläpäädyn pesutuvista avataan uloskäynti suo-
raan telineille. Mahdollisuutta pyykinkuivaukselle ulko-
na toivottiin asukastyöpajassa. 

Olemassa olevalle parkkipaikalle on suunnitelmassa 
varattu tilaa sekä yhteiskäyttöautoille että sähköautojen 
latauspisteille. 

Piharakennukset
Suunnitelman mukaan kaksi pihavarastoa ja pyöräka-
tokset puretaan. Pyöräkatokset korvataan uusilla puisil-
la katoksilla ja runkolukittavilla pyörätelineillä.  Suunni-
telmassa esitetään huonokuntoisen grillikodan purkua. 
Asukkaiden mukaan grillipaikka on aktiivisella käytöllä 

ja erityisesti kesäiset grillijuhlat ovat suosittuja tapahtu-
mia. Tämän vuoksi lähes samalle paikalle rakennetaan 
uusi pyöreä grillikota. Uuden grillikodan yhteyteen lisä-
tään runsaasti istuskelutilaa. Piha-alueille on lisätty run-
saasti penkkejä, roska-astioita ja valaisimia. Pihalle on 
lisätty myös useita uusia puita ja pensaita. 

lumenläjitys
purettu piharakennus
linja-autopysäkki
valaisin
lipputanko
jäteastia
penkkiryhmä
penkki
uusi pyöräkatos
oleva puu
uusi puu
uusi pensas
istutukset
asfaltti
hiekka
laatoitus
turvasora

grillikota

kasvihuone

istututuslaatikot

elokuva-aukio

jätekatos

kiint.huol.var.

isojen lasten 
leikkipaikka

pienten lasten 
leikkipaikka

kuntoilu

J Ä R V I T I E

P

yhteiskäyttö-
autot

sähköautojen
lataustolpat

G

H
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JULKISIVUT
Suunnitelmassa julkisivuissa säilytetään mahdollisimman 
paljon alkuperäistä 1970-luvun henkeä. Alkuperäisen 
arkkitehtuurin rinnalle tuodaan myös moderneja ele-
menttejä.  Julkisivujen lämpörappauksen yhteydessä ra-
kennuksiin palautetaan niiden alkuperäinen valkea väri. 

Modernina elementtinä julkisivuihin lisätään niiden il-
mettä pehmentävää puuta. Sisäänkäyntikatosten lisäksi 
rimoitusaihe tuodaan parvekkeisiin. Parvekkeiden uusi-
tun kaiderakenteen etupuolelle kiinnitetään puurimoitus-
aihe. Parvekkeisiin lisätään myös liikuteltava täysikorkea 
aurinkosuoja. 

Rakennusten päätyihin on suunniteltu varaukset muuraa-
leille tai muulle taiteelle. Taiteen toteuttajana voisi toimia 
oululainen taitelija. H-talon pohjoispäätyyn esitetään 
suunnitelmassa elokuva-aukiota. Rakennuksen päätyjul-
kisivut ovat ikkunattomia, joten niitä voi hyödyntää hei-
jastuspintana. Rakennuksen pohjoispuolella auringon-
valo ei häikäise julkisivua. 

Asukkaiden mukaan ulko-ovet ja ikkunat vetävät. Esitän 
suunnitelmassa kohteen kaikkien ulko-ovien ja ikkunoi-
den uusimista. Samalla maantasokerroksen ja sauna-
tilojen ikkunoiden puitejakoon tulee muutoksia. Raken-
nusten uusittujen ikkunoiden puitteet käsitellään samalla 
värillä kuin korostetut sisäänkäynnit. Rakennusten omat 
värit korostavat niiden identiteettiä ja ainutlaatuisuutta. 

Havinnekuva G-rakennuksen ulkopuolelta

4

1. Kevytbetonilankku, valkoinen
2. Rappaus, valkoinen
3. Teräs, valkoinen
4. Painekyllästetty puu, valkoinen, peittävä puunsuoja
5. Muovipinnoitettu teräspelti, valkoinen
6. Betoni, luonnonharmaa
7. Puurimoitus, kuultokäsitelty kuusi 
8 Parvekekaide, tummanharmaa, teräs

9. Maalipinta, punainen
10. Alumiini ikkuna, punainen (uusittu ikkuna, vanha 
puitejako)
11. Alumiini ikkuna, punainen (muutettu puitejako)
12. Alumiini ovi, punainen (uusittu ovi, vanha puitejako)
13. Alumiini ovi, punainen (uusi ovi)
14. Galvanoitu teräspelti, sininen

Julkisivu länteen 1:250. Julkisivu pohjoiseen 1:250. 

Julkisivu etelään 1:250. Julkisivu itään 1:250. 

heijastustila
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ASUKASTUPA

WC PESUHUONE SAUNA

PYÖRÄVARASTOIRTAINVARASTO

YHTEISTILAT
Sauna- ja kerhotilat
Sauna- ja kerhotiloille pohdittiin suunnitelmaa laadit-
taessa useita eri sijainteja. Molemmat tilat sijaitsevat 
tällä hetkellä maantasokerroksessa. Suunnitelmassa 
päädyttiin sijoittamaan tilat nykyiseen ensimmäiseen 
asuinkerrokseen. Näin tiloihin on helppo kulkea molem-
mista porrashuoneista ja tiloista saa yhteyden ulkotiloihin 
parvekkeiden kautta. Suunnitelman uudet ensimmäises-
sä asuinkerroksessa sijaitsevat saunatilat ovat huomatta-
vasti aiempaa tilavammat ja valoisammat. Molemmissa 
saunatiloissa on erilliset wc-tilat. Pukuhuoneista on suo-
ra yhteys vilvoitteluparvekkeelle. Toinen saunatiloista on 
täysin esteetön, kun toinen puoli saunan lauteista noste-
taan seinälle ja matalinta laudetasoa siirretään oikean-
puoleisten lauteiden alle. 

Pesutuvat
Asukastyöpajassa tuli ilmi, että pesutupien ajanvarauska-
lenterit ovat usein täynnä. Tämän vuoksi suunnitelmassa 
rakennusten toisenkin porrashuoneen yhteyteen lisätään 
pesutupa. Uudessa pesutuvassa on useita talousmallisia 
pesukoneita ja kuivausrumpuja. Tilassa on mahdollisuus 
vaatteiden korjaamiselle pyykinpesun aikana tai rentout-
tavaan lukuhetkeen sohvalla odotellessa. Pesutuvassa on 
myös puolapuut kuntoilua varten. Pyykinpesun lomassa 
asukkaat pääsevät myös kohtaamaan naapureitaan. 

69.0 m²
ASUKASTUPA

Vaihto
nurkka

14.5 m²
PUKUH

5.0 m²
S

6.0 m²
PESUH

3.0 m²
WC

15.5 m²
ETÄTYÖTILA

1.5 m²
VAR

15.5 m²
ETÄTYÖTILA

1.5 m²
SIIV

3.0 m²
WC

14.5 m²
PUKUH
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PESUH

5.0 m²
S

AP

PA

JK

PA

JK

PA

JK

3.0 m²
KPH

23.5 m²
PAJA

20.5 m²
KUIVAUSH

Pyörän
huolto

7.0 m²
MANKELIH

3.0 m²
WC

1.5 m²
VAR

4.0 m²
SPK

23.0 m²
PESUTUPA

PK

PK

KR

PK

VAATTEIDEN 
KORJAUS

12.5 m²
PESUTUPA

7.5 m²
TEKN.TILA

10.5 m²

LASTENVAUNU
VARASTO

54.5 m²
PYÖRÄVARASTO

18.0 m²

ULKOILUVÄLINE
VARASTO

12.5 m²

LASTENVAUNU
VARASTO

4.5 m²
TK

26.0 m²
PORRASHUONE

5.5 m²
ET

4.0 m²
TK

3.5 m²
ET

26.0 m²
PORRASHUONE

8.5 m²
ET

Välinehuolto

30.0 m²
IRTAINVARASTO

8.5 m²
SULKUH

103.5 m²
IRTAINVARASTO

8.5 m²
SULKUH

42.5 m²
IRTAINVARASTO

3.0 m²
KOMPR.

PUOLAPUUT

14.5 m²
PUKUH

5.0 m²
S

6.0 m²
PESUH

3.0 m²
WC

3.0 m²
WC

14.5 m²
PUKUH

6.0 m²
PESUH

5.0 m²
S

23.0 m²
PESUTUPA

PK

PK

KR

PK

VAATTEIDEN 
KORJAUS

PUOLAPUUT

KR
VAATTEIDEN 

KORJAUS

PKPKPK

27.0 m²
PESUTUPA

3.0 m²
KOMPR.

PUOLAPUUT

Havainnekuva saunatilan vilvoittelualueesta. 

1. asuinkerroksen yhteistilat. 1:250. 

G-rakennuksen maantasokerros. 1:250. Leikkaus. 1:250. 

Uusi pesutupa. 1:50.

Uusi saunatila. 1:50.

Havainnekuva uudesta pesutuvasta.

Säilytystilat
Suunnitelmassa pyörä- ja lastenvaunuvarastot 
sekä ulkoiluvälinevarasto siirtyvät ulkovarastoista 
maantasokerrokseen, johon avataan suora kulku 
ulkokautta. Suurin osa irtainvarastoista sijaitsee 
maantasokerrosta alemmassa tasossa sijaitsevas-
sa kellarissa. Kyseinen tila toimii myös rakennuksen 
väestönsuojatilana. Asukkaiden mukaan asunnon 
ulkopuolisen säilytystilan määrä ei ole nykyisel-
lään riittävä. Irtainvarastojen määrää maantaso-
kerroksessa on lisätty muuttamalla toinen puretuis-
ta saunatiloista irtainvarastoiksi.
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ASUNNOT
Sivakan toimitusjohtajan Raimo Hätälän mukaan koh-
teessa ei ole tarvetta pienille asunnoille, mutta suurille 
perheasunnoille on paljon kysyntää. Työssä asuntoja-
kauman muutoksia tarkasteltiin erityisesti luotujen asu-
kasprofiilien avulla. Esitetyt ratkaisut ovat esimerkkejä 
yksittäistapauksina toteutettavista muutoksista. 

Yhden vanhemman asunnot
Yhden vanhemman ruokakunnassa täytyy huomioida 
myös vanhemman oman tilan tarve. Vanhempi joutuu 
usein nukkumaan esimerkiksi oleskelutilassa tilan puut-
teen vuoksi. Suunnitelmassa esitetään kolme erilaista 
vaihtoehtoa, jossa olemassa olevaan kaksioon luodaan 
toinen makuutila. Yhden vanhemman perheessä saattaa 
olla usempi lapsi, joten tilaviin makuuhuoneisiin mahtuu 
tarvittaessa useampi yhden hengen sänky. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa olohuoneen perälle luo-
daan pieni makuualkovi. Alkovin seinän voi toteuttaa 
edullisesti kevyenä seinärakenteena. Toisessa vaihto-
ehdossa olohuoneeseen rakennetaan täysin suljettava 
makuutila. Muutos vaatii pieniä muutoksia kantavaan 
seinälinjaan. Makuutilaan kuljetaan olohuoneen puo-
lelta. Ratkaisu on hieman ensimmäistä vaihtoehtoa kal-
liimpi ja vaikeampi toteuttaa, mutta muutokset ovat silti 
hyvin maltillisia. Kolmannessa vaihtoehdossa asunnon 
keittiö siirretään oleskelutilaan ja vanhan keittiö muute-
taan vanhemman makuuhuoneeksi. Keittiön siirtäminen 
on huomattavasti edellisiä vaihtoehtoja työläämpi ja 
kalliimpi ratkaisu, mutta tällöin vanhemmalle syntyy oma 
suljettava, tilava ja ikkunallinen makuuhuone.

Esteetön asunto
Esteetön asunto voidaan toteuttaa yhdistämällä kolme 
pienempää asuntoa kahdeksi suuremmaksi asunnoksi. 
Makuuhuoneen ja kylpyhuoneen ovet on korvattu liu-
kuovilla. Asunnon muut ovet on poistettu ja kulkuaukkoja 
suurennettu tarpeen mukaan. Asunnon eteiseen on va-
rattu tila sisä- ja ulkopyörätuolien säilytykseen. Keittiö on 
suunniteltu pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle sopivaksi. 
Esimerkiksi tasot ja kodinkoneet sijait- sevat normaalia 
matalammalla. Keittiökalusteiden sokkeleissa on sisään-
vedot. Ruokailutilassa mahtuu ruokailemaan pöydän 
ääressä myös pyörätuolissa. Kylpyhuoneen kynnys on 
kokoonpainuva kumikynnys. Kylpyhuoneen mitoitukses-
sa on huomioitu mahdollinen pyörätuolin tai rollaattorin 
avulla liikkuminen. Asunnon ratkaisuissa on huomioitu 
myös mahdollisen avustajan vaatima tilantarve.
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Havainnekuva yhden vanhemman asunnosta vaihtoehto 1. 

Yhden vanhemman asunto vaihtoehto 1. 
Alkovi olohuoneeseen. 1:100.

Yhden vanhemman asunto vaihtoehto 2. 
Makuutila olohuoneeseen. 1:100. 

Yhden vanhemman asunto vaihtoehto 3. 
Keittiön siirto. 1:100. 

Yhdistetty asunto vaihtoehto 1. 1:100.

Yhdistetty asunto vaihtoehto 2. 1:100.

Yhdistetty asunto vaihtoehto 3. 1:100.

Esteetön asunto ja yhdistetty asunto vaihtoehto 4. 1:100.

Yhdistetyt asunnot
Suurikokoiset yhdistetyt asunnot hyödyttävät useita käyttäjäryh-
miä. Joidenkin  perheiden  koko saattaa muuttua jatkuvasti esi-
merkiksi puolison lasten toisinaan yöpyessä asunnossa. 1970-lu-
vulle tyypillisen suurikokoisiin makuuhuoneisiin mahtuu tarvittaessa  
yöpymään useakin lapsi. Suuria asuntoja voisi käyttää myös tue-
tussa asumisessa. Tällöin yhtä huonetta  voisi käyttää päivystäjän 
työhuoneena. Suuret asunnot toimivat erinomaisesti myös nuorten 
tai vaikka  vanhusten yhteisasuntoina eli ”kimppakämppinä”. Yh-
teisasunnossa voisi asua myös usean ikäryhmän edustajia. Usea 
sisäänkäynti ja kylpyhuone lisäävät asuntojen monipuolisia käyt-
tömahdollisuuksia. Vaihtoehtojen märkätilojen siirto toteutettaisiin 
tulevan linjasaneerauksen yhteydessä.




