
GSEducationalVersion



KUN TILAA ON VÄHÄN

Tutkielma pienten asuntojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lisäämisestä 
joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysohjeita luovasti soveltaen

-

Diplomityö
Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

TEKIJÄ Laura Rahkonen  PÄÄOHJAAJA Janne Pihlajaniemi

Oulussa 28.9.2022
Laura Rahkonen

joustavuus pienet asunnot esteettömyys



4 5

KUN TILAA ON VÄHÄN

Tutkielma pienten asuntojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lisäämi-
sestä joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysohjeita luovasti soveltaen

Diplomityö      Oulun yliopisto
183 sivua ja planssit 8 sivua    Teknillinen tiedekunta
selostusosan merkkimäärä 150 610   Arkkitehtuurin yksikkö

Laura Rahkonen     Pääohjaaja: 
28.09.2022      Janne Pihlajaniemi

Tiivistelmä

Tutkin diplomityössäni rakenteilla olevia pieniä kerrostaloasuntoja ja niiden joustavuuden toteutu-
mista. Tutkin aihetta esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen sekä joustavan asun-
non suunnittelun keinojen ja tilallisten logiikoiden avulla. 

Diplomityöni jakautuu kahteen osioon, kirjalliseen teoriaosuuteen ja suunnitelmaosuuteen. Kirjal-
lisessa teoriaosassa pohjustan tutkielmani rajaukseen johtaneen idean, joka liittyy tutkimusten sekä 
arkkitehtijulkaisujen kritiikkiin pienenevästä ja joustamattomasta uudisasuntotuotannosta. Teoria-
osuudessa taustoitan syitä pienten asuntojen suunnittelun taustalla, sekä pohdin olemassa olevan 
uudisasuntokannan tulevaisuuden näkymiä kirjallisuuskatsauksen avulla. Työni rajautuu tutkimaan 
pieniä asuntoja esteettömyyden ja joustavuuden näkökulmista. Kirjallisessa osuudessa esittelen uudi-
sasuntosuunnitteluun vaikuttavia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita, sekä käsittelen omassa luvussa 
joustavuutta yleisesti ja sen roolia suomalaisessa asuntosuunnittelussa. Lukujen avulla pyrin ym-
märtämään esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden, sekä joustavuuden toteutumisen suhdetta pienten 
asuintilojen muodostumisessa ja alustamaan teoriapohjaa aiheista suunnitelmaosuutta varten. 

Työni suunnitelmaosuudessa tutkin rakenteilla olevien pienten kerrostaloasuntojen joustavuuden 
lisäämisen mahdollisuuksia tutkittuja joustavuuden keinoja ja logiikoita hyödyntämällä, sekä esteettö-
myysmääräyksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla. Suunnitelmaosuus jakautuu kolmeen osaan. Ensin 
analysoin kohdekohtaisesti viittä case-asuntoa pohjapiirustusten avulla laadullisin kriteerein. Tarkas-
teluaineistona olevat case-asuntopohjat valikoin kolmen suurimman rakennusliikkeen Tampereella ra-
kenteilla olevista yksiö- ja kaksiopohjista. Analysoin pohjapiirustuksissa tilakohtaisia mitoitusperiaat-
teita ja asuntojen joustavuuden mahdollisuuksia. Toisessa ja kolmannessa osassa suunnitelmaosuutta 
esitän jokaisesta case-asuntopohjasta kaksi vaihtoehtoista pohjaratkaisua, joissa hyödynnän työni 
teoriaosuudessa esiteltyjä joustavan asunnon tilallisia logiikoita ja muunneltavia suunnitteluratkaisuja, 
sekä sovellan luovasti esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita. 

Case-pohjapiirustusten analyyseissä havaitsin, että ne vastasivat suurimmilta osin työni teoriaosuuden 
alussa kritisoituja, muodonannoltaan ja tilahierarkialtaan monotonisia kerrostaloasuntoja. Asunto-
pohjien tilajärjestyksestä oli tunnistettavissa esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden ehdoin muodos-
tetut ja standardoidut pienen asunnon tilaratkaisut, jotka ehdollistivat kapean tilan järjestäytymisen 
niiden mukaan. Pienten asuntojen tilaa hallitsi joustavan ja esteettömän käytön mahdollistava avotila, 
johon suurin osa asunnon toiminnoista sijoittui. Avotilan rajattu koko kuitenkin heikensi useissa 
case-pohjapiirustuksissa mahdollisuuksia hyödyntää tiloja vaihtelevin tavoin. 

Vaihtoehtoisten pohjapiirustusten suunnitelmista totesin, että pieniin asuntoihin voitiin luoda jousta-
vuutta eri mittakaavoissa tiloja suhteellisten keveiden ja joustavuutta tuottavien suunnitteluratkaisujen 
avulla, sekä asuntojen tiloja kokonaan uudelleen järjestämällä. Vaikka pienissä ja haastavan muotoi-
sissa vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissakaan ei synny kaiken kattavaa joustavuutta, vaihtoehtoisia 
tilaratkaisuja samaan asuntopohjaan esittämällä, asuntojen mitoitusta luovasti tarkastelemalla sekä eri-
laisia käyttömahdollisuuksia tarjoamalla voidaan lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja näin 
ollen mahdollisesti lisätä asuntojen houkuttelevuutta myös tulevaisuudessa. Esteettömyysmääräysten 
ja -ohjeiden luova soveltaminen jäi vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa vähäiseksi. Määräysten ja -oh-
jeiden luovan soveltamisen sijaan asunnon esteettömiä tiloja ja toimintoja tulisi suunnitella asunnon 
muodon ehdoin yhdessä joustavuutta tuottavien suunnitteluratkaisujen kanssa. 

Avainsanat: arkkitehtuuri, asuminen, pienet asunnot, joustavuus, esteettömyys, esteettömyysmääräykset
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Abstract

In my master’s thesis, I researched small apartment buildings under construction and the imple-
mentation of  their flexibility. The aim was to research the realization of  the flexibility of  dwellings 
through the creative application of  current accessibility regulations and guidelines, as well as the 
means and spatial logics of  flexible dwelling design.

The master’s thesis consist of  a written theory part and a design part. The theory part is based on 
the idea that led to the delimitation of  my thesis, which is related to the criticism of  studies and 
architectural publications about the shrinking and inflexible production of  new housing. The written 
part consist of  a literary view where I explain the reasons behind the design of  small dwellings, as 
well as consider the future prospects of  the existing new housing stock. My thesis is limited to re-
searching small dwellings from the perspectives of  accessibility and flexibility. I present in a separate 
chapter the accessibility regulations and guidelines that affect dwelling design as well as chapter in 
which I process flexibility in general and its role in Finnish dwelling design. Through these chapters, 
I aim to understand the connection between accessibility regulations and guidelines, as well as the 
implementation of  flexibility in the formation of  small living spaces and to create a theoretical basis 
for the design part of  the thesis. 

In the design part, I researched the possibilities of  increasing the flexibility of  small apartment 
buildings under construction by utilizing research methods and logics of  flexibility and creatively 
applying accessibility regulations and guidelines. The design part is divided into three parts. First, I 
analyzed five case dwellings by studying floor plans with qualitative criteria. The case dwellings used 
for rewievs are selected from the studio and two-bedroom dwellings that are under construction in 
Tampere by the three largest construction companies. I analyzed the floor plans dimensioning prin-
ciples and the flexibility possibilities of  the dwellings. I presented two alternative floor plans of  each 
case dwellings, in which I utilized the spatial logics of  the flexible dwelling and modifiable design 
solutions presented in the theory part of  my work, and creatively apply accessibility regulations and 
instructions. 

While analyzing the case dwellings, I found that they mostly corresponded to the floor plans that 
were criticized at the beginning of  the theory part of  my work, monotonous in form and space hie-
rarchy. From the space arrangement of  the case dwelling floor plans, it was possible to recognize the 
spatial solutions formed under the conditions of  the accessibility regulations and guidelines, which 
conditioned the organization of  the narrow space. The space of  the small dwellings was dominated 
by an open space where most of  the dwelling’s functions were located enabling flexible and barrier 
free use. However, the limited size of  the open space weakened the possibilities of  using the spaces 
in various ways in several case dwellings. 

From the alternative floor plans, I found that flexibility could be created in small dwellings on dif-
ferent scales by relatively light design solutions that produced flexibility as well as by completely rear-
ranging the spaces of  the dwellings. Small and challenging shaped dwellings do not create all-encom-
passing flexibility. By presenting alternative design solutions to the same space, creatively thinking 
the dimensions of  the apartments and offering different possibilities to utilize the floor plans, it is 
possible to increase the residents’ opportunities to influence the spatial solutions of  the dwelling and 
thus possibly increase the attractiveness of  the dwellings in the future as well. The creative applica-
tion of  accessibility regulations and guidelines was minimal in the alternative floor plans. Instead of  
creatively applying the accessibility regulations, the accessible spaces and functions of  the dwelling 
should be designed according to the shape of  the dwelling together with design solutions that pro-
duce flexibility.

Keywords: architecture, housing, small apartments, flexibility, accessibility, accessibility regulations
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Aluksi

Asuminen aihealueena ei tullut itselleni aivan heti itsestäänselvyytenä diplomi-
työn aihetta etsiessäni. Kuitenkin katsoessani opintopolkuani taaksepäin huo-
maan, että asuminen on vetänyt minua usein puoleensa sen eri muodoissa. Kiin-
nostukseni on ilmennyt halukkuudessani tutkia asumisen eri ilmiöitä ja haasteita. 

Asuntosuunnittelussa minua kiehtovat asumisen laatu ja kestävyys, sekä asuinti-
lojen merkitys ihmiselle. Kestävyydellä tarkoitan asumisen tarpeiden ja toiveiden 
muutosten soveltuvuutta ja joustavuutta olemassa olevassa rakennuskannassa. 
Olemassa olevat rakenteet ja valmiin rakennuksen reunaehdot luovat omanlaiset 
kiehtovat haasteensa suunnittelulle, joista haluan oppia lisää. Päädyin lopulta 
tutkimaan tässä työssä asuintilojen ongelmanratkaisua olemassa olevassa raken-
nuskannassa esteettömyyden ja joustavuuden näkökulmista.

Esteettömyysmääräykset ovat vahvasti läsnä arkkitehdin työssä päivittäin ja 
onkin tärkeää suunnitella rakennettu ympäristö kaikille yhdenvertaisesti saavutet-
tavaksi. Esteettömyyden tulisi asunnoissa saavutettavuuden lisäksi lisätä tilojen 
joustavuutta, joka taas mahdollistaa asuntojen kestävyyden ja mahdollisuuden 
muuntua tulevaisuudessa asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Arkkitehdeille on annettu uudisasuntotuotannossa vaikea haaste yhteenso-
vittaa esteettömyysmääräykset entistä pienempiin, tehokkaisiin neliöihin ja 
samanaikaisesti pyrkiä joustavaan asuntosuunnitteluun. Tämän haasteen ja 
uudisasuntotuotantoa kohtaan kohdistuneen kritiikin pohjalta päätin tutkia, 
voisiko joustavuus toteutua olemassa olevissa asunnoissa entistä paremmin 
esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla sekä joustavan suunnit-
telun keinoja hyödyntämällä. Joustavuuden avulla tilojen muokattavuus tarjoaa 
vaihtoehtoja useammalle asukasprofiilille, sekä mahdollistaa asunnon elinkaaren 
pitenemisen asukkaan ja rakennusten kestävyyden näkökulmasta. 

Haluan kiittää ohjaajaani Janne Pihlajaniemeä, joka uskoi aiheeseeni ja tekemi-
seeni koko matkan ajan. Kiitos asiantuntevasta ja rehellisestä ohjaamisesta.
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Toisin sanoen analysoin, miten Tarpion esittelemiä joustavuuden logiikoita ja 
Suontaustan asunnon joustavia ratkaisuja voitaisiin hyödyntää olemassa olevien 
pienten asuntojen joustavuuden ja tilallisuuden lisäämisessä asunnon sisäpuolel-
la, rakenteellisten ja teknisten ominaisuuksien rajoissa. 

Luvun viisi suunnitelmaosuudessa analysoin viittä erilaista case-kohdetta uudi-
sasuntotuotannosta laadullisin kriteerein eli asuntojen joustavuuden analysoinnin 
työkalujen, sekä asunnon tilakohtaisten esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden 
avulla. Analysoinnin kohteina olevista case-pohjista kolme on yksiöitä ja kaksi 
kaksioita. 

Case-kohteiden analysoinnin yhteydessä pohdin vaihtoehtoisia suunnittelurat-
kaisuja pohjapiirustusten avulla joustavuuden sekä esteettömyysmääräysten ja 
-ohjeiden luovan soveltamisen näkökulmista. Vaihtoehtoisissa suunnitteluratkai-
suissa esitän jokaisesta case-pohjasta kaksi erilaista vaihtoehtoista pohjaratkaisua. 

Luvussa kuusi koostan yhteen havainnot pienten asuntojen joustavuuden sekä 
esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden suhteesta toisiinsa. Totean miten ne vai-
kuttavat pienen asunnon suunnitteluun ja kuinka niitä yhdessä tutkimalla sekä 
luovasti soveltamalla saataisiin toteutettua joustavampia pieniä asuntoja olemassa 
olevien rakenteellisten ja teknisten reunaehtojen mukaisesti. 

Diplomityöni tutkimuskysymykset voidaan kiteyttää kahteen kohtaan. Ensiksi 
tutkin miten esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita voidaan soveltaa luovasti, jotta 
voitaisiin lisätä toteutuneiden ja tulevien pienten asuntojen joustavuutta. Toiseksi 
tutkin miten joustavan asunnon suunnittelun keinot sekä esteettömyysmääräys-
ten ja -ohjeiden luova soveltaminen voisivat luoda mahdollisuuksia hyödyntää 
asunnon tiloja vaihtelevin tavoin.

 1.2 Tarkasteluaineisto ja  -menetelmä 

Tutkimuksen suunnitelmaosuudessa keräsin analysoitavat case-kohteet kol-
men liikevaihdoltaan suurimman rakennuttajaliikkeen nettisivuilta 24.2., 28.2. 
ja 3.3.2022 tehdyillä hauilla. Rajasin haun ja analysoinnin kohteet Tampereella 
rakenteilla oleviin uudisyksiöihin ja -kaksioihin, joita tuotetaan kerrostalojen 
asuntotyypeistä eniten. Haussa löysin yhteensä 231 asuntoa, jotka kävin yksitel-
len läpi. Toisistaan poikkeavia pohjaratkaisuja löytyi yhteensä 60 kappaletta, jotka 
lajittelin koon mukaan kuuteen eri kategoriaan, joista lähdin tutkimaan viittä 
kategoriaa työni rajauksen puitteissa. Jokaisesta viidestä kategoriasta analysoinnin 
kohteeksi valitsin yhden asuntopohjan. Yksiöistä valitsin koon mukaan huoneis-
toalaltaan yleisimmän asuntopohjan ja kaksioista kokokategorian keskiarvon 
mukaisen asuntopohjan. 

1 Johdanto

 1.1 Työn rakenne, rajaus ja tavoitteet

Diplomityöni käsittelee pienten asuntojen joustavuuden ja tilallisuuden toteutu-
misen tutkimusta esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden, joustavan suunnittelun 
keinojen ja toteutuneiden asuntojen suunnitteluratkaisujen kautta. Tavoitteena 
diplomityössäni on pohtia esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden sekä asunnon 
joustavuuden suhdetta toisiinsa nähden osana pienten asuntojen tilan muodostu-
mista. Tavoitteenani on herättää ajatuksia ja suunnata huomio olemassa olevien 
pienten asuntojen kehitykseen ennakoivasti. 

Työni tarkoituksena on tarjota ideoita pienten asuntojen joustavuuden lisää-
miseen. Haluan ottaa selvää, voisiko asuntoihin joustavan suunnittelun keinoja 
hyödyntämällä ja standardoituja mitoitusperiaatteita kyseenalaistamalla löytää 
ratkaisuja pienten asuntojen säilyvyydelle ja houkuttelevuudelle tulevaisuudessa. 
Kehitysideat ja joustavan tilan toteuttamistavat vaihtelevat kokoluokaltaan pie-
nestä suurempaan muutostarpeeseen. Diplomityöni rajautuu käsittelemään jous-
tavuutta asuntoja rajaavien seinien sisäpuolelle. Työssäni en syvenny asunnon 
taloteknisiin tai rakenteellisiin ratkaisuihin, vaan esitän luovia ja erilaisia ideoita 
toteuttaa pienissä asunnoissa tilallisuutta ja joustavuutta. 

Työni ensimmäinen luku on johdanto. Luvussa kaksi käsittelen suomalaisen ker-
rostaloasuntotuotannon nykytilaa kasvukeskuksissa 2010-luvulta tähän päivään, 
pienten asuntojen kysyntää ja konseptia, sekä pieniin asuntoihin kohdistunutta 
kritiikkiä niiden joustamattomuudesta. Luvussa analysoin, minkälaisia vaikutuk-
sia pienten ja joustamattomien asuntojen tuotannolla voi olla tulevaisuudessa. 
Luvun tarkoituksena on osoittaa, miten tärkeää on tutkia ja esittää erilaisia jous-
tavuuden periaatteiden ratkaisuja olemassa olevassa rakennuskannassa. Kerros-
taloasuntotuotannon tilaa tutkiessani tein kirjallisuuskatsauksen aiheesta tehtyjen 
tutkimusten, tilastokeskuksen taulukoiden, sekä arkkitehti- ja uutisjulkaisujen 
avulla. 

Luvussa kolme käsittelen esteettömyyttä asuntosuunnittelussa yleisesti. Käyn 
lyhyesti läpi esteettömyysmääräysten kehitystä, sekä esteettömyysmääräysten 
asettamia vaatimuksia uudisasuntojen suunnittelulle. Luvussa pohdin miten 
esteettömyys ja joustavuus asuntosuunnittelussa kytkeytyvät toisiinsa. Kolman-
nen luvun tavoitteena on selventää lukijalle esteettömään suunnitteluun liittyviä 
määräyksiä ja ohjeita, sekä niiden roolia suomalaisessa asuntotuotannossa. Es-
teettömyysmääräysten vaikutusten kartoittamiseksi asuntojen suunnittelussa tein 
kirjallisuuskatsauksen asuntosuunnittelun esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista.

Luvussa neljä syvennyn joustavuuden käsitteeseen suomalaisessa asuntosuun-
nittelussa. Luvun tarkoituksena on pohtia joustavuuden käsitettä asuntosuunnit-
telussa yleisesti ja määritellä joustavuus käsitteenä tässä diplomityössä. Esittelen 
lyhyesti Jyrki Tarpion väitöskirjaa ``Joustavan asunnon tilalliset logiikat´´ ja Katri 
Suontaustan opinnäytetyötä ``Ihmisen kokoista muunneltavuutta. Muunneltavan 
asunnon suunnitteluratkaisut asukkaan näkökulmasta´´ tämän tutkielman kan-
nalta olennaisten kohtien avulla. 
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Kuvio 2 Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan vuosina 2000-2021 Tampereen kaupunkiseudulla

Muuttoliikenne väestön keskuudessa keskittyy pääkaupunkiseudun lisäksi Tam-
pereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduille (Karikallio, ym., 2019, s. 50). Tässä 
tutkimuksessa kasvukeskuksista otan tarkastelun kohteeksi Tampereen. Kerros-
taloasuntotuotannon kasvun paineesta kertoo pelkästään kymmenen vuoden 
ajalta Tampereella tarkasteltu tilasto, jossa vuosittainen kerrostaloasuntotuotanto 
on kasvanut vuoden 2010 noin 800 asunnosta jopa 3000:een vuonna 2020 tuo-
tettuun kerrostaloasuntoon (Tilastokeskus (SeutuNet), 2020). Vuonna 2020 val-
mistuneista asunnoista kolme neljästä oli kerrostaloasuntoja (Karjalainen, 2021). 

2 Joustamaton uudisasunto ja pienen asunnon konsepti

Tässä luvussa käyn läpi millaisia seurauksia kaupungistumisella, ja asuntokuntien 
pienenemisellä on ollut pienten asuntojen suunnitteluun. Pohdin uudiskerrosta-
loasuntojen joustavuutta ja olemassa olevan uudisasuntokannan tulevaisuuden 
näkymiä niistä tehtyjen tutkimusten avulla. Luvun lopussa avaan diplomityöni 
rajauksen muodostumista edellä mainittujen teemojen pohjalta.

2.1  Kasvukeskusten pienten kerrostaloasuntojen rakentamisen kausi 

Pienten asuntojen kysyntä on erityisen suurta kasvukeskuksissa kaupungistumi-
sen seurauksena (Karikallio, H., Keskinen, P., Kiviholma, S., Reijonen, J., Ruus-
kanen, O-P., Vuori, L., Härmälä, V. & Lamminkoski, H, 2019, s. 50). Tilasto-
keskuksen mukaan uusien kerrostalojen asuntojen keskikoko on pienentynyt 
kymmenessä vuodessa sekä vuokra-, että omistusasunnoissa. Verrattaessa vuon-
na 2010 valmistuneisiin asuntoihin, vuonna 2020 valmistuneet vuokra-asunnot 
ovat keskimäärin yhdeksän neliömetriä ja omistusasunnot noin seitsemän ne-
liömetriä pienempiä. Asuntojen keskikokojen pienentymistä ei selitä ainoastaan 
pienten huoneistotyyppien kasvava tuotantomäärä, sillä myös huoneistotyyppi-
kohtaiset pinta-alat ovat pienentyneet. Erityisesti pienten vuokra-asuntojen kes-
kimääräinen pinta-alojen pienentyminen on ollut huomattavampaa 2010-luvulla 
Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa kuin muualla Suomessa (Tilastokes-
kus, 2021). Vuonna 2021 Suomen asuntokannasta 100 000 asuntoa oli kooltaan 
alle 30 m2 ja yhteensä 15 % asunnoista, eli yhteensä 447 000 asuntoa, oli yksiöitä 
ilman erillistä makuuhuonetta. Keskikooltaan nämä yksiöt olivat 34 m2. Asunto-
kannasta 30 %, eli yhteensä 902 000 asuntoa, oli kaksioita. Nämä kaksiot olivat 
keskikooltaan 54 m2. (Pelsmakers, S., Saarimaa, S. & Vaattovaara, M., 2021, s. 
93) 
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Myöskään Tampere ei ole poikkeus, mitä tulee pienten asuntojen tuotantoon. 
Tampereella vuonna 2020 huoneistotyypin mukaan tuotetuista asunnoista 60 % 
koostui yksiöistä ja kaksioista (Tilastokeskus (SeutuNet), 2020). Uusien yksiöi-
den keskimääräinen koko oli 27,5 neliötä ja kaksioiden 43,4 neliötä. Aamulehden 
vuoden 2021 alussa laaditun artikkelin ja Tampereen kaupungin asunto- ja kehi-
tyspäällikön Auli Heinävän mukaan asuntotuotannon ei odotettu hiipuvan myös-
kään vuonna 2021. Heinävä arvioi artikkelissa, että vuonna 2021 Tampereelle 
valmistuisi noin 3000 asuntoa lisää. Artikkelissa ennustettiin kaupunkiseudun 
vahvaa kasvua, jota perusteltiin asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien 
määrällä. (Karjalainen, 2021) Tampereella on myös alueellisia kehityshankkeita, 
kuten Hiedanrannan ja Viinikanlahden aluekehityshankkeet, joiden myötä raken-
tamisen tahdin ei olettaisi hidastuvan pitkällä tähtäimellä tulevaisuudessakaan.  
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Pienten asuntojen kysyntä ja tarjonta perustuu omalta osaltaan asuntokuntien 
keskikokojen pienenemiseen. Asuntokuntien keskikoko on tasaisessa suhteessa 
laskenut 1960-luvun 3,34 henkilöstä 2020-luvun 1,96 henkilöön (Tilastokeskus, 
2021). Pienten asuntojen kysyntään on vaikuttanut etenkin suurilla kaupunkiseu-
duilla yksinasumisen yleistyminen (Karikallio, ym., 2019, s. 52). Yksin ja kaksin 
asuvien määrää verratessa asuntokuntien kokonaismäärään vuonna 2020, yksin 
ja kaksin asuvat muodostivat asuntokunnista lähes 80 % väestökeskuksen tilas-
tosta laskettuna (Tilastokeskus, 2021). 
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Lähitulevaisuudessa pääosa asuntorakentamisesta Suomen kasvukeskuksissa on 
mitä todennäköisimmin rakennuttajavetoista ja asuntoja rakentaville sekä toteut-
taville yrityksille rakentaminen tulisi olla kannattavaa liiketoimintaa (Saarimaa, 
2021, s. 17; Ahonen, 2017, s. 13). Pienten asuntojen kysynnän taustalla ovat 
myöskin sijoittajat, jotka ovat matalan korkotason myötä sijoittaneet asuntoihin 
vakaamman tuotto-odotuksen perässä, samalla kun valtion tuella rakennettujen 
ARA-vuokra-asuntojen tarjonta on laskenut tasaisesti 2000-luvun puolivälistä 
alkaen (Karikallio, ym., 2019, s. 15, 84-85). Yksityisen vuokramarkkinasektorin 
kasvu, sekä sijoittajakysyntä esimerkiksi rahoitus- ja vakuutuslaitosten, keski-
luokan ja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa ovat vauhdittaneet asunto-
markkinoiden finanssoitumista. Tämä tarkoittaa asuntomarkkinoilla tapahtuvaa 
rakenteellista muutosta, jonka seurauksena asunnot nähdään varallisuuden kas-
vattamisen välineinä. (Karikallio, ym., 2019, s. 14-16) Voimakas sijoittajakysyntä 
on omalta osaltaan ollut vauhdittamassa pienten kaupunkiasuntojen kysynnän ja 
tuotannon kasvua. Asuntomarkkinoiden toimintatapa vaikuttaa myös kuluttajien 
ostokäyttäytymiseen (Robert-Hughes, 2011, s. 4) ja toisin päin. 

Vaikka kutistuneet asuntokunnat ja kaupungistuminen ovat pienten asuntojen 
tuotantoon ja suunnitteluun vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden ei voida 
ennustaa olevan pysyviä. Vuonna 2019 toteutetussa Pellervon taloustutkimuk-
sessa (PTT) ``Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asui-
nalueiden eriytymiseen´´, asumisen asiantuntijoiden haastattelussa kävi ilmi, että 
asukaslähtöisesti ihmisten asumisvalintoja tarkastelevat haastateltavat ovat epäile-
väisiä pienten asuntojen suosion pysyvyyteen ja nykyisen rakentamisen kaltaiseen 
kysyntään tulevaisuudessa (Karikallio, ym., 2019, s. 87). Asuntotuotanto ja raken-
taminen perustuvat uskoon ennustettavuudesta, jossa riskejä ja voittoja pyritään 
hallitsemaan asuntomarkkinoilla. Ristiriitaista vallitsevan lähestymistavan kanssa 
on se, että ihmisten elämäntavat ovat esimerkiksi työn ja vapaa-ajan yksilöllisen 
lomittumisen myötä murroksessa ja perherakenteet muuttuvat jatkuvasti entistä 
monimuotoisemmaksi. Näin ollen tulevaisuus on vaikeasti ennustettavissa, joten 
asuntojen suunnittelussa ja tuotannossa tulee omaksua uusia lähestymistapoja, 
jossa ennustettavuuden vaikeus on otettava huomioon. (Krokfors, 2010, s. 212)

Kun asuntotuotanto on ollut kasvukeskuksissa jo viimeisen kymmenen vuo-
den aikana nousujohteista, eikä sen odoteta hidastuvan merkittävästi, olemme 
tuottamassa suuren volyymin pieneneviä kerrostaloasuntoja suhteessa olemassa 
olevaan asuntokantaan. Kyseenalaista on myöskin voimakkaan sijoittajavetoisuu-
den rooli pienten asuntojen kysynnän taustalla ja sen vaikutus asumisen laatuun, 
viihtyvyyteen ja hintaan (Karikallio, ym., 2019, s. 85). Kaupunkimaantieteen 
professori Mari Vaattovaaran mukaan pienissä asunnoissa on kalleimmat neliöt 
ja niistä saa parhaimmat voitot (Oksanen, 2018). Tämän vuoksi myös useim-
mat yksiöt ovat vuokra-asuntoja ja yhä suurempi osuus vuokra-asunnoista on 
vapaarahoitteisia eli yksityisen vuokranantajien omistuksessa (Riuttamäki, 2020; 
Karikallio, ym., 2019, s. 15). Suomalaisia koteja käsittelevässä Helsingin sanomi-
en artikkelissa mainitaan, että esimerkiksi yksinasuvien valintoja ei välttämättä 
ohjaa halu yksiössä elämiseen vaan varallisuuden puute isomman asunnon hank-
kimiseen (Berner & Nykänen, 2016). Kenen ja millä ehdoin kerrostaloasuntoja 
suunnitellaan? Asuntotuotanto saattaa vastata tällä hetkellä sijoittajien ja tilastol-
listen statiikoiden mukaisiin kysynnän tarpeisiin, mutta miten jatkuvasti piene-
nevät neliöt vastaavat nyt ja tulevaisuudessa asumiseen vaikuttavien muuttuvien 
tekijöiden, kuten elämäntilanteiden muutosten vaatimuksiin ja toisaalta asumisen 
muuttumattomiin tarpeisiin? 
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2.2 Uudisasuntojen koon pieneneminen ja joustamattomuus

Yksiöihin ja kaksioihin painottuva asuntotuotanto, sekä rakennusyhtiöiden ke-
hittämät mikroasuntokonseptit koettelevat Arkkitehti-lehden Kristo Vesikansan 
pääkirjoituksen mukaan rakentamisen normeja ja hyvinä pidettyjä käytäntöjä. 
Useat asiantuntijat, arkkitehdit ja tutkijat ovat esittäneet huolensa tulevaisuudes-
sa tuottamamme asuntokannan poikkeuksellisen heikosta mukautumiskyvystä 
yhteiskunnan ja elämäntapojen muutoksiin. (Vesikansa, 2021) 

Uudiskerrostaloasuntojen pienenemisessä ja joustavuudessa on kohdattu erilaisia 
tilallisia ongelmia. Pellervon taloustutkimuksen asumisen asiantuntijahaastattelu-
jen haastateltavat eivät pidä pieniä asuntoja huonoina ratkaisuina itsessään, vaan 
pienenkin asunnon toimivuus ja viihtyisyys riippuu siitä, miten asunnon pohja-
ratkaisu yhdessä muiden ratkaisujen kanssa on suunniteltu (Karikallio, ym., 2019, 
s. 90). Mari Vaattovaara, Sini Saarimaa ja Sofie Pelsmakers totesivat syksyllä 2021 
julkaistussa tutkimuksessaan uudisasuntotuotannon laadusta siten, että tutki-
muksen yleisimpien mikroasuntotyyppien kalustettavuus, käyttömahdollisuudet 
ja säilytystilojen määrä ovat heikkoja pienen koon, pitkänomaisen muodon ja 
huonojen luonnonvalaistusominaisuuksien vuoksi. Tutkimuksessa analysoitu-
jen mikroasuntojen, eli alle 37 m2 kerrostaloasuntojen, todettiin olevan laadul-
lisesti monotonisia. Tämäntyyppisten asuntojen tuotanto ja mikroasuntojen 
suuri osuus on taas johtanut uudisasuntojen vähäiseen monimuotoisuuteen. 
(Pelsmakers, S., Saarimaa, S. & Vaattovaara, M., 2021) Asuintiloissa kritisoitu 
pimeys ja putkimaisuus ei liity ainoastaan tämän päivän yksiöihin, vaan monin 
paikoin myös suurempiin asuntoihin (Saarimaa, 2021, s. 17). Pellervon talous-
tutkimuksen suorittamassa asumisen asiantuntijoiden haastatteluissa yhdeksi 
näkökulmaksi nousi esiin, että harvojen ihmisten asuintoiveena olisi pieni asunto. 
Asuntotuotannon pienenemistä ohjasivat asiantuntijoiden näkemyksen mukaan 
sekä henkilökohtaisen talouden, että kasvukeskusten asuntotarjonnan rajoitteet 
(Karikallio, ym., 2019, s. 87).

Turun ja Tampereen yliopiston laatimassa yhteishankkeessa, jossa tutkittiin asuk-
kaiden näkemyksiä viihtyisästä kaupunkiasumisesta, myös asukkaiden tilalliset 
toiveet ovat samassa linjassa arkkitehtien ja laadittujen tutkimusten uudisraken-
nustuotantoa kohtaan kohdistetun kritiikin kanssa. Arkkitehtiuutisten artikkelissa 
Sini Saarimaa, joka on yksi yhteishankkeen tutkijoista, kirjoittaa yhteishankkee-
seen liittyvässä tiivistelmässä asukkaiden tilallisista toiveista. Asukkaiden ryh-
mähaastatteluissa tilallisista toiveista esiin nostettiin sopusuhtaisen muotoiset 
huonetilat, useassa suunnassa sijaitsevat ikkuna-aukot, sekä asunnon muodon 
ainutlaatuisuus ja luonteikkuus. (Saarimaa, 2021, s. 17) Työikäisten yksinasujien 
asumisen tarpeista ja toiveista pääkaupunkiseudulla väitöstyön tehnyt arkkitehti 
ja tutkija Anne Tervo selvitti tutkimuksessaan, että yksinasujat kokevat eniten 
tilanpuutetta pienissä yksiöissä (Tervo, 2021, s. 66). Tervon väitöstyöhön liitty-
vässä Arkkitehtiuutisten artikkelissa mainitaan, että asunnot, joissa oli erillinen 
keittiö, koettiin vähemmän ahtaiksi kuin yksiöissä yleistyneet avokeittiöratkaisut. 
Mielenkiintoinen huomio on, että asunnon kokonaispinta-ala ei selittänyt tätä 
eroa. (Karhapää, 2021, s. 10)
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Uudisasuntoja ja niiden tilallisia puutteita on kuitenkin osassa asuntokantaa po-
sitiivisesti kompensoimassa yleistyneet parvekkeet (Varis, 2021, s. 25; Humalisto, 
2017, s. 18).

Asuntojen tilallinen monotonisuus ja rajoitettu koko on suoraan verrannollinen 
asuintilojen käyttäjien oletettuun lukumäärään ja asunnon oletettujen käyttä-
jäprofiilien tilantarpeisiin. Staattisiksi kokonaisuuksiksi mitoitetuissa asunnois-
sa tilantarpeiden muuttuessa, asukkaalla ei ole mahdollisuutta mukauttaa niitä 
omiin tilatarpeisiin (Braide, 2019, s. 44) esimerkiksi rajaamalla tai avaamalla tiloja 
tarpeen mukaan. Arkkitehti Anne Tervon mukaan asuinkunnan koko mittaa 
heikosti asuintilatarpeita (Tervo, 2021, s. 66). Kaupungeissa tulisi hyväksyä 
asumisen moninaisempi kirjo sekä etsittävä asumisen ratkaisuja myös vallitse-
vien asukasprofiilien ulkopuolisille (Humalisto, 2017, s. 18). Esimerkiksi Tervon 
väitöstyön yksi päämääristä on purkaa stereotyyppisiä käsityksiä yksin asuvista. 
Hänen väitöstyöstään koostetussa artikkelissa yksinasujien todetaan olevan mo-
ninaisempi ryhmä kuin stereotyyppisistä asunnon väliaikaisista käyttäjistä, kuten 
opiskelijoista tai sinkuista koostuva ryhmä. (Karhapää, 2021, s. 10) Yksin asu-
mista, muita asumisen muotoja tai asuntoja ylipäänsä ei ole kestävää suunnitella 
tilapäisratkaisuiksi.

Asumisen erilaistumisessa tulee ottaa huomioon perheiden muutos ja erilaisen 
perhedynamiikan lisääntyminen. Yksin- ja kaksin asuvien, sekä perheiden elä-
mäntapojen kasvava kirjo luo vaatimuksia asumisen erilaistumiselle ja asuntojen 
joustavalle käytölle. (Juntto, 2008, s. 45, 48) Tutkimuksessa ``Houkuttelevan asu-
misen ainekset´´ asukaskokemusten kartoittamisessa ilmenneessä fokusryhmä-
keskustelussa kävi ilmi, että koti ja sen merkitys nähdään jatkuvana prosessina, 
jota muovataan ja ylläpidetään. Esimerkiksi vapautuneiden asuintilojen käyttö-
tarkoitusta muunnellaan elämäntilanteiden mukaan. Asumistarpeisiin ja niiden 
muutoksiin liittyvissä keskusteluissa nousi tutkimuksessa esiin myös asukkaiden 
toive muokata asuntoa omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan asuntoa remon-
toimalla tai uusia tilaratkaisuja kehittämällä. (Haverinen, R., Kuoppa, J., Laine, 
M., Nieminen, N., Ruoppila, S. & Saarimaa, S., 2020, s. 26-27)

Lähes äärimmilleen kutistetut uudisasuntojen neliöt vastaavat pääosin asuntojen 
ja elämäntapojen muutoksiin heikosti, vaikka arkkitehtien, tutkijoiden ja muiden 
asiantuntijoiden esittämä kritiikki asuntotuotannon joustamattomuudesta on 
linjassa asukkaiden asumistoiveiden kanssa. Pinta-alatehokkuutta maksimoivaa ja 
siitä johtuvaa asuntojen toimivuuden heikkenemistä kohtaan on jo vuosien ajan 
kohdistettu kritiikkiä, sekä esitetty kehitysideoita erilaisten tutkimusten kautta. 
Myös Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on laatinut vuonna 2020 kannanoton Suo-
men hallitukselle laadukkaasta asuntotuotannosta investointina tulevaisuuteen, 
jossa käsitellään tässä luvussa edellä mainittuja aiheita (Suomen Arkkitehtiliitto 
ry, 2020). Tästä huolimatta mikroasuntojen tuotannon on todettu olevan Suo-
messa edelleen kestämättömän suurta (Pelsmakers, ym., 2021). Yhdessä massii-
visena jatkuvan, joustamattoman uudisrakennustuotannon kanssa on aiheellista 
pohtia, mitä asumistarpeisiin ja -toiveisiin heikosti mukautumiskykyiselle uudis-
rakennuskannalle saattaa tapahtua tulevaisuudessa?

2.3 Joustamattoman uudisasunnon kestävyys tulevaisuudessa

Rakennusteollisuuden nettisivuilla kestävän rakentamisen määritelmänä pide-
tään muun muassa mahdollisimman pitkäikäisiä rakenteita ja rakennuksia, jotka 
ovat viihtyisiä, muuntojoustavia ja arvonsa säilyttäviä (Rakennusteollisuus RT ry, 
2013). Uudisasuntotuotanto saattaa rakenteiltaan tai teknisiltä ominaisuuksiltaan 
kestää aikaa, mutta kolmeen viimeiseen kohtaan määritelmää uudisasuntotuotan-
to vastaa tässä työssä jo mainittujen tutkimusten mukaan heikosti. Joustamatto-
man uudisasuntorakennuskannan tulevaisuuden näkymiä on aiheellista pohtia 
rakennuksen arvon säilyvyyden ja houkuttelevuuden kannalta. 

Vuoden 2021 Arkkitehti-lehden ensimmäisessä numerossa käsiteltiin rakennetun 
ympäristön mukautumiskykyä ehkäisevänä osatekijänä erilaisten ensisijaisista 
kriisitekijöistä johtuvien toissijaisten kriisien puhkeamisessa. Kriisitekijöiksi 
mainittiin muun muassa vallitseva ilmastokriisi, sekä vuonna 2020 alkunsa saanut 
koronaviruspandemia. Artikkelissa kategorisoitiin hitaasti eteneväksi kriisiksi 
myös vuosikymmeniksi käyttöömme jäävä ja joustamattomaksi suunniteltu uu-
disrakentaminen, joka on pandemian myötä tuonut näkyviin toissijaisen kriisin, 
eli ongelman asuntojen muokattavuudessa ja monipuolisessa käytettävyydessä. 
(Maununaho, K., Pelsmakers, S., Poutanen, J., Saarimaa, S. & Toivonen, S., 2021, 
s. 11-13) 

Aamulehden vuoden 2021 alussa laaditussa artikkelissa käsiteltiin koronavuoden 
2020 positiivista virettä asuntorakentamisessa, jolloin Tampereen kaupunkiseu-
dulle rakennettujen kerrostaloasuntojen keskimääräinen koko oli 39,9 neliötä. 
Artikkelin otsikointi herätti ajatuksia: ``Perheasunnoista on kova kysyntä, mutta 
Tampereelle valmistuu yhä valtava määrä yksiöitä ja kaksioita -- ´´. Tampereen 
kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurmisen mukaan asuntomarkkinoilla alkaa 
olla kysyntää isommille perheasunnoille ja hän uskoo, että jonkinlainen pohja 
pienissä asunnoissa on saavutettu. (Karjalainen, 2021) Tampereen kaupunki 
onkin alkanut ohjaamaan asuntorakentamista suuntaan, jossa perheasuntojen 
osuus rakentamisessa kasvaa ja yksiöitä ja kaksioita rakennetaan nykyistä vähem-
män (Sainio, 2021). Vaikka Karjalaisen kirjoittamassa Aamulehden artikkelissa 
puhutaan perheasunnoista, jää siinä epäselväksi kuinka suuri osuus kysynnästä 
kohdistuu perheellisten lisäksi yksin- ja kaksin asuviin. Johtuuko koronavuonna 
kasvanut muuttohalukkuus perheasuntoihin pienistä neliöistä vai asuntojen jous-
tamattomuudesta asukkaan elämäntilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin? On 
hyvä asia, että pienten asuntojen runsaaseen tarjontaan on reagoitu perheasunto-
jen rakentamisella, joka monipuolistaa asuntotarjontaa. Huomionarvoista kuiten-
kin on se mitä tapahtuu pienille kerrostaloasunnoille, kun niiden nykyisen raken-
tamisen kaltainen kysyntä ja suosio laskee samalla kun laadukkaan ja tilavamman 
asumisen tarjonta sekä vaihtoehdot kasvavat asuntomarkkinoilla.  

Arkkitehtiliiton puheenjohtajan Henna Helander on vakuuttunut, että asumi-
sessa ei palata enää entiseen koronakriisin jälkeenkään. Tällä hän viittaa etätyön, 
verkkokaupan sekä ystävien ja sukulaisten lisääntyvään etäyhteyteen. Helanderin 
mukaan 20 neliön yksiö voi käydä ahtaaksi kotona vietettävän ajan lisääntymisen 
vuoksi. (Parviala, 2021) 



24 25

Tilallista muunneltavuutta ja monipuolista käytettävyyttä tarvitaan myös koro-
napandemiakriisin lisäksi niin muissa maailmanlaajuisissa kuin yksityiselämänkin 
kriiseissä. Tilallinen muutos ja monikäyttöisyyteen perustuva mukautumiskyky 
nähdään avainasemassa asumisen, työskentelyn ja vapaa-ajan muutoksiin rea-
goinnissa, joita Arkkitehti-lehden artikkelin mukaan tapahtuu todennäköisesti 
tihenevissä määrin rakennuksen käyttöiän aikana. Hitaasti etenevä kriisi eli 
joustamaton uudisrakentaminen, saattaa johtaa lopulta toissijaiseen ääripään 
kriisiin – rakennusten hylkäämiseen ennen teknisen käyttöiän päättymistä niiden 
joustamattomuuden vuoksi (Maununaho, ym., 2021) vaikka uudisrakennuksista 
tehtäisiin kuinka rakenteellisesti kestäviä tahansa. 

Tampereen yliopiston tutkijan ja arkkitehdin Satu Huuhkan mukaan Suomes-
sa purettujen rakennusten keskimääräinen ikä on viisikymmentä vuotta ja tällä 
hetkellä purku-uhan alla on jopa 1990-luvulla rakennettuja kerrostaloja (Ylitalo, 
2021, s. 16). Asuinrakennusten tulisi kuitenkin kestää kauemmin kuin lasken-
nallisen 50 vuoden ajan, eivätkä ne saisi rasittaa ilmastoamme enempää kuin on 
välttämätöntä (Helander, 2020). Esimerkiksi Tampereella on purettu volyymil-
tään neljäosa rakennuksista verrattuna uudisrakentamista vastaavaan volyymiin 
(Ala-Kotila, ym., 2021, s. 11). Arkkitehtien Miia Perkkiön ja Panu Savolaisen 
Helsingissä tapahtuvaa rakennusten purkuvimmaa käsittelevän artikkelin ja 
haastattelun mukaan yltyvää nuoren rakennuskannan ja asuinalueiden purkua ei 
voida pitää ratkaisuna, mikäli Suomesta halutaan luoda hiilineutraali (Bäckgren, 
2021). Tällä hetkellä erityisesti julkisia rakennuksia, kuten toimitila-, tuotanto- ja 
palvelurakennuksia puretaan muun muassa toiminnallisista syistä, eikä varsinai-
sesti rakennusten teknisen käyttöiän päättymisen vuoksi. Purettujen rakennus-
ten lisäksi rakennuskannassamme on paljon tyhjillään tai vajaakäytössä olevia 
rakennuksia. Arkkitehti ja tutkija Satu Huuhka ennustaakin, että tulevaisuudessa 
purkamispaineet tulee kohdistumaan yhä useampiin rakennuksiin (Ala-Kotila, 
ym., 2021, s. 11). Vaikka purkuaallon uhasta puhutaan 1900-luvun loppupuolella 
rakennetun rakennuskannan ja julkisten rakennusten osalta, on ilmiö verrattain 
nuoren rakennuskannan purkamisesta kuitenkin huolestuttava myös jousta-
mattomien uudiskerrostalojen tulevaisuuden suhteen. Kaupunkisuunnittelun 
professori ja arkkitehti Karin Krokfors mainitsee Aalto-yliopiston kestävyyteen 
liittyvän uutisjulkaisun haastattelussaan rakennusten säilyvän, mikäli ne koetaan 
merkityksellisiksi ja inspiroiviksi myös tulvien sukupolvien toimesta, joiden 
mieltymyksistä ei vielä tiedetä mitään. Tällä hän viittaa valtavaan haasteeseen, 
jossa rakennettu ympäristö tulisi suunnitella samaan aikaan merkitykselliseksi ja 
joustavaksi. (Aalto-yliopisto, 2019) Myös arkkitehti Jyrki Tarpio toteaa jousta-
van asunnon tilallisia logiikoita käsittelevässä väitöskirjassaan, että rakennuksen 
mukautumiskyvyn ollessa kehno, se päädytään todennäköisimmin purkamaan ja 
korvaamaan uudella, vaikka rakennuksen materiaalinen käyttöikä olisikin vasta 
alussa (Tarpio, 2015, s. 17). 
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Arkkitehtiuutiset  3/2021
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Ympäristöministeriön teettämässä ’’Purkaa vai korjata’’-julkaisussa mainitaan, 
että olemassa olevan rakennuskannan osalta ilmastotavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää muun muassa olemassa olevien rakennusten tilojen tehokasta käyttöä 
ja käyttöiän pidentämistä (Ala-Kotila, ym., 2021, s. 9). Anneli Juntto totesi Ym-
päristöministeriön julkaisussaan jo vuonna 2008, että yksi tulevaisuuden haas-
teista Suomessa tulee olemaan asuntotarjonnan monipuolistaminen. Tällä Juntto 
viittasi Suomen asuntotarjontaan, jonka pääpaino on ollut teollisesti rakenne-
tuissa kerrostaloissa ja vakioiduissa pohjaratkaisuissa. (Juntto, 2008, s. 10). Kuten 
aiemmin tässä työssä totesinkin, niin vuodesta 2008 yksipuolisen, pienen ja jous-
tamattoman asuinrakennuskannan tuotanto on vain kiihtynyt entisestään. On 
todella tärkeää, että asuntotuotantoa kohtaan on esitetty kriittisiä kannanottoja 
ja laadittu kehitysehdotuksia sekä konsepteja erilaisin tutkimuksin joustavuuden 
huomioinnille tulevaisuuden asuntotuotannossa. Erilaisiin kannanottoihin onkin 
herätty ja alettu reagoimaan monipuolistamalla uudisasuntotuotantoa esimerkiksi 
isompien asuntojen rakentamisella. Inspiraationi tähän tutkielmaan kuitenkin 
lähti olemassa olevasta asuinrakennuskannasta ja sen kehittämisestä. Arkkiteh-
tuurin professori Kimmo Lylykankaan mukaan ilmastokriisin näkökulmasta tulisi 
keskittyä olemassa olevaan rakennuskantaan ja kehittämään tilojen muuntojous-
tavuutta ja niiden käyttöasteen pitämistä korkeana (Ylitalo, 2022, s. 13).

2.4 Esteettömyysmääräysten ja  -ohjeiden luovan soveltamisen ja jousta - 
 van suunnittelun keinojen avulla kestävämpää rakennuskantaa?

Tässä luvussakin mainituissa tutkimuksissa on todettu, että ainakin viimeisen 
kymmenen vuoden ajan uudisasuntotuotanto on ollut kestämätöntä ja tiedetään, 
mitä tulevaisuudessa joustavien asuntojen suunnittelussa ja tuotannossa tulisi 
ottaa huomioon. Vaikka joustavasta asumisesta on laadittu merkittäviä tutkimuk-
sia Suomessa että kansainvälisesti ja arkkitehdit ovat kehittäneet keinoja tilojen 
joustavaan suunnitteluun vuosikymmeniä maailmanlaajuisesti, ovat käytännön 
sovellukset joustavuuden osalta jääneet marginaaliseksi (Krokfors, 2017, s. 31).

Arkkitehti-lehden artikkelin seuraava lainaus tiivistää hyvin ajatuksiani, joita 
pohdin työni aihetta rajatessani ja kyseenalaistaessani joustamattoman asunto-
rakennuskannan mukautumiskyvyn mahdollisuuksia: ``Emme voi arkkitehteina 
enää tyytyä monin tavoin kestämättömään rakennettuun ympäristöön, joka on 
osa ongelmaa, ei sen ratkaisu. - - Jotta uusien kriisien puhkeamiseen voidaan 
varautua, on myös rakennettu ympäristö ajateltava kriittisesti uudelleen siten, että 
se tukee joustavuutta´´ (Maununaho ym., 2021, s. 15).
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3 Esteettömyysmääräykset ja niiden rooli pienen asunnon   
 joustavuuden toteutumisessa
 
Tässä luvussa käsittelen esteettömyyttä asuntosuunnittelussa yleisesti, sekä 
määrittelen työni rajauksen eli mistä näkökulmasta esteettömyysmääräysten 
ja -ohjeiden luovaa sovellettavuutta työssäni tutkin. Käyn luvussa lyhyesti läpi 
asuntosuunnitteluun vaikuttavia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita, sekä käsit-
telen niiden kehitystä Suomessa, jotta voin sisäistää niiden roolin ja tärkeyden 
asuntotuotannossa. Pohdin luvun lopussa millaisia mahdollisuuksia esteettö-
myysmääräysten ja -ohjeiden luovalla soveltamisella voisi olla ja miten niitä voisi 
hyödyntää pienissä asunnoissa. 

3.1  Esteettömyydestä asumisessa ja esteettömyys käsitteenä 
 diplomityössä

Esteettömyys kiteytetään Invalidiliiton sivuilla ihmisten yhdenvertaisuuden ja 
moninaisuuden huomioon ottamisena rakennetun ympäristön suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Ihmisellä tulee olla esteettömyyden myötä mahdollisuus valita 
asuinpaikkansa, sekä mahdollisuus itsemääräämiseen ja omatoimisuuteen (In-
validiliitto ry, 2022; Pesola, 2009, s. 2). Esteettömyyden toteuttamisessa kyse on 
ajattelutavasta ja asenteesta, ei erityisjärjestelystä (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, 2022).

Esteetön ympäristö on sen käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä ja sen 
kaikkiin tiloihin on helppo päästä. Tilat ja niiden toiminnot ovat esteettömäs-
sä ympäristössä mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. (Invalidiliitto ry, 
2022) Asuinrakennusten esteettömyyden yhteydessä puhutaan myös muunnelta-
vuudesta, joka mahdollistaa asuttavuuden elämäntilanteiden muuttuessa (Invali-
diliitto ry, 2022) Tässä diplomityössä rajaan esteettömyyden tutkimuksen tilantar-
peiden ja mitoituksen tutkimiseen. Toisin sanoen, tutkin esteettömyysmääräysten 
luovaa sovellettavuutta liikkumisesteisten eli esimerkiksi apuvälinettä käyttävien 
henkilöiden näkökulmasta. En käsittele esteettömyysratkaisuja toimiesteisten 
henkilöiden näkökulmasta. Toimiesteisellä henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, jolla 
on esimerkiksi haasteita näkemisessä, kuulemisessa tai muistamisessa. (Ympäris-
töministeriö, 2018, s. 7)

Esteettömistä asuintiloista hyötyvät yleisesti esteettömyyttä välttämättä tarvit-
sevien henkilöiden lisäksi eri elämäntilanteissa olevat ihmiset (Invalidiliitto ry, 
2022). Esteettömyys konkretisoituu asuntojen pohjapiirustuksia lukiessa yleensä 
tilan mitoitusta hahmottaviin pyörätuolien pyörähdysympyröihin. Näin ollen es-
teettömyys saatetaan ymmärtää usein pelkästään apuvälineitä käyttävien ihmisten 
liikkumisen ja toimimisen parannuksen edistämisenä (Tuomola, 2016, s. 4). 

Huolella suunniteltujen tilojen esteettömyys mahdollistaa kuitenkin asunnoissa 
myös tilalliset muutokset, kuten huonekalujen uudelleen järjestämisen tai tilojen 
käyttötarkoituksen muuttamisen asukkaan elämäntilanteeseen sopivaksi, esimer-
kiksi lastenvaunujen säilytyksen, etätyöskentelypisteen sijoittamisen tai isom-
man ruokapöydän hankkimisen perhekoon kasvaessa. Esteettömiä asuintiloja 
suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös esteettömän vierailun mahdollisuus 
asunnossa (Tuomola, 2016, s. 6). Asuntosuunnittelussa esteettömyyden tulisi 
siis tarkoittaa vaivatonta sisäänpääsyä, väljyyttä tilamitoituksessa ja varautumista 
elämäntilanteiden muutoksiin (Pesola, 2009, s. 4).

3.2 Esteettömyysmääräysten ja  -ohjeiden kehitys asuntosuunnittelussa

Tässä työssä käsittelen kerrostaloasuntoja ja esteettömyyttä asumisessa, sekä 
niihin liittyviä esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita. Työssäni ei ole tarkoituksen-
mukaista käydä läpi koko esteettömyysmääräysten kehityksen historiaa, vaan 
tärkeimpiä käännekohtia, jotka ovat vaikuttaneet asuntosuunnittelun esteettö-
myysmääräyksiin ja -ohjeisiin tänä päivänä. Vaikka esteettömyys käsitteenä on 
tullut tutummaksi vasta viime vuosikymmenillä, on asuinrakentamiselle asetettu 
erilaisia laatuvaatimuksia ja suosituksia, jotka ovat esimerkiksi mitoitusten kautta 
edistäneet tilojen käytettävyyttä. Kullakin aikakaudella on ollut rakentamiseen 
liittyviä tavoitteita, rakentamismääräyksiä ja -ohjeita, jotka ovat vaikuttaneet 
esteettömyyden toteutumiseen. (Hätönen, J., Kilpelä, N. & Verma, I., 2012, s. 16) 
Tätä päivää vastaavat esteettömyysmääräykset ovat olleet käytössä jo 1990-luvul-
ta lähtien (Holopainen, T., Hätönen, J., Kilpelä, N. & Palo, A., 2014, s. 41). Tällä 
hetkellä voimassa olevia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita käydään tässä työssä 
läpi tulevassa luvussa 3.3.

Rakentamis- ja kaavamääräyksiä on kyseenalaistettu useaan otteeseen Suomen 
hallituksen ja median toimesta 2000-luvun kuluessa. Kyseenalaistuksen ja kritii-
kin kohteeksi joutuneet rakentamisen ohjaamista koskevat määräykset ja -ohjeet 
ovat koskeneet myös esteettömyyteen liittyviä rakentamismääräyksiä. Yleisesti 
keskustelua on herättänyt rakennusalan kustannusten nousu ja rakentamisen 
liian pieni volyymi kasvukeskuksissa. Pääministeri Matti Vanhasen toinen hallitus 
mahdollisti asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassaan kokeilun, jonka tavoit-
teena oli muun muassa asuntotuotannon kohtuuhintaistaminen erityisesti kasvu-
keskuksissa. Tämän perusteella ympäristöministeriö aloitti vuonna 2008 kokei-
lun kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräyksien käytöstä. Tähän kokeiluun 
liittyen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle myönnettiin poikkeus esteettö-
myysmääräysten lieventämisestä pyörähdysympyrän mitoittamisesta asunnossa 
sekä ovien, että kulkuaukkojen vähimmäisleveydestä. 
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Kokeilun tavoitteena oli selvittää esteettömyysmääräysten vaikutuksia rakenta-
misen kustannuksiin ja tarkoituksena oli lisätä asuntotuotantoa kasvukeskuksissa 
parantamalla asuntotuotannon kustannustehokkuutta. (Tuomola, 2016, s. 1,17) 
Vuonna 2016 toteutetun ja ympäristöministeriön tilaaman, arkkitehti Kalle 
Tuomolan laatiman selvityksen mukaan, huolellisella suunnittelulla ja tehokkaalla 
tilamitoittamisella esteettömäksi suunnitelluissa tiloissa kustannusvaikutukset 
rakennuksen kokonaiskustannuksiin verrattuna olivat kuitenkin vähäiset. (Tuo-
mola, 2016, s. 77)

Asuntotuotantoon liittyvät esteettömyysmääräykset nousivat myös ajankohtaisik-
si pääministeri Juha Sipilän hallituskauden hallitusohjelmassa, jossa oli tarkoitus 
lisätä asuntorakentamista ja keventää esteettömyysmääräyksiä (Tuomola, 2016, 
s. 1). Hallitusohjelmassa ja sen liitteessä rakennusten esteettömyyteen liittyen oli 
viisi kirjausta, joista uudisasuntoihin ja niiden suunnitteluun liittyen kohdistui 
kirjaus, jossa uudisasuntotuotannossa täysin esteettömiksi asunnoiksi edellytet-
tiin rakennettavan vain tietty osuus asunnoista. Tämän kirjauksen tarkoituksena 
oli olla osa toimia, joilla pyrittiin alentamaan rakentamiseen liittyviä kustannuksia 
ja asuntojen tonttituotannon lisäämistä. Yksi hallitusohjelman kirjauksista sisältyi 
julkisen talouden välttämättömiin sopeutumistoimiin asumisen ja ympäristön 
alalla, jossa rakentamisen esteettömyysvaatimuksia tuli lieventää nuoriso- ja opis-
kelija-asunnoissa. (Ympäristöministeriö, 2017, s. 3). 

Ympäristöministeriön vuonna 2014 teettämän selvityksen perusteella (Esteetön 
kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi, ympäristöministeriön raportteja 27/2014) 
rakennuksiin kohdistuvien esteettömyysvaatimusten toteuttamisesta aiheutuneet 
taloudelliset vaikutukset todettiin vähäisiksi, vaikka esteettömyysmääräysten to-
teuttamisesta aiheutuneet arvonlisäverolliset kokonaiskustannukset vaihtelivatkin 
rakennuksen toteutusratkaisuista ja huoneiston koosta riippuen 31 ja 63 euron 
välillä asuinneliömetriä kohden pääkaupunkiseudulla. Esteettömyyden toteutta-
misesta syntyviin kustannuksiin ja säästöihin pystytään kuitenkin vaikuttamaan 
suunnittelun laadulla sekä tapauskohtaisilla toteuttamistavoilla. (Ympäristöminis-
teriö, 2017, s. 11) Esteettömyys tulisi ottaa raportin mukaan huomioon uudisra-
kentamisessa, sillä jälkikäteen rakennuksiin toteutettavat esteettömyyskorjaukset 
tulevat kalliiksi (Holopainen ym., 2014, s. 48). Rakennuskustannusten arvioitiin 
olevan edullisempia rakentamisen aikana tehtävien esteettömyyttä parantavien 
ratkaisujen myötä, kun tulkinnanvaraisia esteettömyysvaatimuksia selkeytetään ja 
täsmennetään (Ympäristöministeriö, 2017, s. 11).

Esteettömyyteen liittyen Sipilän hallituskauden aikana vuonna 2016 Suomessa 
astui voimaan YK:n kansainvälinen yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-
keuksista. Sopimuksessa on kyse vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteu-
tumisesta. Sopimus sisältää syrjintäkiellon, jolla varmistetaan vammaisten ihmis-
ten oikeus päästä samoihin tiloihin muiden ihmisten kanssa ja mahdollistetaan 
toiminta niissä itsenäisesti tai avustettuna ilman erityisratkaisuja. Vammaisten 
henkilöiden yhdenvertaisuutta edistetään vammaisuuden näkökohtien sisällyttä-
misellä päätöksenteon jokaisessa vaiheessa – suunnittelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 9) Yleissopimuksen 
määräyksiä tulee soveltaa artiklan 9 Esteettömyys ja saavutettavuus mukaan 
siten, että vammaisille henkilöille varmistetaan yhdenvertainen pääsy fyysiseen 
ympäristöön. Toimia, joihin sisältyy saavutettavuuteen liittyviä esteitä ja niiden 
poistamista, tulee soveltaa muun muassa asuntoihin. (Finlex, 2022)

YK:n kansainvälisen yleissopimuksen lisäksi asuinkerrostalojen esteettömyyden 
ja mitoittamisen osalta merkittävä muutos tapahtui 1.1.2018, jolloin Ympäristö-
ministeriön asetus rakennusten esteettömyydestä astui voimaan. Uuden asetuk-
sen tarkoitus oli täsmentää useita esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuk-
sia sekä mittoja, jotka ovat aiemmin olleet tulkinnanvaraisia ja vähentää niistä 
johtuvia kuntien välisiä tulkintaeroja. (Rakennusteollisuus RT ry, 2017) Edellä 
mainittu asetus korvasi vuonna 2005 voimaan astuneet rakentamismääräykset 
ja ohjeet esteettömästä rakennuksesta (F1) (Hätönen ym., 2012, s. 36). Uutta 
asetusta sovellettaessa on huomioitava perustuslain ja edellisessä kappaleessa 
mainitun YK:n yleissopimuksessa asetetut esteettömyyssääntelyn yleiset reunaeh-
dot yhdenvertaisuuden toteutumisessa (Ympäristöministeriö, 2017, s. 9-10). Uusi 
voimaan tullut asetus vastasi osaltaan eri hallituskausien esteettömyysmääräyksiä 
ja -ohjeita lieventäviin, sekä keventäviin tavoitteisiin. Merkittävimpiä tarkennuk-
sia asetuksessa olivat asuntojen suunnittelussa huomioitavan pyörähdysympyrän 
mitoittaminen asunnon kaikissa tiloissa halkaisijaltaan 1300 millimetriseksi, sekä 
opiskelija-asuntojen pyörähdysympyrävaatimuksen poistaminen. Asetuksen 
mukaan opiskelija-asunnoista viisi prosenttia on suunniteltava liikkumisesteisten 
henkilöiden käyttöön. (Rakennusteollisuus RT ry, 2017) 
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3.3 Esteettömyysmääräykset ja  -ohjeet asuntosuunnittelussa

Asuntosuunnittelua ja asuntojen esteettömyyttä ohjaavat Suomessa erilaiset lait, 
esteettömyysmääräykset ja -ohjeet. Määräyksissä, laissa ja ohjeissa on kuitenkin 
olennaisia eroavaisuuksia, sillä lait ja määräykset velvoittavat kaikkia rakennus-
hankkeeseen ryhtyviä ja ohjeet esittävät tapoja toteuttaa määräysten ja lakien 
tavoitteita. Esteettömyysohjeistukset ovat sellaisia, jotka mahdollistavat myös 
muita määräyksiin pohjautuvia toteuttamisen tapoja. (Tuomola, 2016, s. 7)

Rakentamista koskevat yleiset edellytykset ja olennaiset tekniset vaatimukset 
määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). Yksi olennaisista raken-
tamisen teknisistä vaatimuksista koskee esteettömyyttä. Tarkempia rakentamista 
koskevia, ympäristöministeriön ylläpitämiä säännöksiä ja ohjeita on koottu Suo-
men rakentamismääräyskokoelmaan. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteet-
tömyydestä (241/2017) koskee rakennuksen esteettömyysmääräyksiä ja niiden 
sovellettavuutta rakentamisessa. Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja 
työtiloista (1008/2017), koskee rakennusten yleisiä tilasuunnitteluun liittyviä 
määräyksiä, jotka ovat välillisesti yhteydessä myös esteettömyyteen tilamitoitus-
ten kautta. (Ympäristöministeriö, 2022) 

Uudisrakennussuunnittelua koskevien rakentamismääräysten asetuksiin liittyviä 
ohjeita löytyy esteettömyyden osalta ympäristöministeriön ohjeesta rakennusten 
esteettömyydestä (2018) (Ympäristöministeriö, 2022). Ohjeita esteettömien asui-
nympäristöjen suunnitteluun tarjoaa muun muassa Invalidiliiton laatimat julkai-
sut, Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE, sekä Rakennustietosäätiön laatimat 
julkaisut ja RT-kortit. 

Tulen lyhyesti käymään läpi seuraavissa alaluvuissa olennaisia lakipykäliä yllä 
mainituista asetuksista, sekä avaamaan esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita, jotta 
voisin ymmärtää niiden luovan sovellettavuuden realiteetit asuntosuunnittelussa. 

 
3.3.1 Esteettömään asuntosuunnitteluun liittyvät lait ja määräykset

Perustuslaki (11.6.1999/731)

Laki yhdenvertaisuudesta, johon myös esteetön asuntosuunnittelu pohjautuu, 
todetaan Suomen perustuslain pykälässä 6 § Yhdenvertaisuus. Laki takaa, ettei 
ketään saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta esimerkiksi vam-
maisuuden perusteella. (Finlex, 2022) Suomen perustuslaki takaa jokaiselle oi-
keuden esteettömään asumiseen ja vierailun mahdollisuuden asunnoissa esteittä 
(Tuomola, 2016).

Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132)

Esteettömään ja joustavaan asuntosuunnitteluun liittyvät rakentamisen ohjauk-
sen tavoitteet määritellään maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 12 §. Ra-
kentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää muun muassa käyttäjien tarpeita 
palvelevaa, viihtyisää, sekä sosiaalisesti toimivan että esteettisesti tasapainoisen 
elinympäristön aikaansaamista. Laki edistää rakentamista, joka perustuu elinkaa-
riominaisuuksiltaan muun muassa kestäviin ja sosiaalisesti, taloudellisesti, sekä 
ekologisesti toimiviin ratkaisuihin. (Finlex, 2022)

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 117 § määritellään rakentamiselle asetetut 
tekniset vaatimukset niin uudisrakentamisen, kuin korjaus- ja muutostöiden osal-
ta. Laissa mainitaan, että rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjatta-
vissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä soveltua myös henkilöiden käyttöön, 
joiden kyky liikkua ja toimia on rajoittunut. (Finlex, 2022)

Asuntojen esteettömyyteen liittyen pykälän 117 § kohdassa 117 e § 
(21.12.2012/958) mainitaan, että rakennus tulee suunnitella käyttötarkoituksen ja 
käyttäjämäärän edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys ote-
taan huomioon lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. (Finlex, 
2022)

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä (4.5.2017/241)

Valtioneuvoston asetusta sovelletaan sekä luvanvaraisten uusien asuinrakennus-
ten, että niiden korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Asetuksessa määritellään 
rakennuksen suunnittelulta vaadittavia ominaisuuksia ja vähimmäismittoja es-
teettömien tilojen toteutumisen osalta. (Finlex, 2022) Tulen avaamaan asetuksen 
kohtia luvussa 3.2.2 tarkemmin esteettömyysmääräyksiin liittyvien ohjeistusten 
esittelyn yhteydessä. 

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista (1008/2017)

Ympäristöministeriön asetus asuintiloista liittyy kiinteästi esteettömien tilojen 
suunnitteluun, sillä siinä määritellään asuintiloja koskevia olennaisia teknisiä, 
toiminnallisia ja arkkitehtonisia vaatimuksia. Asetus myös välillisesti määrittää vä-
himmäisvaatimukset asuntojen joustavuudelle esimerkiksi tilojen kalustettavuu-
den ja luonnonvalo-ominaisuuksien kautta. (Finlex, 2022)
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3.3.2 Esteettömään asuntosuunnitteluun liittyvät ohjeet

Tässä alaluvussa esittelen esteettömään asuntosuunnitteluun liittyviä ohjeita, 
jotka toteuttavat edellisen alaluvun määräysten ja lakien tavoitteita. Tarkoitukse-
ni on esitellä erilaisia ohjeita ja keinoja, joilla esteettömyysasetusten säännöksiä 
suositellaan sovellettavan kerrostaloasunnoissa tilakohtaisesti. Esteettömyyteen 
liittyvissä ohjeissa käytettäviä tilakohtaisia mitoituksia tullaan hyödyntämään 
tutkimuksen suunnitteluosuuden case-pohjapiirustusten analyysien pohjana ja 
osana esteettömyysmääräysten luovaa soveltamista case-kohteiden vaihtoehtoi-
sissa pohjapiirustuksissa. 

Yleisesti asuinhuoneistoon kuuluvista tiloista mainitaan ympäristöministeriön 
asetuksessa asuin-, majoitus- ja työtiloista pykälässä 8 § alla olevasti:

`` Asuinhuoneiston tilojen ja pohjaratkaisun on oltava aiottu käyttäjämäärä, asuntojen 
yhteiset tilat ja käyttötarpeiden muutokset huomioon ottaen asumisen kannalta tarkoituk-
senmukaisia. Asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat 
lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä 
asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten.

Asuinhuoneistossa tai sen käytössä on oltava asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston 
säilytystä sekä polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten.

Tilat on varustettava niiden käytön edellyttämillä kalusteilla, varusteilla sekä teknisillä asen-
nuksilla. Asuinhuoneistossa on kuitenkin aina oltava käymälä sekä riittävä perusvarustus 
henkilökohtaisen hygienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten. ´´ (Finlex, 2022)

Asunnon kulkureitit, ovet ja kulkuväylät

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä, 4 § Ovet:

``Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon, porraskäytävästä asuntoon 
johtavan oven sekä 9 §:n 2 momentissa ja 10 §:ssä tarkoitetun tilan oven vapaan leveyden on 
oltava vähintään 850 millimetriä.
 
Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin sekä asuinrakennuksen asuin-
huoneisiin, asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin ja rakennuksen käyttöä palveleviin 
tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 millimetriä. 
– 

Rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava 
siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata´´ (241/2017)

Asetuksen asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin lukeutuu asunnon yksi 
wc- ja pesutila sekä yksi asuntokohtainen, siihen liittyvä ulkotila, kuten parveke 
tai terassi. Asuntosaunaa ei lueta asumista palvelevaksi välttämättömäksi tilaksi, 
joten oven vähimmäisleveysvaade ei koske saunatilan ovea. (Ympäristöministe-
riö, 2018)

Oven vapaa leveys tarkoittaa kulkuaukon todellista leveyttä ovilevyn ollessa auki 
asennossa. Oven helppo avattavuus ja sen kautta itsenäinen kulkeminen taataan 
kynnyksettömyydellä ja 400 millimetrin vapaalla etäisyydellä seinän sisänurkasta 
tai muusta kiinteästä esteestä ovilehden avautumispuolella.  (Ympäristöministe-
riö, 2018, s. 15-17) Väljät ja esteettömäksi suunnitellut kulkuaukot eivät helpota 
pelkästään apuvälineillä liikkuvia henkilöitä, vaan kalusteiden siirto ja muuttami-
nen helpottuvat väljempien kulkureittien myötä (Ympäristöministeriö, 2019, s. 
43).
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Valtioneuvoston esteettömyysasetuksessa määrätään rakennukseen johtavasta ja 
rakennuksen sisäisestä kulkuväylästä momenteissa 2 § ja 5 §. Asetuksessa anne-
taan tarkat mitat ja ohjeet rakennuksen sisäänkäynnin havaitsemisen, sisäänkäyn-
nille johtavan luiskan ja asuinrakennusten yleisten kulkuväylien suunnitteluun. 
Asunnon sisäisistä esteettömistä liikennetiloista ei ole määrätty tarkkoja mittoja 
ja yleisesti mitoitusperusteena esteettömissä tiloissa käytetään pyörätuolin tilan-
tarvetta. Toisaalta esteettömien kulkuväylien tilantarpeesta ja mitoittamisesta 
ohjeistetaan, että esteettömään mitoitukseen vaikuttaa muidenkin apuvälinei-
den kuin pyörätuolin tilantarve. Tämän vuoksi hyvänä mitoittamisperiaatteena 
asunnon esteettömillä kulkuväylillä voidaan pitää mittaa 850 mm, joka on riittävä 
tilavaraus myös rollaattorin ja lastenvaunujen kanssa toimimiselle. (Rakennustieto 
Oy, 2019)

Asunnon kulkureitit, kääntymistilat

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä, 6 § Rakennuksen muut 
tilat:

`` Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen 
sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisestei-
selle henkilölle.

Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden lisäksi hissi, on asunnon 
eteisessä ja keittiössä oltava kääntymistila, jonka halkaisija on vähintään 1 300 millimetriä. 
--´´ 

Kääntymistilan vaatimus on asetettu eteistilaan, sillä siitä on usein käynti wc- ja 
pesutilaan tai muuhun huonetilaan. Eteisen ja keittiön kääntymistilan mitat on 
asetettu apuvälineitä käyttävien henkilöiden tilantarpeen mukaisesti. (Ympäristö-
ministeriö, 2018, s. 21)

Asunnon wc- ja pesutila

Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä, 9 § Wc- ja pesutila asuin-
rakennuksessa:

`` Asuinrakennuksessa, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden lisäksi hissi, on kussakin 
asunnossa oltava vähintään yksi wc- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan vähintään 1 300 
millimetriä vapaa tila. Kiinteät kalusteet on sijoitettava vapaaseen tilaan nähden siten, että 
liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Tällaisen wc- ja pesutilan on oltava varustettavis-
sa liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi. --´´

Kaikissa asunnoissa tulee olla vähintään yksi esteettömyysvaatimukset täyttä-
vä wc- ja pesutila. Tilasuunnittelulta wc- ja pesutila edellyttää esteetöntä reittiä 
tilaan, tilan riittävää kokoa ja mahdollisuutta kiinnittää tilaa ympäröiviin seiniin 
ja oviin esimerkiksi tukikaiteita. Esteettömiin wc- ja pesutiloihin kohdistuu 
erilaisia tarkempia ohjeita suunnittelun tueksi. Esimerkiksi invalidiliiton sivuilla 
mainitaan, että kiinteästi asennettuja kalusteita tulisi voida käyttää apuvälineillä ja 
wc-istuimen viereen tulisi varata vähintään 800 mm vapaata tilaa. (Invalidiliitto 
ry, 2022) Wc- ja pesutiloihin tarvitaan myös säilytystilaa erilaisille hygieniata-
varoille ja laskutilaa lapsen vaippahuollolle tai pyykkihuollolle (Huttunen, H., 
Hänninen, P., Meri, M-M., Pakarinen, H. & Verma, I., 2011, s. 20).

Ympäristöministeriön asetuksessa huomioitu 1300 mm halkaisijaltaan vapaa tila 
tarkoittaa esteistä vapaata tilaa 2000 mm:n korkeuteen saakka siten, että kään-
tymistilan halkaisija ei osu kiinteisiin kalusteisiin, joiden kiinnitys läpäisee tilan 
vedeneristyksen lattialla tai seinällä. Näin ollen asuinhuoneiston wc- ja pesuti-
lassa sijaitsevaa pesukonevarausta ei rinnasteta kiinteään kalusteeseen, vaikka 
invalidiliiton ohjeistuksen mukaan olisi hyvä, ettei pesukone vie tilaa vapaasta 
kääntymiseen tarkoitetusta tilavarauksesta. (Ympäristöministeriö, 2018, s. 25-26; 
Invalidiliitto ry, 2022; Ympäristöministeriö, 2019, s. 100)
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Asunnon eteinen

Kuten aiemmin tässä luvussa totesin, tulisi asunnon eteistilassa mahtua käänty-
mään halkaisijaltaan 1300 millimetrin vapaassa tilassa.

Elämäntilanteesta riippuen apuvälineiden säilytyksen lisäksi tilaa voidaan tarvita 
esimerkiksi lastenvaunuille tai urheiluvälineille. Eteisessä tulisi olla riittävästi tilaa 
pukeutumiseen, vaatesäilytykseen, sekä vieraiden vastaanottamiseen. Kaappitilan 
lisäksi tarvitaan siis tilaa istumiselle pukeutumista varten ja pukeutumisen avus-
tamiselle sekä vapaata seinäpintaa esimerkiksi peilin kiinnitykselle. (Invalidiliitto 
ry, 2022; Ympäristöministeriö, 2019, s. 100) Eteistilan kulkukäytävälle on hyvä 
varata tilaa 900–1200 millimetriä (Haverinen, R., Kuoppa, J., Laine, M., Niemi-
nen, N., Ruoppila, S. & Saarimaa, S., 2020, s. 16).

Asunnon ruoanvalmistus- ja ruokailutilat

Eteistilan lisäksi valtioneuvoston asetuksessa rakennusten esteettömyydestä, 
halkaisijaltaan 1300 millimetrin kääntymistila vaadittiin keittiötilaan. 

Ruoanvalmistustilojen mitoituksen määritteleviksi tekijöiksi mainitaan Invalidilii-
ton sivuilla ruokakunnan koko ja keittiössä tehtävän työn tilavaatimus. Invalidi-
liiton nettisivuilla esteettömän keittiön ominaisuuksiin mainitaan muun muassa 
reilu laskutila ja lyhyet yhteydet ruoanlaittotilan, ruokapöydän ja säilytyskalustei-
den välillä. (Invalidiliitto ry, 2022) Keittiöissä kalusteiden yhteenlasketun pituu-
den olisi hyvä olla esimerkiksi 1–2 hengen taloudessa 3500–4500 millimetriä 
ja etenkin keskeiset toiminnot, kuten ruuanlaitto-, tiskaus- ja kylmäsäilytysalue 
tulisi sijoittaa lähelle toisiaan (Huttunen ym., 2011, s. 19). 

Esteettömässä ruoanvalmistustilassa asukkaalla on työskentelymahdollisuus pyö-
rätuolissa istuen tai tuetusti seisten (Ympäristöministeriö, 2019, s. 102). Keittiöis-
sä on tärkeää huomioida se, että mikäli tavallinen keittiö muutetaan esteettömäk-
si työtasojen alla olevien kaappien poistamisen ja polvitilan lisäämisen vuoksi, 
myös säilytystila keittiössä vähenee. (Invalidiliitto ry, 2022)

Asunnon ruokailuun tarkoitetun, keittiön yhteydessä olevan tilan mitoituksessa 
on tärkeää huomioida asukkaiden tilantarpeen lisäksi vierailun ja apuvälineen 
kanssa liikkumisen tilavaatimukset (Invalidiliitto ry, 2022). 

Asunnon makuuhuone

Valtioneuvoston asetuksessa rakennusten esteettömyydestä makuutilojen suun-
nittelun osalta otetaan kantaa pykälän 6 § Rakennuksen muut tilat osalta alla 
olevasti: 

``Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen 
sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisestei-
selle henkilölle. --´´

Esteetön makuuhuone tulee suunnitella mitoitukseltaan sellaiseksi, että sen 
kalustamiseen on useita vaihtoehtoja ja tilassa on helppo liikkua ja toimia apu-
välineillä myös avusteisesti. Makuuhuoneesta tulee olla esteetön kulku pesu- ja 
wc-tiloihin. (Ympäristöministeriö, 2019; Invalidiliitto ry, 2022). Makuu- tai 
asuinhuoneen koon tulee olla vähintään 7 m2, jotta mahdollistetaan tilan riittävä 
väljyys kalustamiselle. Asuntojen yksityisemmäksi tilaksi suunniteltua makuu-
huonetta ei ole välttämättä mahdollista pyhittää vain yhteen käyttötarkoitukseen, 
joten tilan mitoituksessa olisi hyvä pyrkiä monikäyttöisyyteen eri elämäntilantei-
siin mukautuvana. (Huttunen ym., 2011)

Asuntosuunnitteluasetuksen pykälässä 5 § ikkunan sijoittelulla ja muulla järjes-
tyksellä on varmistettava huoneen valoisuus, kalustettavuus ja näkymä ulos (Fin-
lex, 2022). Sänky tulee sijoittaa huoneessa pääty seinää vasten siten, että siitä on 
mahdollisuus nähdä ovelle, viereiseen huoneeseen ja ulos (Invalidiliitto ry, 2022). 
Sängyn ympärille jäävästä tilasta mainitaan muun muassa seuraavasti oppaassa 
esteettömästä rakennuksesta ja ympäristöstä: `` Yhden hengen makuuhuo-
neessa sängyn toisella sivulla riittää 800…900 mm:n tila, jos päädyssä on tilaa 
1300…1500 mm. Kahden hengen makuuhuoneessa voi vapaa tila sängyn pää-
dyssä olla 800…900 mm, mikäli parisängyn molemmilla sivuilla on 1300…1500 
mm leveä vapaa tila. ´´ (Ympäristöministeriö, 2019)
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Asunnon olohuone

Ympäristöministeriön asetuksessa asuin-, majoitus- ja työtiloista mainitaan asun-
non oleskelutiloista pykälän 4 § mukaan seuraavasti: 

`` Asuin-, majoitus- ja työtilan koon ja muodon on huoneen aiottu käyttö ja kalustettavuus 
huomioon ottaen oltava tarkoitukseensa soveltuvia. --´´ (Finlex, 2022).

Yleisesti oleskeluun, seurusteluun ja vapaa-ajan viettoon tarkoitetussa tilassa 
mitoituksen tulee olla väljä, jotta tila olisi mahdollisimman monikäyttöinen ja 
muunneltava. Yhtenäiset seinäpinnat lisäävät tilan kalustettavuutta ja toisaalta 
olohuoneeseen olisi hyvä jättää kalustamatonta tilaa 3–5 m2 verran. (Huttunen 
ym., 2011)

Asunnon ulkotila/parveke

Asunnon parvekkeen mitoituksessa on huomioitava oleskelun vaatiman tilan 
lisäksi ulkotilaan johtavan oven avautuminen ja kulkuväylillä liikkuminen apuväli-
neen kanssa. Vaikka parvekkeen muoto vaikuttaa usein kalustettavuuteen, on sen 
suositeltava vähimmäiskoko 6 m2. (Ympäristöministeriö, 2019, s. 106) (Invalidi-
liitto ry, 2022)

3.4   Esteettömyysmääräykset ja  -ohjeet osana joustavaa    
   asuntosuunnittelua

Hyvästä asunnosta sanotaan, että se on huoneistoalaltaan riittävän tilava, sekä 
pohjaratkaisultaan selkeä ja muuntojoustava. Toimiva ja oikein mitoitettu tila 
soveltuu myös liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. (Ympäristöministeriö, 
2019, s. 100) Esteettömyysmääräykset- ja ohjeet, sekä niihin liittyvät tilavarauk-
set ovat siis kiinteässä yhteydessä asunnon tilallisuuteen, monikäyttöisyyteen ja 
joustavuuteen. Asunnon järkevällä mitoituksella voidaan ottaa huomioon edellä 
mainittujen ominaisuuksien lisäksi tilahierarkkiset ja esteettiset arvot, sekä tilojen 
luonne ja ilmaisu (Huttunen ym., 2011, s. 15).

Asuntojen esteettömyysmääräyksiä ja niiden myötä tavoiteltua joustavuutta ja 
hyviä suunnittelun periaatteita on haastettu viimeisten vuosikymmenten ajan 
kustannustehokkuuden toivossa esteettömyysmääräyksiä lieventävillä kokeiluilla 
ja aloitteilla. Asumisen kehittäminen onkin nähty Suomessa pitkälti normien ja 
säädösten kehittämisen kautta, jossa luovalle suunnitteluprosessille, jonka pohjal-
ta uusia ratkaisuja asuntotuotannossa muodostuu, jää erittäin vähän tilaa (Krok-
fors, 2010, s. 223). Lievennysten ja kustannusvähennysten tavoitteena on ollut 
pienentää asuntojen pinta-aloja ja maksimoida huoneistomääriä rakennuksen 
porrastasannetta kohden. Tällä taas on tavoiteltu tiiviimpää kaupunkirakennetta 
ja suurempaa asuntotuotantoa. Vaikka rakentamiseen liittyviä sääntöjä on syytä 
ajoittain päivittää ja käydä keskustelua niiden tarkoituksenmukaisuudesta (Savela, 
2020), niin asumisen laatua, hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta edistävien määräys-
ten lieventämisessä tai poistamisessa olisi syytä kyseenalaistaa taloudellisen hyö-
dyn tavoittelemisen motiivit ja punnita niitä edellä mainittujen arvojen kanssa. 

Vaikka esteettömyysmääräyksiä lievennettiin vuodesta 2018 alkaen uudisasun-
tojen tilamitoittamisen osalta, esteettömien tilojen rakentamisvelvoitteesta ei 
luovuttu, toisin kuin suurimmassa osassa uudisopiskelija-asuntoja. Vaikka uudi-
sasunnot mitoitetaan esteettömiksi, asuntojen pinta-alat ovat pienentyneet tästä 
huolimatta 2010-luvulta asti ja toimivuus niissä on heikentynyt kalustettavuuden, 
huoneistokokojen ja valoisuuden ehdoilla. Tilat mitoitetaan siis esteettömik-
si, mutta toisin kuin esteettömyyden ehdoin toteutetulta ja oletettavasti niiden 
mukaan väljältä tilamitoitukselta voisi odottaa, valtaosa pienistä asunnoista on 
silti todettu joustamattomiksi ja toimimattomiksi. Kuten aiemmin tässä työssä 
totesin, laadukkaan suunnittelun avulla ja tapauskohtaisilla toteuttamisen tavoilla 
esteettömyysmääräysten soveltamisessa ei tutkimusten mukaan todettu olevan 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia asuntojen toteutukseen, mutta asunnot ovat 
pienentyneet siitä huolimatta. 
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Rakentamiseen liittyvät säännöt ja määräykset on tarkoitettu ylläpitämään ja 
luomaan pitkälle ulottuvaa hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta (Savela, 2019), mutta 
minimimääreistä on nykyisessä rakennuskulttuurissa tullut käytännössä normeja 
(Krokfors, 2010, s. 231). Esteettömyydestä on pidetty kiinni, mutta tiloja pienen-
tämällä ja asuntoja yksipuolistamalla on sivuttu muista hyvää asumista määrittä-
vistä arvoista asunnoissa, kuten tilallisesta mielenkiintoisuudesta, tilahierarkiasta 
tai tilan luonteikkuudesta.

Työssäni on tarkoitus tutkia miten esteettömyyden ehdoilla mitoitetut tilava-
raukset jäsentyvät pienissä asunnoissa ja miten nämä asunnon tilakohtaisesti 
tehdyt ratkaisut saattavat heikentää asuntojen joustavuutta ja tilallista mielen-
kiintoisuutta. Tutkin voisiko asunnon tilankäyttöä, sekä mitoitusta tehostaa ja 
parantaa joustavuuden keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti soveltamalla. 
Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen ideana ei ole rajoittaa 
esteettömyyden kaikille mahdollistamaa yhdenvertaisuutta, asukkaiden itsemää-
räämisoikeutta tai omatoimisuutta. Esteettömyysmääräysten- ja ohjeiden luovan 
soveltamisen tarkoitus on lisätä asukkaan vaikutusmahdollisuuksia muuttaa 
asuntoa oman elämäntilanteen ja mieltymysten mukaan. Asunnoissa säilytetään 
esteettömän vierailun mahdollisuus sen kannalta olennaisissa tiloissa ja asunnon 
joustavuutta lisäävät rakenteelliset ratkaisut suunnitellaan suhteellisen helposti 
muunneltaviksi. Näin ollen tilojen, joissa on vesipisteitä ja viemäröintejä suun-
nitellaan huolellisesti alusta asti esteettömiksi, sillä erityisesti juuri rakennusten 
talotekniikkaan liittyvien muutostöiden tekeminen on haasteellista ja kallista 
(Tuomola, 2016, s. 5). Tässä työssä siis esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden 
luovalla soveltamisella tarkoitan niistä väliaikaisesti joustamista, jolloin asunto 
voidaan tarvittaessa suhteellisen kevyillä muutoksilla muuttaa esteettömäksi, jotta 
se voisi palvella asukasta eri elämäntilanteissa. 

Hyvin suunnitelluissa asunnoissa esteettömyysmääräyksiä ei tarvitse luovasti 
soveltaa ollenkaan ja tämä tulisikin olla lähtökohtainen tavoite asuntosuunnit-
telussa. Asukkaan ja rakennuksen elinkaaren kestävyyden kannalta on kuitenkin 
tärkeää tutkia luovasti, millä keinoin joustamattomaksi todettuja pieniä asuntoja 
voisi parantaa. Etenkin pienissä asunnoissa tehdyt ratkaisut tilamitoituksessa 
merkitsevät ja korostuvat. 

4 Joustavan suunnittelun keinot osana pienten asuntojen
 tilanmuodostusta

Asuntorakentamisessa on pitkään korostettu toiminnallisuutta ja asuntosuunnit-
telussa tiloja, jotka palvelevat monenlaisia asukkaita, erilaisia tarpeita ja elämänti-
lanteita (Helander, 2020). Nykyinen asuntotuotanto Suomessa perustuu 1920- ja 
30-luvuilla funktionalismin aikana muodostuneisiin ja myöhemmin vakiintunei-
siin, erityisesti tehokasta toiminnallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta korostaviin 
asuntosuunnittelukäytäntöihin, joissa asumista tarkastellaan erilaisten asumistoi-
mintojen kautta. (Krokfors, 2010, s. 212; Tarpio, 2015, s. 4, 18, 21) 

Kuten aiemmin totesin, laadukkaaseen suunnitteluun tarkoitetut ohjeet asuin-
toimintojen sekä tilavarausten minimimitoituksista ovat yleistyneet normeiksi. 
Suomalainen asuntorakentaminen on ollut pitkään yksipuolista sekä ilmaisultaan, 
että asumisen konsepteiltaan (Helander, 2020). Arkkitehti ja rakennusneuvos 
Olli Lehtovuori puhuu kirjassaan ``Asukkaan ehdoilla – moninaisuutta asuma-
muotoihin´´ typologian kannaltaan perustyyppiasunnoista, joita markkinamiehet 
myyvät ``yksilöllisinä´´ asuntoina. Lehtovuori viittaa tällä asuntojen tyypin-
omaisiin perusmuotoihin ja asuntoryhmittelyihin. (Lehtovuori, 2015, s. 8, 12) 
Standardoitu ja teollinen asuntotuotanto, sekä tiukka normittaminen yhdessä 
2010-luvun tehokkuuden maksimoinnin aikakauden kanssa ovat johtaneet Suo-
messa asuntotuotannon yhdenmukaisuuteen, jossa asuntotarjonta vastaa heikosti 
yhteiskunnan sosiaalisiin muutoksiin (Krokfors, 2010, s. 212; Helander, 2020). 
Joustavuus asuntoratkaisuissa ei itsearvoisesti ole tavoiteltavaa (Hedman, M., 
Heikkinen, J. & Kotilainen, S., 2015, s. 10), mutta elämäntilanteiden ja perhera-
kenteiden jatkuvat muutokset, sekä tilojen mukautuminen niiden myötä vaatii 
asumisrakenteelta joustavuutta, joka on yksi merkittävimmistä tekijöistä mah-
dollistamassa rakennetun ympäristön sopeutuvuutta ja pitkäikäisyyttä (Krokfors, 
2010, s. 211-212)
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Asunnon joustavuus siis vastaa yleensä sekä asukkaan elinkaaren muuttuviin, 
että toisaalta muuttumattomiin tarpeisiin, joka taas lisää asunnon ja asuinraken-
nuksen kestävyyttä. Arkkitehti Jyrki Tarpio analysoi arkkitehtiuutisten artikkelis-
saan sodanjälkeistä kerrostalorakentamista Helsingin Ruskeasuolle vuonna 1951 
valmistuneen kerrostalokohteen avulla. Hän vertaili kohdetta nykykerrostaloihin 
kahden Ruskeansuon asuntoesimerkin kanssa vastaavan kokoisen esimerkkikoh-
teen avulla. Hän nosti artikkelissaan esiin kolme kohtaa, joista voi oppia kestä-
vyyden kannalta 70 vuoden ikäisistä asunnoista. Ensimmäiseksi Tarpio mainitsee 
asuntojen asialliset tilat kaikille asumisen perustoiminnoille eli levolle, oleskelulle, 
ruokailulle, hygienian hoidolle, huollolle, sekä säilytykselle ja toisinaan työs-
kentelylle. Toiseksi asunnot ovat monipuolisesti kalustettavia ja monikäyttöisiä. 
Kolmannessa kohdassa Tarpio mainitsee tilakokonaisuudet, jotka mahdollistavat 
asuntojen kokojen ja tilojen muunneltavuuden. (Tarpio, 2020)

Joustavaan asuntosuunnitteluun pyrkiminen ei ole ainoastaan tilasuunnittelussa 
kestävyyttä ja joustavuutta tavoiteltava piirre, vaan lakiin kirjattu velvoite. Kuten 
aiemmin tässä työssä luvussa kolme totesin, rakentamiselta velvoitetaan maan-
käyttö- ja rakennuslain pykälässä 117 §, että rakennuksen tulee olla tarkoitustaan 
vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa (Finlex, 2022). Vaikka 
muunneltavuudesta säädetään laissa, on joustavuuden juurtumista etenkin asun-
torakentamisen käytäntöihin ollut hidastamassa rakennusalan asenteet, vaihtele-
vat näkemykset joustavuuden taloudellisista hyödyistä ja käsitteen epämääräisyys 
(Hakaste, 2015, s. 68).

 4.1 Joustavuus käsitteenä diplomityössä

Joustavuus on käsitteenä laaja ja sitä voidaan pitää kattoterminä usealle sen ala-
käsitteelle (Huuhka & Saarimaa, 2018, s. 411). Joustavuus terminä määritellään 
kyvyksi mukautua erilaisiin käyttöihin (Tarpio, 2015, s. 4) ja rakennuksen jous-
tavuudella tarkoitetaan sen kykyä mukautua käyttöikänsä aikana tapahtuviin toi-
minnallisiin, teknisten järjestelmien ja käyttötarkoituksen muutoksiin (Hakaste, 
2015, s. 68). Rakennusten ja asuntojen muutospotentiaalista puhuttaessa, terminä 
joustavuutta voidaan tutkia kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisenä on moni-
käyttöisyyden näkökulma, jolloin tiloja voidaan käyttää monipuolisessa käyttötar-
koituksessa niiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen ja niitä fyysisesti 
muuntamatta. Toisena on muunneltavuuden näkökulma, jolloin tiloja voi fyysi-
sesti muunnella tai muuttaa rakennusteknisiä muutoksia tekemällä. (Tervo, 2021, 
s. 21; Krokfors, 2017, s. 21; Huuhka & Saarimaa, 2018, s. 411) Asunnon mukau-
tumispotentiaali voidaan maksimoida hyödyntämällä useita joustavuuden keinoja 
(Kaasalainen, 2015, s. 101).

Keskityn työssäni tutkimaan pienten asuntojen joustavuutta niiden olemassa 
olevien rakenteellisten ja teknisten rajausten puitteissa. Analysoin rakenteilla 
olevien pienten asuntojen pohjapiirustuksia case-kohteiden avulla ja suunnittelen 
niihin vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja joustavuuden keinoin esteettömyysmäärä-
yksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla. Olemassa olevat pienet tilat, sekä niiden 
rakenteelliset ja tekniset rajaukset luovat omanlaiset haasteensa joustavuuden 
keinojen hyödyntämiselle suunnittelussa. Tutkin tilan muunneltavuutta ja moni-
käyttöisyyttä sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, asumisessa ja sen laadun 
kehittämisessä pienissä asunnoissa. Monikäyttöisyyttä tutkitaan mahdollisuutena 
muuttaa asunnon sisällä olevien tilojen käytön luonnetta ja muunneltavuutta taas 
tutkitaan mahdollisuutena muokata asuntoa rakennusteknisiltä ominaisuuksil-
taan. Joustavuuden tutkimisen ja lisäämisen tavoitteina asumisessa on pidentää 
rakennuksen elinkaarta siten, että asunnot joustavat ja vastaavat eri asukkaiden 
elämäntilanteiden muutoksiin. Tässä luvussa esittelen tutkittuja joustavuuden 
logiikoita ja tilasuunnittelun keinoja, joita hyödynnän tämän diplomityön suun-
nitteluosuudessa. 

 4.2 Joustavan asunnon tilalliset logiikat ja muunneltavien    
               suunnitteluratkaisujen keinoja

Tässä alaluvussa selvitän ja analysoin, millaisia tilasuunnitteluun vaikuttavia 
logiikoita ja keinoja on olemassa joustavuuden toteutumisen mahdollistamiseksi 
pienessä asunnossa. Käyn erityisesti läpi arkkitehti ja tutkijatohtorin Jyrki Tar-
pion väitöskirjaa joustavan asunnon tilallisista logiikoista sekä Tampereen teknil-
lisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen julkaisusta arkkitehti Katri Suontaustan 
opinnäytetyötä joustavista asuinympäristöistä, joita käytän apunani diplomityöni 
analyysi- ja suunnitteluosuudessa. Koska keskityn työssäni olemassa oleviin pie-
niin asuntoihin, sekä niiden rakenteellisten ja teknisten rajausten huomiointiin, 
myös joustavuuden logiikoita ja keinoja tulee soveltaa näiden rajausten puitteissa. 

Asunnon joustavuus voidaan jakaa kahteen tilalliseen pääperiaatteeseen eli 
monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen. Jyrki Tarpio luokittelee väitöskirjas-
saan joustavat asunnot seitsemään ryhmään, joita hän kutsuu asunnon tilallisiksi 
logiikoiksi. Seitsemästä tilallisesta logiikasta kolme perustuu monikäyttöisyyteen; 
avotilalogiikkaan, halli- ja huoneet -logiikkaan ja monireittilogiikkaan. Tilallisista 
logiikoista neljä perustuu muunneltavuuteen ja näitä ovat kytköhuonelogiikka, 
muuntoaluelogiikka, moduulistruktuurilogiikka sekä ytimestä kasvamisen lo-
giikka. Logiikoita voi hyödyntää samanaikaisesti osassa asuntoa tai tilan organi-
soinnissa useaa logiikan periaatetta noudattaen. Logiikat ovat skaalautuvia sekä 
useaan mittakaavaan sovellettavia. (Tarpio, 2015, s. 41, 46, 57, 355)
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Asunnon tilallinen logiikka määritellään suunnittelun alkuvaiheessa, minkä peri-
aate muodostuu asunnon valitun muodon, avautumisten sekä niihin vaikuttavien 
asunnon sisälle muodostuneiden tilojen ja niiden käyttötarkoitusten perusteella. 
Olemassa oleva tila on muodostettu tietyllä logiikalla, eli tilan organisoimista oh-
jaavilla periaatteilla. Tarpio kuitenkin erottaa tutkimuksessaan käsitteet asunnon 
tilallinen logiikka ja joustavan asunnon tilallinen logiikka toisistaan. Joustavan 
asunnon tilallinen logiikka tarkoittaa asuintilan organisointitapaa, joka tuottaa 
asunnon erilaisiin käyttöihin joustavuutta. (Tarpio, 2015, s. 46)

Koska työni rajautuu tutkimaan joustavuutta olemassa olevissa pienissä asun-
noissa rakenteellisten ja teknisten ominaisuuksien ehdoilla, rajataan logiikat ja 
niihin syventyminen työni aiheen rajauksen mukaan. Käydessäni läpi Tarpion 
esittämiä joustavan asunnon tilallisia logiikoita, päädyin rajaamaan ja tutkimaan 
niistä neljää logiikkaa, joiden mukaan muodostetuissa asunnon tiloissa muutok-
set kohdistuvat asunnon sisäisiin ominaisuuksiin. Näitä logiikoita ovat avotilalo-
giikka, halli- ja huoneet -logiikka, monireittilogiikka ja muuntoaluelogiikka. Kol-
me rajauksen ulkopuolelle jäänyttä logiikkaa käsittelevät asunnon koon muutosta 
ja näin ollen ovat tutkielmani rajauksen kannalta epäolennaisia logiikoita. Käyn 
alla läpi lyhyesti diplomityöni rajauksen kannalta neljä olennaisinta joustavan 
asunnon tilallista logiikkaa, joita hyödynnän tutkielman suunnitelmaosuuden 
analyyseissä ja case-asuntopohjien suunnitelmissa.

Joustavan asunnon tilallisiin logiikoihin liittyy erilaisia konkreettisia keinoja asun-
non joustavan käytön lisäämiseksi sen sisäpuolella. Joustavista asuinympäristöistä 
laaditussa julkaisussa arkkitehti Katri Suontausta on koonnut arkkitehtuurin alan 
opinnäytetyöhönsä keinoja toteuttaa joustavia ratkaisuja asuntojen sisäpuolella. 
Suontausta on luokitellut joustavat suunnitteluratkaisut osittain toisiinsa limitty-
vään viiteen perusajatukseen: siirrettäviin elementteihin, kulkureittien muunte-
luun, uusiin rakenteisiin, tilallisiin ratkaisuihin, sekä kalusteisiin ja materiaaleihin. 
(Hedman ym., 2015, s. 14-43) Tulen esittelemään Suontaustan opinnäytteeseen 
koostamia ja valikoituja joustavuuden toteuttamisen keinoja Tarpion joustavan 
asunnon tilallisten logiikoiden esittelyn lomassa työni rajauksen ehdoin. Olen 
jaotellut Suontaustan joustavat suunnitteluratkaisut niihin mielestäni yhdistyviin 
joustavan asunnon tilallisiin logiikoihin. Huomionarvoista on, että joustavuuden 
keinot kuitenkin limittyvät eri logiikoissa eivätkä suoraan liity yhteen logiikkaan.

Joustavan asunnon tilallisiin logiikoihin liittyvät grafiikat ovat omia näkemyksiäni 
logiikoiden toimintaperiaatteista ja joustaviin suunnitteluratkaisuihin liittyvät gra-
fiikat on piirretty uudelleen Suontaustan työssä esitettyjen grafiikoiden mukaan.

Avotilalogiikka. Avotilalogiikan joustavuus perustuu avaraan ja jakamattomaan 
sisätilaan, jota voi rajata verhojen tai kalusteiden avulla eri asumisen toiminnoille 
tarkoitettuihin halutun kokoisiin alueisiin ja joita ei ole tarkoitus rajata väliseinil-
lä. Asumisen toiminnoista kuitenkin märkätiloihin sijoittuvat ja vedenkäyttöön 
perustuvat toiminnot, kuten peseytyminen, on yleensä sidottu kiinteästi paikal-
leen ja erotettu avonaisesta tilasta omakseen. Avotilalogiikkaan perustuva jousta-
vuus mahdollistaa helpot ja nopeat muutokset asumistoimintojen paikkoihin ja 
niiden kokoon liittyen.

Siirrettävät elementit. Avotilalogiikan joustavuuteen perustuen voidaan tilassa 
hyödyntää siirrettäviä tilanjakajia, jotka ovat valmiina asunnossa, kuten sermit ja 
kalusteet.
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Halli- ja huoneet -logiikka. Halli- ja huoneet -logiikan joustavuus perustuu 
läpikuluttomiin yleishuoneisiin, joita on mahdollisuus käyttää eri tavoin. Läpiku-
luttomuus mahdollistetaan keskittämällä liikenne yhteen tilaan, eli tutkimuksessa 
käytettyyn termiin halliin, josta kuljetaan muihin asunnon huoneisiin. Verrattuna 
avotilalogiikkaan, on esimerkiksi jaottelu yksityisempiin ja yhteisiin tiloihin läpi-
kuluttomassa tilassa helpompi järjestää. Edellytyksenä logiikan ja joustavuuden 
toimivuudelle on, että yleishuoneet ovat monikäyttöisiä lukuun ottamatta vesi-
pisteellisiä tiloja, joiden käyttötarkoitus määritellään tarkemmin heti suunnittelun 
alussa. Halli- ja huoneet -logiikan joustavuus tarkoittaa mahdollisuutta varioida 
tilojen kalustusta monin eri tavoin, kun tilojen lävitse ei tarvitse kulkea. 

Tilalliset ratkaisut. Halli- ja huoneet -logiikan joustavuuteen perustuen tilaan 
voidaan luoda monikäyttöisiä neutraaleja huonetiloja liikennetilan ympärille, joko 
suunnittelemalla neutraalin kokoisia huoneita tai vähentämällä toimintoja rajoit-
tavia kiintokalusteita monikäyttöisessä, vapaassa tilassa.
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Monireittilogiikka. Monireittilogiikan joustavuus perustuu huoneiden moni-
käyttöisyyden mahdollistamiseen. Logiikassa asunnon tilat järjestetään huone-
sarjoihin, joihin luodaan useita kulkureittejä aukotusten avulla. Halli- ja huo-
neet -logiikasta monireittilogiikka eroaa siten, että monireittilogiikassa voidaan 
hyödyntää sekä läpikuljettavuutta, että läpikuluttomuutta valitusta kulkureitistä 
riippuen. Logiikan joustavuuden taustalla on tilallinen ajatus, että vaihtelevissa 
käyttötilanteissa useasta kulkumahdollisuudesta huonetilaan voi valita kuhunkin 
tilanteeseen sopivimman reitin. Asumiskäytössä kulkureitin ja huonetilan läpi-
kulun poistamisen mahdollisuus on keskeistä, sillä huoneen perusluonnetta voi 
tällöin sovittaa asumisen toimintojen yhteisen ja yksityisen käytön vaatimuksiin. 
Logiikan joustavuus tarkoittaa edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi mahdol-
lisuutta varioida tilojen kalusteita monin eri tavoin.

Kulkureittien muuntelu. Monireittilogiikan joustavuuteen perustuen voidaan 
tilassa hyödyntää ovien ja kulkuaukkojen määrän lisäystä siten, että vaihtoehtoisia 
kulkureittejä tai ovia on tilassa runsaasti tai oville ja kulkureiteille on tehty välisei-
niin tila- ja aukkovarauksia. 
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Muuntoaluelogiikka. Muuntoaluelogiikan joustavuus perustuu tilanmuodos-
tukseen, jossa asunnon huonejako on osittain tai kokonaan muokattavissa. Huo-
nejakojen muutokset edellyttävät asunnon rakenne- ja lvis-teknisistä ratkaisuista 
riippuen joko pieniä tai suurempia rakennustoimenpiteitä. Muuntoaluelogiikassa 
onkin tärkeää tiedostaa, että logiikkaa käytettäessä muunneltava tila ei muodos-
tu joustavaksi pelkästään tilasuunnittelun keinoin, vaan siinä joudutaan usein 
ottamaan kantaa taloteknisiin ja rakenteellisiin seikkoihin. Logiikan joustavuuden 
taustalla on ajatus siitä, että asukkaalla on mahdollisuus rajata ja varustella asun-
non huonetiloja omien tarpeidensa ja elämäntilanteiden muutosten mukaan. 

Siirrettävät elementit. Muuntoaluelogiikan joustavuuteen perustuen voidaan 
tilassa hyödyntää siirrettäviä seiniä, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi poikittai-
sella seinän siirrolla, siirrettävillä seinäelementeillä tai liukuseinällä. 
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Uudet rakenteet. Muuntoaluelogiikassa huonejakoa mukauttaessa voidaan hyö-
dyntää väliseinille tehtäviä varauksia joko rajaten väliseinällä kokonainen huone-
tila omakseen tai rajaten tilaa väliseinän avulla osittain.
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SERMI KALUSTE

siirre vä seinä

POIKITTAINEN SIIRTO SIIRRETTÄVÄT
SEINÄELEMENTIT

LIUKUSEINÄ

ovien ja kulkuaukkojen määrän lisäys

KULKUREITTIEN JA
OVIEN YLITARJONTA

OVI- JA
REITTIVARAUKSET

varaus väliseinälle

VARAUS KOKO
SEINÄLLE

VARAUS OSALLE
SEINÄSTÄ

jae

KOKO TILAN JAKAMINEN PIENEN OSAN
EROTTAMINEN TILASTA

TILAN JAKAMINEN
USEAAN OSAAN

integroidut kalusteet

KALUSTE TÄYSIN
OSANA ASUNTOA,

KOKO AJAN KÄYTÖSSÄ

ERILLINEN OSA,
KÄYTETTÄVISSÄ
TARVITTAESSA

EI TOIMINTOA
RAJOITTAVIA

KIINTOKALUSTEITA,
VAPAA TILA

NEUTRAALI KOKO EI TOIMINTOA
RAJOITTAVIA

KIINTOKALUSTEITA,
VAPAA TILA

monikäy

MONIKÄYTTÖINEN
TILA

Kalusteet ja materiaalit. Asunnon joustavuutta lisää monipuolisen kalustetta-
vuuden lisäksi myös integroidut kalusteet, jotka voivat olla kiinteänä osana asun-
toa tai erillisenä osana, jolloin asukas voi hyödyntää ja käyttää niitä tarvittaessa.
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Koska olemassa oleva tila on muodostunut pitkälle tietyn tilallisen logiikan ja 
organisointitavan mukaan, tulen diplomityöni suunnitteluosuudessa hyödyntä-
mään joustavan asunnon tilallisia logiikoita vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 
2. Tässä vaihtoehdossa tutkin tilan uudelleen organisointia rakenteellisten rajaus-
ten puitteissa, jossa tekniset ratkaisut, kuten vesipisteet voidaan järjestää tilassa 
uudelleen. Tarkoitukseni on kuitenkin työssäni löytää joustavuuden lisäämiseksi 
keinoja myös olemassa olevaan pieneen tilaan sekä rakenteellisten, että teknisten 
rajausten puitteissa kevyin rakenteellisin keinoin. Nämä asunnon sisälle rajautu-
vat joustavuuden keinot vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 mahdollistavat 
asukkaan vaikuttamisen asuntonsa joustavuuden keinojen hyödyntämiseen ja 
käyttöön.

Tässä diplomityössä tarkoitukseni on hakea ja esittää luovia ideoita pienten asun-
tojen joustavuuden lisäämiseksi monipuolisesti konseptitasolla ja siksi otan kan-
taa ainoastaan tilasuunnittelun keinoihin luoda joustavuutta pieneen asuntoon. 
Pyrin ymmärtämään ja huomioimaan talotekniset ja rakenteelliset rajallisuudet 
parhaani mukaan esimerkiksi määrittämällä suunnitteluosuudessa kiinteästi ja py-
syvästi tilaa määrittävät elementit, kuten märkätilat paikoilleen, menemättä liian 
syvälle teknisten ratkaisuiden yksityiskohtiin.

 4.3 Joustavuuden toteuttaminen olemassa olevissa pienissä 
       asunnoissa

Asunnon joustavan käytön edellytyksenä on huonetilojen riittävät koot, sekä 
niiden järkevä ja harkittu kytkentä toisiinsa. Monikäyttöisyyden mahdollistavina 
tärkeinä tekijöinä tilojen kokojen lisäksi on niiden organisointi ja liikkuminen 
tilojen välillä. (Krokfors, 2010, s. 214) Yhä useammissa asunnoissa huoneiden 
monikäyttöisyys on vähentynyt (Helander, 2020) ja asunnon tiloissa on tavoiteltu 
tehotoiminnallisuutta (Tarpio, 2015, s. 393). Tehotoiminnallinen tila on suunni-
teltu ja rakennettu tiettyä asumistoimintoa varten, jossa on vältelty esimerkiksi 
pelkästään liikennekäytössä olevan perustelemattomissa olevan tilan toteuttamis-
ta (Tarpio, 2015, s. 393). Tästä näkökulmasta esimerkiksi käytävätilat saatetaan 
mieltää asunnossa hukkatilana, vaikka esimerkiksi osassa Tarpion esittämissä lo-
giikoissa siirtymätilat luovat parhaimmassa tapauksessa asuntoihin joustavuutta. 

Joustavan käytön edellytyksenä mainittu ajatus riittävästä tilasta tulee haastetuksi 
pienissä asunnoissa. Joustavat asunnot vastaavat asumisen muuttuviin tarpeisiin, 
sekä sitä kautta asukkaan mahdollisuuteen muuttaa asuntoa elämäntilanteensa 
mukaan. Toisaalta asumiseen tulee sisällyttää tilat myös sen muuttumattomiin 
tarpeisiin, jotka konkretisoituvat asunnoissa asumisen perustoimintoina. 

Asuntokohteistaan tunnettu arkkitehti Kirsi Korhonen mainitsee hyvien asun-
tojen suunnitteluperiaatteisiin toiminnoiltaan eriytetyt tilat ja huoneiden muuta-
mallakin eri tavalla mahdollisen kalustettavuuden. Tilat tulee voida jakaa henki-
lökohtaisiin ja yhteisiin tiloihin asunnon mittakaavasta riippumatta. Korhonen 
viittaa Arkkitehti -lehden haastattelussa asunnon hyvistä suunnitteluperiaatteista 
puhuessaan vuosikymmenten takaisiin aravatuotannon standardeihin, joista hän 
puhuu paljon hyvää sisältävinä, inhimillisinä, kauniina ja kohtuullisina. (Savela, 
2019, s. 31) 

Joustavaan asumiseen kohdistunut kritiikki on liittynyt 1960- ja 70-luvuilta alkaen 
standardoitujen ja massatuotettujen asuntojen monotonisuuteen ja sen myötä 
asukkaan vähäisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa asumisensa ratkaisuihin (Tarpio, 
2015, s. 31). Jatkuvasti pienenevien asuntojen kohdalla standardointi on viety 
äärimmilleen ja kritiikki asuntojen joustamattomuudesta kohdistuu tehotoi-
minnallisuutta korostaviin tiloihin ja niiden suunnittelua ohjaaviin periaatteisiin 
oletetuista, yksipuolisista asukasprofiileista. Kuten aiemmin tämän luvun alussa 
mainitsin, 1950-luvun asuntojen asialliset tilat kaikille asumisen toiminnoille ovat 
luoneet kestävyyttä asuinrakennuskantaan, joka nähdään yhtenä syynä siihen, että 
asunnot edelleen tänä päivänä houkuttelevat asukkaita. Ongelmana standardoin-
nissa ei ole tilojen eriyttäminen tiettyyn tarkoitukseen itsessään vaan minimimi-
toitukselle alisteiset ja standardoidut asunnon typologian ehdollistamat sisäiset 
tilaratkaisut, jotka rajaavat tilojen toiminnot yhdenmukaisiksi ja yleispätemättö-
miksi. Tarpio mainitsee väitöskirjassaan, että hänen esittämänsä joustavuuden 
logiikat haastavat tehotoiminnallisia tiloja ja 1900-luvulla sisäistettyjä funktio-
nalismin aikana muodostuneita ja vakiintuneita asuntosuunnittelukäytäntöjä ja 
suunnittelutavoitteita (Tarpio, 2015, s. 393). 
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5 Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen sekä    
 joustavuuden logiikoiden ja keinojen toteuttaminen pienissä  
 case-asunnoissa 

Tässä luvussa esittelen diplomityöni suunnitelmaosuuden, jossa analysoin ensin 
viittä erilaista case-kohdetta uudisasuntotuotannosta laadullisin kriteerein ja 
toiseksi esitän case-kohteisiin vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja. Valitsin tutkimusai-
heekseni pienistä asunnoista yksiöt ja kaksiot, sillä uudisasunnoista luvun kaksi 
mukaan vuonna 2020 Tampereella huoneistotyypin mukaan tuotetuista asun-
noista 60 % koostuivat yksiöistä ja kaksioista. 

Hyödynnän case-pohjapiirustusten analysoinnissa ja vaihtoehtoisissa suunnitel-
missa apunani aiemmin työssäni esitettyjä Jyrki Tarpion joustavuuden logiikoita, 
Katri Suontaustan muunneltavien suunnitteluratkaisujen keinoja ja asunnon 
tilakohtaisia esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita. Vaihtoehtoisten suunnitelmien 
tarkoitus on esittää, millaisia joustavuuden keinoja pienissä asunnoissa voidaan 
hyödyntää. Tutkin asuntoja ja niiden tilamitoituksia eri tavoin painottamalla 
esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla, jotta olemassa olevista 
tiloista voisi luoda joustavampia ja tilallisesti mielenkiintoisempia. 

Esittelen luvun alussa case-kohteet ja menetelmän, jolla tutkimuskohteet on 
valittu tähän työhön. Toisessa osassa lukua esitän case-kohteista yksitellen ana-
lyysin ja niihin liittyvät vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut, kaksi kustakin poh-
jasta. Analysoin pohjapiirustuksissa tilakohtaisia mitoitusperiaatteita ja asunnon 
joustavuuden mahdollisuuksia alla olevien kysymysten mukaisesti:

1) Tilakohtaiset mitoitukset: miten tilamitoitukset painottuvat olemassa olevassa 
tilassa? Minkälaisia tilavarauksia on tehty huonekohtaisesti esteettömyysmääräys-
ten ja -ohjeiden ehdoilla?

2) Asunnon joustavuuden mahdollisuudet: miten painottuneet tilamitoitukset 
muodostavat tilaan mahdollisuuksia joustavuudelle ja tilallisuudelle? Kuinka 
paljon tiloihin muodostuu ehjää seinäpinta-alaa? Pystytäänkö tilaa rajaamaan tai 
sulkemaan eri menetelmin? Pystytäänkö tilan kalustusta varioimaan helposti? 
Voidaanko tilojen käyttötarkoitusta muunnella? Miten tila soveltuu asukkaalle 
elämäntilanteiden muuttuessa?  

Case-kohteiden analysoinnin yhteydessä pohdin vaihtoehtoisia suunnitteluratkai-
suja pohjapiirustusten avulla joustavuuden ja esteettömyysmääräysten- ja ohjei-
den luovan sovellettavuuden näkökulmista. Vaihtoehtoisissa suunnitteluratkai-
suissa esitän jokaisesta case-pohjasta kaksi erilaista vaihtoehtoista pohjaratkaisua. 
Case-pohjapiirustukset on skaalattu ja mallinnettu pdf-tiedostoista rakennusliik-
keiden nettisivuilta.

Ensimmäisessä vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa esitän olemassa olevaan 
case-kohteen pohjapiirustukseen suhteellisen pieniä muutoksia vaativia ja jousta-
via tilaratkaisuja esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla. Tässä 
pohjaratkaisussa huomioidaan asunnon rakenteelliset ja tekniset reunaehdot, eli 
olemassa olevat talotekniset tilavaraukset ja asuntoa rajaavat kantavat rakenteet. 
Ensimmäinen vaihtoehtoinen pohjaratkaisu voidaan muuttaa täysin esteettömäk-
si palauttamalla tilajärjestys alkuperäiseen muotoon. 

Toisessa vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa tutkin miten asunnon sisäisiä 
tilaratkaisuja muuttamalla ja eri tavoin painottamalla saataisiin esteettömyysmää-
räyksiä luovasti soveltamalla joustavampia, tilallisesti mielenkiintoisia ja asukkaan 
elämäntilanteiden mukaan muuntuvia asuntoja. Kaikissa vaihtoehtoisissa poh-
jaratkaisuissa huomioidaan esteettömän vierailun mahdollisuus asunnoissa ja 
se, että asunnot on mahdollista palauttaa suhteellisen pienin muutoksin takaisin 
täysin esteettömiksi. 
 
Esteettömään vierailuun tarkoitettuja tiloja ei määritelty suoraan missään lähtees-
sä, mutta hyödynsin vierailuun tarkoitettujen tilojen määrittelyssä valtioneuvos-
ton asetusta rakennusten esteettömyydestä, sekä Invalidiliiton laatimia ohjeita. 
Valtioneuvoston asetuksessa asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin lu-
keutui asunnon yksi wc- ja pesutila. Asetuksen mukaan asunnon eteisessä tulee 
olla halkaisijaltaan 1300 mm pyörähdysympyrä. Invalidiliiton sivuilla mainitaan 
ruokailuun tarkoitetusta tilasta, että siellä tulee huomioida vierailun ja apuväli-
neen kanssa liikkumisen tilavaade. Näin ollen pienessä asunnossa olohuonetila, 
jonka yhteydessä ruokailutila yleensä on, tulee olla esteetön. Vierailun kannalta 
olennaisiin tiloihin johtavien ovien ja kulkuväylien vapaana leveytenä käytin val-
tioneuvoston asetuksen mukaista mittaa 850 mm. 

Käyn jokaisen case-pohjan yksitellen läpi ja esitän jokaisesta case-kohteesta yh-
teenveto-osuuden analysoinnin ja vaihtoehtoisten pohjapiirustusten esittämisen 
jälkeen. Nämä yhteenvedot tulen kokoamaan diplomityön luvussa kuusi, jossa 
vastaan työni alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin ja hyödynnän case-pohjien 
yhteenvetoja työni johtopäätöksissä.

 5.1 Case-kohteet ja niiden valintamenetelmät

Hain analysoitavat asuntopohjat Suomen kolmen suurimman rakennusliikkeen 
nettisivuilta. Vuoden 2020 liikevaihdoltaan suurimmat rakennusliikkeet olivat 
Rakennuslehden mukaan YIT Oyj, Skanska Oy-konserni ja SRV Yhtiöt Oyj. 
(Rakennuslehti, 2020)
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1) 29 m2 asuntopohja 1:100

    1H + KT

2) 30,5 m2 asuntopohja 1:100

    1H + KT

3) 35 m2 asuntopohja 1:100

    1H + KT + ALK

Tein asuntopohjahaun kerrostaloyksiöiden osalta 24.2.2022 ja 28.2.2022. Rajasin 
jokaisen rakennusliikkeen nettisivuilla asuntohaun rakenteilla oleviin kerrostalo-
yksiöihin Tampereella. Haussa kaikkien rakennusliikkeiden sivuilta edellä maini-
tuilla rajauksilla löytyi yhteensä 89 asuntoa, jotka kävin yksitellen läpi. Toisistaan 
eroavia asuntotyyppejä löytyi haulla 16 erilaista.

Yksiöitä hakiessani tein huomion, että lähes jokainen haun avulla löytynyt asunto 
sen koosta riippumatta, oli yhteen suuntaan avautuva ja kalustukseltaan hyvin 
samanlainen haun muiden yksiöiden kanssa. Kolme asuntoa hakuvaihtoehdoista 
oli muun kuin suorakulmaisen muotoisia. Variaatiota löytyi todella vähän asunto-
jen välillä muiden ominaisuuksien paitsi koon puolesta. Toistuvan, suorakulmai-
sen ja pitkän muodon vuoksi asuntojen oleskelutilat muodostuivat alkovillisia/
työtilallisia asuntoja lukuun ottamatta yhteen avonaiseen tilaan, johon keittiön, 
olo- ja makuuhuoneen toimintojen ja kalusteiden tuli sijoittua. Kulma-asunto-
ja lukuun ottamatta, suorakulmaisen muotoiset asunnot avautuivat ainoastaan 
yhteen suuntaan. Haettujen yksiöiden koot vaihtelivat pääosin 25 m2 ja 40 m2 
välillä. Yksikään haun asunnoista ei sijainnut kahdessa tasossa.

Hahmottaakseni yksiöiden kokojen jakautumista, jaottelin asunnot koon mukaan 
kategorioihin 25 m2-29 m2, 30 m2-34 m2 ja 35m2-40 m2+. Yksiöt jakautuvat siten, 
että yhteensä 89 asunnosta 44 asuntoa sijoittui kokoluokkaan 25 m2-29 m2, 28 
asuntoa kokoluokkaan 30 m2-34 m2 ja 17 asuntoa kokoluokkaan 35 m2-40 m2+. 
Toisistaan eroavat 16 asuntotyyppiä sijoittuivat kokoluokkiin siten, että 4 asuntoa 
sijoittui kokoluokkaan 25 m2-29 m2, 9 asuntoa kokoluokkaan 30 m2-34 m2 ja 3 
asuntoa kokoluokkaan 35 m2-40 m2+.  Toistuvimmat huoneistojen koot olivat 
näistä kokoluokista 29 m2, 31 m2 ja 35 m2. Huoneistotyyppejä oli kaikissa koko-
luokissa kahdenlaisia. Toisessa huoneistotyypissä oli yksi huone ja keittotila (1H 
+ KT) ja toisessa yksi huone, keittotila ja alkovi/työtila (1H + KT + TT/ALK). 
Vaikka alkovillisia tiloja oli kaikissa kokoluokkakategorioissa, alkovilliset tilat 
olivat yleisempiä kokoluokkakategorioissa 30 m2-35 m2 ja 35 m2-40 m2.

Etenin yksiöiden esimerkkiasuntopohjien valinnassa siten, että valitsin jokaisesta 
kolmesta kokoluokkakategoriasta eniten tuotetuimmat huoneistokokopohjat. 
Kaikki kolme asuntopohjaa valittiin eri rakennuttajalta. Esimerkkiasuntopohjien 
joustavan suunnittelun keinoja ja esteettömyysmääräysten luovaa soveltamista 
voidaan hyödyntää haun kaikissa suorakulmaisissa, yhteen suuntaan avautuvissa 
asuntopohjissa, joita oli yhteensä 86 kappaletta. 

1) Asuntokokokategoriasta 25 m2-29 m2 valitsin SRV:n 29 m2:n asuntopohjan, 
jossa oli yksi huone ja keittotila. 

2) Asuntokokokategoriasta 30 m2-34 m2 valitsin Skanskan 30,5 m2:n asuntopoh-
jan, jossa oli yksi huone ja keittotila.

3) Asuntokategoriasta 35 m2-40 m2+ valitsin YIT:n 35 m2:n asuntopohjan, jossa 
oli yksi huone, keittotila ja alkovi.
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Tein asuntopohjahaun kerrostalokaksioiden osalta 3.3.2022. Rajasin jokaisen 
rakennusliikkeen nettisivuilla asuntohaun rakenteilla oleviin kerrostalokaksioi-
hin Tampereella. Haussa kaikkien rakennusliikkeiden sivuilta edellä mainituilla 
rajauksilla löytyi yhteensä 142 asuntoa, jotka kävin yksitellen läpi. 

Kaksioita läpi käydessäni huomasin, että niiden tarjonta oli kokojensa ja poh-
jaratkaisujensa puolesta yksiöihin verrattuna monipuolisempaa. Kolmen suu-
rimman rakennusliikkeen sivuilta kaksioita löytyi eri kokoisina 34,5 m2 ja 72 m2 
väliltä. Toisistaan eroavia asuntotyyppejä löytyi haussa 44 kappaletta. 

Hahmottaakseni kaksioiden kokojen jakautumista, jaottelin asunnot koon 
mukaan kategorioihin 30 m2- 40 m2, 41 m2- 50 m2 ja 51 m2- 60 m2+. Kaksiot ja-
kautuivat siten, että yhteensä 142 asunnosta 17 asuntoa sijoittui kokoluokkaan 30 
m2-40 m2, 70 asuntoa kokoluokkaan 41 m2- 50 m2 ja 55 asuntoa kokoluokkaan 
51 m2- 60 m2+. Toisistaan eroavat 44 asuntotyyppiä sijoittuivat kokoluokkiin 
siten, että 6 asuntoa sijoittui kokoluokkaan 30 m2- 40 m2, 23 asuntoa kokoluok-
kaan 41 m2- 50 m2 ja 15 asuntoa kokoluokkaan 51 m2- 60 m2+. 

Etenin kaksioiden esimerkkiasuntopohjien valinnassa siten, että valitsin tutkit-
tavat esimerkkiasuntopohjat kahdesta pienimmästä kokoluokkakategorioista, 
eli kategorioista 30 m2-40 m2 ja 41 m2- 50 m2. Tein rajauksen siltä pohjalta, että 
diplomityöni aihe käsittelee pieniä asuntoja. Valitsin rajaamistani kahdesta koko-
luokkakategoriasta asuntopohjat kategorioiden keskivaiheilta. Kaksioissa asunto-
pohjien koot ja muodot olivat yksiöihin verrattuna paljon vaihtelevampia, joten 
oli haastavaa valita asuntopohjista eniten tuotetuimpia asuntokokoja. Valitsin 
molemmat case-asuntopohjat eri rakennuttajalta. Tutkittavat esimerkkiasunto-
pohjien koot ovat 35,5 m2 ja 44,5 m2. 

Huoneistotyyppejä oli kaikissa kokoluokissa kahdenlaisia. Toisessa huoneisto-
tyypissä oli kaksi huonetta ja keittotila (2H + KT) ja toisessa kaksi huonetta, 
keittotila ja sauna (2H + KT + S). Yksikään haun asunnoista ei sijainnut kahdes-
sa tasossa. Tutkimukseni aiheen kannalta oli huomionarvoista, että haun kaikista 
142 asunnosta kuudessa oli mahdollisuus tehdä kaksiosta kolmio ja muuttaa 
halutessaan huonetilojen käyttötarkoitusta. 

1) Asuntokokokategoriasta 30 m2- 40 m2 valitsin YIT:n 35,5 m2:n asuntopohjan, 
jossa oli kaksi huonetta ja keittotila.

2) Asuntokokokategoriasta 41 m2- 50 m2 valittiin Skanskan 44,5 m2:n asunto-
pohja, jossa oli kaksi huonetta ja keittotila
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1) 35,5 m2 asuntopohja 1:100

    2H + KT

2) 44,5 m2 asuntopohja 1:100

    2H + KT
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istuin (ruokailu ja työskentely)

500 x 500 mm

nojatuoli

800 x 800 mm

kahden istuttava sohva

S 800 x L 1600 mm

kulmasohva

S 990 x L 1860 mm

kolmen istuttava sohva

S 900 x L 2200 mm

sohvapöytä

600 x 600 mm

työpöytä

S 500-600 mm x L 1200 mm

pieni ruokapöytä

800 mm x 800 mm

keskikokoinen ruokapöytä

S 800 x L 1200 mm

iso ruokapöytä

S 800 x L 1800 mm

pieni vuode

L 1400 mm x S 2000 mm

iso vuode

L 1600 mm x S 2100 mm

säilytyskaapit

S 600 mm, L 500-600 mm

tv-taso

S 300-400 mm,

L 900-1000 mm

/sovitettu tilaan

pienet pöydät / yöpöydät

d= 400 mm

 5.2 Case-kohteiden analyysit ja vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut

       Suunnitteluosuudessa käytetyt kalustesymbolit ja niiden mitat
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29 m2

Case-asuntopohja 1
1H + KT
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5 m1:100

1 Eteinen

2 Vaatehuone

3 Kylpyhuone

4 Olohuone

5 Keittotila

sijaintikaavio ei mittakaavassa
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Case-asuntopohja 1, 29 m2

1H + KT

Asuntoyhtiö

Asunto Oy Tampereen Kissanpäivät

Hippoksenkatu 40, 33530 Tampere (alustava osoite, ei vahvistettu)

Yhtiö on kuusikerroksinen, yksiportainen asuinkerrostalo

Tontti

Kaupunki: Tampere

Kaupunginosa: 133 Kissanmaa

Kortteli: 850

Tontti: 11, tontti on vuokratontti

Huoneistot

Rakennuksessa on yhteensä 52 asuinhuoneistoa, jotka koostuvat eri kokoisista

asunnoista yksiöistä neliöihin. Asuinhuoneistoista 19 kpl on 29,0 m2 1 h+kt

asuinhuoneistoja.

Yhteiset ja tekniset tilat

Lämpimät irtaimistovarastot 1 kpl/asunto, siivouskomero, UVV, LVV ja

tekniset tilat.

Yhteissauna, kuivaushuone ja polkupyörän huoltotila erillisessä

piharakennuksessa.

Rakennuttaja

SRV Rakennus Oy

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Arvioitu valmistuminen syksyllä 2023
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Asuntopohja, esteettömät

tilavaraukset 1:100
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Tila-analyysi - Esteettömyyden ehdoin mitoitetut tilat

ET Asunnon pienessä eteistilassa on varattu tila juuri ja juuri pyörähtämään

mahtuvalle pyörähdysympyrälle.

KT Asunnon keittotilan tulee esteettömän mitoituksen ehdoin olla avoin tila,

sillä mikäli tilan rajaisi väliseinällä samaan linjaan kylpyhuonetta ja keittotilan

kalusteita rajaavan seinän kanssa, ei tilaan mahtuisi pyörähdysympyrää.

KH Kylpyhuoneessa mahtuu kääntymään apuvälineellä, mikäli pesukonetta ei

ole. Myöskään kapea, päältä täytettävä pesukone ei mahdu tilaan. Taloyhtiössä

ei ole yhteiskäyttöistä pesukonetta, joten apuvälinettä käyttävän ja/tai

esteettömiä tiloja tarvitsevan henkilön tulisi hoitaa pyykkihuolto muualla kuin

asuinrakennuksessa.

OH Asunnon olohuoneeksi tarkoitettu tila on avointa tilaa, jossa mahdollistuu

esteetön oleskelu tilassa kalusteista riippuen. Esteettömät tilavaraukset

sijaitsevat asunnon keskellä sijaitsevalla kulkureitillä.

MT Pyörähdysympyrä mahtuu vuoteen päätyyn tilan kalusteiden sijainneista

riippuen ja sängyn toiselle sivulle jalkopäätyyn jää tilaa noin metrin verran,

mikäli vuode on 1400 mm leveä. Vaikka mitoitus vastaa esteettömyysohjeita,

eteisen ja makuualkovin tilaa rajaavan seinän ja tiukan mitoituksen kannalta

kapeampaa vuodetta olisi helpompi käyttää esteettömästi.

Case-asuntopohja 1, 29 m2, 1H + KT
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Asuntopohjat, esimerkki-

kalusteet 1:100
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Case-asuntopohja 1, 29 m2, 1H + KT

Tila-analyysi - Asunnon joustavuus, tilallisuus ja toiminnallisuus

ET Asunnon eteinen on tehokkaasti mitoitettu tila, jonka yhteydessä olevaan

vaatehuoneeseen on sijoitettu kaikki asunnon säilytystilat, keittotilassa olevaa

säilytystilaa lukuun ottamatta. Tilan tuntua eteisestä vie makuualkovin ja

eteisen välinen seinä, joka toisaalta luo yksityisyyttä makuutilaan, sekä erottaa

toiminnot toisistaan. Seinä luo eteis- ja makuutilaan kalustettavaa seinäalaa.

Eteisestä avautuu pitkä näkymä asunnon läpi ulos, joka luo avaruuden tuntua

tilaan.

KT Ruoanlaittotila on sijoitettu ulkoseinää vasten jolloin tilaan saadaan

luonnonvaloa ja näin ollen luotua miellyttävä työskentely-ympäristö. Keittotila

on suunniteltu avonaiseksi, osaksi oleskelutilaa, eikä sitä pysty erottamaan

omaksi tilakseen. Näin ollen myös kalustettava seinäala vähenee

oleskelutiloista. Toisaalta L-mallisena asunnon nurkassa sijaitessaan, keittiöön

muodostuu rauhallista työskentelytilaa.

KH Kylpyhuone on tiukasti mitoitettu, yhdistetty kylpyhuone- ja wc-tila. Tilan

pystyy varustamaan pyykinpesukoneella, paitsi silloin kun sinne tulee mahtua

pyörähdysympyrä. Säilytystilaa ei ole pohjapiirustuksessa merkitty

kylpyhuonetilaan erikseen, mutta altaan alle voidaan sijoittaa alakaappi ja

pesukoneen ylle tehdä kaappi- tai laskutilaa. Kylpyhuoneen ovi avautuu

oleskelutilaan keskelle asuntoa, joka toisaalta vähentää kalustettavaa seinäalaa ja

on epämiellyttävä ratkaisu itsessään.

OH Oleskeluun tarkoitettu tila on pitkä ja kapea avotila, johon on tarkoitus

sijoittaa asunnon ruokailu- ja oleskelutila. Varsinaista kalustettavaa seinäalaa

löytyy lähes ainoastaan asuntoa rajaavaa pitkää sivua vasten, sillä kulkureitti

asunnon toimintoihin sijoittuu keskelle huoneistoa. Kylpyhuoneen ovi sijaitsee

keskellä kulkureittiä ja vie asunnon keskilinjan seinällä sijaitessaan

oleskelutilasta kalustettavaa seinäalaa. Ulkotilaa vasten olevalla seinällä sijaitsee

korkeat ja koko seinän pituudella olevat valo-aukot, jotka toisaalta tuovat

pieneen asuntoon luonnonvaloa. Vaikka tilan joustavuus perustuu kalusteiden

vapaaseen sommitteluun, asunnon kulkureitti vaikuttaa tilan kalustettavuuteen

ja tilan rajaaminen kalusteiden tai sermien avulla estää luonnonvalon pääsyn

pitkän mallisen asunnon taaimmaiseen osaan.

MT Vaikka makuutila ei varsinaisesti alkovi olekaan, on sille selkeästi varattu

tila asunnon perältä eteisen vierestä. Yksityisyyttä tilaan tuo jonkin verran

eteistä ja makuutilaa rajaava seinä, mutta makuutilaa ei ole tarkoituksellisesti

rajattu yksityiseksi, omaksi tilakseen oleskelutiloista.
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1 ja

joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen/työtila

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 asuntoa joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti

soveltamalla, olemassa olevien rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen ehdoilla.
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Keitto- ja oleskelutilaa rajaavan väliseinän

sijainnilla ja aukotuksen avulla mahdollistetaan

näkyvyys oleskelutilasta ulos.

1

2

34

5

Väliseinän lisäys lisää kalustettavaa seinäalaa

molempiin tiloihin ja rajaa toiminnot toisistaan.

Käännettävä rimaseinä päästää luonnonvalon

lävitseen, mutta rajaa yksityisen makuutilan

sosiaalisesta oleskelutilasta ja estää suoran

näkymän tilaan. Kiinteälle seinälle käännettynä

makuutilan huollettavuus paranee.

Vaatehuoneen seinän purkaminen avartaa

eteistilaa ja mahdollistaa työpisteen

integroimisen säilytysjärjestelmään.

GSEducationalVersion

Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET Vaatehuoneen seinän purkaminen avartaa eteistilaa ja lisää tilaa siellä

toimimiseen, mutta ei vähennä säilytystilaa. Eteisen säilytysjärjestelmään on

mahdollista integroida pieni työpiste.

KT Keitto- ja oleskelutilan väliin sijoitetulla väliseinällä saadaan lisää

kalustettavaa seinäalaa molempiin tiloihin ja näköeste suoraan ruoanlaittotilaan.

Keittotila voidaan seinän avulla rajata omaksi toiminnokseen erilleen

oleskelutilasta. Väliseinän sijoitus mahdollistaa keittotilan ikkunasta

näkyvyyden ulos myös oleskelutilasta.

MT Makuutilaa ei täysin saa erotettua oleskelutiloista, mutta seinään kääntyvän

rimaseinän avulla voidaan vaihdella tilan yksityisyyttä, jolloin oleskelutiloista ei

ole selkeää näköyhteyttä makuutilaan. Toisaalta rimaseinä mahdollistaa

luonnonvalon pääsyn makuutilaan. Mahdollisuus kääntää rimaseinä kiinteää

seinää vasten lisää tilan käytettävyyttä esimerkiksi lakanoiden vaihdon tai

siivoamisen yhteydessä. Makuutilaan on mahdollisuus saada lisää säilytystilaa

vuoteen yläpuolelle sijoitetuilla kaapeilla, joiden alapintaan voi integroida myös

valaisimet.

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

KT Keitto- ja oleskelutilaa rajaavan seinän vuoksi keittotilaan ei mahdu

pyörähdysympyrää.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi muuttamalla asunnon

pohjaratkaisu alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi tai keittotilaa rajaavan

väliseinän purkamalla.

Case-asuntopohja 1, 29 m2, 1H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä toiminto-
jen erottamiseksi toisistaan ja kalustettavuuden lisäämiseksi tilassa

Monikäyttöinen tila ja integroidut kalusteet Tilan käyttötarkoituksen muu-
toksen mahdollisuus kalusteita varioimalla

Siirrettävät seinät käännettävä rimaseinä yksityisen ja sosiaalisen tilan erottami-
seksi toisistaan
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 case-asuntoa joustavan suunnittelun, sekä joustavan asunnon tilallisten

logiikoiden keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti soveltamalla ja olemassa olevien rakenteellisten ratkaisujen ehdoilla.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 asunnon tilat vesipisteineen järjestellään uudelleen.
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Seinän sisään liukuva rimaseinä sekä jakaa

toiminnot toisistaan, että keventää kompaktia

makuutilaa. Siirrettävä seinä mahdollistaa myös

makuutilan huoltamisen.

Säilytystilat jaetaan toimintojen kesken yhden

vaatehuoneen sijaan.

Seinän sisään liukuva ovi lisää asuntoon

kulkureittejä, sekä avaruutta ja mahdollistaa

luonnonvalon pääsyn myös kylpyhuoneeseen.

Kalustesijoittelu keittotilassa luo kaksi

kulkureittiä asuntoon:

1) kodinhoitotilan, josta on mahdollista myös

kulkea esimerkiksi ruokailutilaan ja

2) toimintoihin johtavan kulkuväylän

Avara ja yhdistyvä keitto- ja eteistila, sekä

pesukoneen sijoittelu muodostaa monikäyttöisen

tilan, jossa voi laittaa ruokaa, huoltaa kotia,

kuivata pyykkejä ja pukeutua.

1

2

3

4 5

1) 2)
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Case-asuntopohja 1, 29 m2, 1H + KT

Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET Asunnon eteistila väljenee sekä tehostuu ja kylpyhuoneen ovi avautuu

oleskelutilan sijasta eteiseen. Vaikka asunnossa ei ole vaatehuonetta, ei

säilytystilan määrä vähene vaan jakaantuu asunnon toimintojen kesken.

Eteiseen mahtuu 500 mm syvä kaappi, jossa kuitenkin mahtuu säilyttämään

ulkovaatteita. Heti asunnon sisäänkäynniltä säilyy pitkä näkymä asunnon läpi

ulos.

KT Keittotila sijoittuu luontevasti sisäänkäynnin ja eteisen yhteyteen, jolloin

siihen on kotiin tullessa helppo jättää esimerkiksi ruokaostokset. Keittotila

toimii samalla kodinhoitotilana, sillä sen yhteyteen on sijoitettu

pyykinpesukone. Tilaan syntyy kalustesijoittelun vuoksi kaksi läpikulkureittiä,

joista toinen toimii asunnon toimintoihin johtavana kulkuväylänä ja toisen voi

rauhoittaa ruoanlaitto- tai kodinhoitotilaksi, josta on kulkuyhteys

ruokailutilaan.

KH Kylpyhuonetilan mitoitusta ja kalustejärjestystä muuttamalla se voidaan

sovittaa pitkän ja kapean asunnon muotoon. Tila tehostuu ja esteettömyys

säilyy. Kylpyhuonetilasta saadaan tehtyä läpikuljettava, mistä on yhteys makuu-

ja eteistilaan. Kylpyhuoneeseen saadaan myös luonnonvaloa makuutilaan

johtavan liukuoven ollessa auki. Ratkaisu luo asuntoon kierrettävyyttä ja

avaruutta.

OH Olohuonetila säilyy alkuperäiseen pohjapiirustukseen verrattuna saman

kokoisena ja tila on kalustettavissa eri tavoilla.

MT Makuutila siirretään asunnon sisäänkäynnin yhteydestä ulkoseinää vasten,

jolloin siitä saadaan rajattua yksityisempi tila asunnon sosiaalisista toiminnoista

erilleen ja tilaan mahdollistetaan luonnonvaloa. Makuutilaan saadaan sovitettua

oma säilytystila kiintokaapin ja vuoteen yläpuolella olevien hyllyjen muodossa.

Makuutilasta mahdollistuu suora yhteys kylpyhuoneeseen, jolloin suihkusta

makuuhuoneeseen siirryttäessä ei tarvitse kulkea mahdollisesti hiekkaisen

eteisen läpi. Makuu- ja oleskelutilaa rajaava seinä on osittain seinän sisään

liukuva rimaseinä, joka mahdollistaa makuutilan huoltamisen, kuten

siivouksen tai lakanoiden vaihtamisen. Rimaseinä keventää siirrettävää seinää

ja muuten kompaktia tilaa.
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Siirrettävät seinät Tilaa rajaava kevyt, siirrettävä ja purettavissa oleva väliseinä 
mahdollistaa rajauksen yksityisen ja sosiaalisen tilan välillä sekä lisää tilojen kalus-
tettavuutta

Kulkuaukkojen määrän lisäys Kulkureittien muutoksen mahdollisuus aukko-
varausten avulla

Monikäyttöinen tila Tilan käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuden tehostami-
nen toimintoja yhdistämällä ja/tai muuttamalla
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SEINÄELEMENTIT

LIUKUSEINÄ

ovien ja kulkuaukkojen määrän lisäys

KULKUREITTIEN JA
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OVI- JA
REITTIVARAUKSET

varaus väliseinälle
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan muutos esteettömäksi, 1:100
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Case-asuntopohja 1, 29 m2, 1H + KT

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Makuutilaa rajaa osittain kiinteä seinä ja osittain rimaseinä. Rimaseinä

liukuu kiinteän seinän sisään, näin ollen tilasta saadaan esteetön siirtämällä

seinää, kuitenkin säilyttäen yksityisyyden ja näkösuojan makuutilassa kiinteän

seinän osuudelta.

KT Jotta keittotilassa pystyy toimimaan esteettömästi, tulee pyykinpesukoneen

vierestä poistaa yksi korkea kiintokaappi. Keittotilan kalustejärjestyksestä

johtuen tilaan muodostuu kaksi kulkureittiä muualle asuntoon. Toinen reiteistä

on 700 mm ja toinen, eli pesukoneiden välinen kulkureitti on 850 mm, jolloin

siitä pystyy kulkemaan apuvälineiden kanssa. Pesukoneita voi käyttää sivuttain

esimerkiksi pyörätuolista, joten koneiden edessä ei tarvitse olla tilaa

pyörähdysympyrälle.

Poistunut säilytystila pyykinpesukoneen vieressä voidaan korvata sekä

oleskelutilaan, että keittotilaan avautuvilla avohyllyillä. Avohyllyt korvaavat 700

mm leveän kulkureitin, jota ei voi käyttää esteettömästi ja ne päästävät samalla

valoa lävitseen eteistilaan.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi säilytyskalusteen poistamalla ja

seinää siirtämällä.
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Alkuperäinen

pohjapiirustus, 1:100

Vaihtoehtoinen

pohjapiirustus 1, 1:100

Vaihtoehtoinen

pohjapiirustus 2, 1:100
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Yhteenveto

Asunnon joustavuutta voidaan lisätä molemmissa vaihtoehtoisissa pohjissa

kalusteita ja niiden paikkoja muuntelemalla, sekä asunnon kevyitä väliseiniä eri

tavoin varioimalla - esimerkiksi siirtämällä, kääntämällä, uudelleen rakentamalla

tai purkamalla. Näin ollen pienessäkin asunnossa on mahdollista varioida tilan

yksityisyyden astetta. Tilaa rajaavina elementteinä voidaan hyödyntää kiinteitä

seiniä tai rimaseiniä, jolloin yhteen suuntaan aukeavissa asunnoissa myös

luonnonvalon pääsy mahdollistetaan mahdollisimman moneen asunnon tilaan.

Tilojen kalusteita varioimalla ja osoittamalla vaihtoehtoisia tapoja käyttää tilaa,

voi pienessäkin asunnoissa olla monikäyttöisiä tiloja. Esimerkiksi eteistilaa

voidaan hyödyntää työpisteenä tai keittotilaa kodinhoitotilana.

Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa joustavan asunnon tilallisista logiikoista

lähimpänä tilan järjestystä on avotilalogiikka. Asunto on ikään kuin ryhmitetty

yhdeksi avotilaksi, jossa makuu- ja keittotila on eriytetty siihen liittyviksi

alkoveiksi. Avonaisen tilan joustavuutta ja kalustettavuutta kuitenkin

heikentää keskellä tilaa kulkeva asunnon toimintoihin ja ulkotilaan johtava

kulkuväylä sekä siihen avautuva kylpyhuoneen ovi.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 joustavuuden keinoista tilaa rajaavan

kevyen väliseinän ja siirrettävän seinän avulla on hyödynnettävissä

muuntoaluelogiikan periaatteita. Eteistilaa voidaan käyttää monipuolisesti sinne

integroitavan työpisteen avulla.

Tilamitoituksia asunnon muodon ehdoin painottamalla vaihtoehtopohjassa 2

joustavaa käyttöä lisää vaihtoehtoiset kulkureitit, joten joustavuuden logiikoista

case-asuntopohjassa voidaan hyödyntää monireittilogiikkaa. Alkuperäisessä

suunnitelmassa, asunnon keskellä sijaitsevan kulkuväylän sijaan

vaihtoehtopohjassa 2 asuntoon saadaan muodostettua kolme vaihtoehtoista

kulkureittiä, joiden käyttöä varioimalla niiden varrella olevien tilojen luonnetta

voi muunnella ja tilat voivat toimia läpikuljettavina tai läpikuluttomina.

Esimerkiksi keittotila voidaan rauhoittaa ruoanlaitto- ja kodinhoitotilaksi,

vaikka tilasta on mahdollisuus kulkea olohuoneeseen. Vaihtoehtoisia reittejä

suunnittelemalla ja tilojen käyttötarkoitusta monipuolistamalla saadaan pieneen

asuntoon luotua avaruutta ja tilallista mielenkiintoa joustavuuden lisäksi.

Joustavan asunnon tilallisista logiikoista on vaihtoehtoisessa

pohjapiirustuksessa 2 hyödynnettävissä myös muuntoaluelogiikan periaatteita

siirrettävien seinien avulla. Asunnon toimintoja yhdistämällä esimerkiksi

keittotilasta saadaan monikäyttöinen tila.

Esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita voidaan soveltaa luovasti vaihtoehtoisissa

pohjapiirustuksissa keitto- ja makuutilassa, joista kevyitä väliseiniä siirtämällä,

kääntämällä tai purkamalla, sekä kalusteita varioimalla saadaan esteettömiä.

Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden sovellukset ilmenevät vaihtoehtoisissa

pohjissa asunnon kapeilla kulkuväylillä (700 mm) niissä kohdin kuin

esteettömän vierailun kannalta niiden leveydellä ei ole merkitystä. Kulkuväylillä

tarkoitetaan ovia ja käytäviä.

Case-asuntopohja 1, 29 m2, 1H + KT

monireittilogiikka

avotilalogiikka

muuntoaluelogiikka
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30,5 m2

Case-asuntopohja 2
1H + KT
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sijaintikaavio ei mittakaavassa

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone
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Case-asuntopohja 2, 30,5 m2

1H + KT

Asuntoyhtiö

Asunto Oy Ranta-Tampellan Masuuni

Ranta-Tampellankatu 8, 33180 Tampere

Yhtiö on yhdeksänkerroksinen, yksiportainen asuinkerrostalo

Tontti

Kaupunki: Tampere

Kaupunginosa: Ranta-Tampella

Tontti: oma tontti

Huoneistot

Rakennuksessa on yhteensä 51 asuinhuoneistoa, jotka koostuvat eri kokoisista

asunnoista yksiöistä neliöihin. Asuinhuoneistoista 7 kpl on 30,5 m2 1 h+kt

asuinhuoneistoja.

Yhteiset tilat

Polkupyöräpaja, ulkovälinevarasto, asuntokohtaiset irtaimistovarastot,

yhteiskäyttöinen kerhohuone, saunaosasto, näköalaterassi talon katolla.

Rakennuttaja

Skanska Talonrakennus Oy

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Valmistuminen 31.10.2023
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Asuntopohja, esteettömät

tilavaraukset 1:100

GSEducationalVersion

Tila-analyysi - Esteettömyyden ehdoin mitoitetut tilat

ET Asunnon eteistilaan mahtuu tilavaraus pyörähdysympyrälle, joka lävistää

pohjapiirustuksen mukaan hieman eteisen säilytystiloja.

KT Asunnon keittotila on pitkä ja kapea tila, jossa työskentelytila sijoittuu

pääosin asunnon kulkuväylälle ja jota kaventaa neliön mallinen kylpyhuone.

Keittotilassa mahtuu pyörähtämään apuvälineen kanssa ainoastaan lieden

edessä tilan irtokalusteiden sijoituksesta riippuen. Mikäli keittotilaa käytetään

esimerkiksi pyörätuolista, tulisi keittotilan kalusteiden alakaappeja poistaa

esteettömän työskentelyn takaamiseksi.

KH Kylpyhuone on asunnon kokoon nähden melko väljästi mitoitettu. Tilaan

mahtuu pyörähdysympyrä, jonka lisäksi kylpyhuoneessa mahtuu käyttämään

pesukonetta esteettömästi.

OH Oleskeluun tarkoitettu tila on avointa tilaa, jossa esteettömyys toteutuu

kalusteiden sijainneista ja niiden tilavarauksista riippuen. Oleskelutilaa on

tarkoitus käyttää myös makuutilana. Mikäli tilaan halutaan mahduttaa kapea

parisänky, pieni sohva ja pieni ruokaryhmä, vaatii sijoittelu niiden käytön sekä

kulkuväylien vaatimien esteettömien tilavarausten puitteissa tarkkaa

suunnittelua.

MT Makuutila on case-pohjassa suunniteltu sijoitettavan osaksi avointa

oleskelutilaa. Esimerkkikalustuksen mukaan esteettömyys toteutuu, kun

vuoteen vierellä mahtuu kääntymään apuvälineillä ja sängyn päätyyn jää tilaa

1200 mm.

Case-asuntopohja 2, 30,5 m2, 1H + KT
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Case-asuntopohja 2, 30,5 m2, 1H + KT

Tila-analyysi - Asunnon joustavuus, tilallisuus ja toiminnallisuus

ET Asunnon eteinen on tehokkaasti mitoitettu tila, jonka kulkuväylää

molemmin puolin rajaavat asunnon kokoon nähden runsaat säilytystilat.

Eteistila itsessään on asunnon kokoon nähden myös melko iso tila, jonka

käyttötarkoitusta asunnon perällä on hankala osoittaa muuhun kuin

säilytykseen. Eteisestä avautuu kuitenkin pitkä näkymä koko asunnon läpi ulos,

joka avartaa tiukasti mitoitettua eteistilaa.

KT Ruoanlaittoon tarkoitettu tila on perinteinen ratkaisu kapean ja yhteen

suuntaan avautuvan asunnon tilaratkaisu. Keittotila jatkaa eteistilan

kaappirivistöä peittäen toista, asuntoa pituussuunnassa rajaavasta seinästä lähes

kaksi kolmasosaa. Keittotilan kalusteet ovat asunnon kokoon verrattuna

melko runsaat. Ruoanlaitto tapahtuu asunnon kulkuväylällä ja keittotila

avautuu puoliksi myös asunnon oleskelutilaan. Keittotilaa ei pysty rajaamaan

omaksi tilakseen.

KH Kylpyhuoneen tilaratkaisu on pienelle asunnolle perinteinen yhdistetty

kylpyhuone- ja wc-tila, joka yhdessä asunnon eteisen ja osan keittotilaa kanssa

kattaa asunnon pinta-alasta noin puolet. Vaikka säilytystilaa ei ole

pohjapiirustukseen merkitty erikseen, voidaan esimerkiksi altaan alle sijoittaa

alakaappi ja pesukoneen ylle osoittaa kaappitilaa. Kylpyhuoneen valittu muoto

vie tilaa asunnon kulkuväylältä ja tila avautuu sekä kulkuväylälle, että

keittotilaan. Ratkaisu vie keittotilasta kalustettavaa seinä-alaa, eikä

hygieniatilojen avautuminen suoraan ruoanlaittotilaan ole optimaalinen

ratkaisu itsessään.

OH Oleskeluun tarkoitetun tilan joustavuus perustuu avoimeen tilaan, johon

on tarkoitus sijoittaa sekä lepoa varten vuode, että ruokailuun ja oleskeluun

tarkoitettuja kalusteita. Kalustettavaa seinäalaa muodostuu kolmelle kiinteälle

seinälle, joista yhtä seinää peittää puoliksi keittotilan kalusteet. Kalusteiden

sijoittelussa on huomioitava asunnon eteisestä keittotilan läpi kulkevasta

pääkulkuväylästä diagonaalisesti oleskeluun tarkoitetun avotilan läpi

parvekkeelle kulkeva reitti. Asunnossa on lähes lattiasta kattoon korkeat

valoaukot, jotka tekevät oleskelutilasta valoisan. Toisaalta nämä valoaukot ovat

asunnon ainoat ikkunat, joten avotilaa rajaavat elementit on valittava

huolellisesti ja valoa läpäiseviksi, jotta ne eivät heikennä valon pääsyä

syvemmälle asunnon tiloihin.

MT Lepoa varten tarkoitettu tila tulee sijoittaa osaksi oleskelutiloja ja

makuutilan rajaaminen yksityiseksi tilaksi sosiaalisista oleskelutiloista erilleen

on asukkaan itse määriteltävissä kalusteiden, verhojen tai sermien avulla.

Oleskelutilan kiinteiden kalusteiden sijoittelun vuoksi makuutila avautuu sekä

oleskelu- että keittotilaan.



90 91

GSEducationalVersion

Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1 ja

joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 asuntoa joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti

soveltamalla, olemassa olevien rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen ehdoilla.
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Rimaseinät sekä rajaavat näköyhteyden

yksityisen ja sosiaalisen tilan välillä, mutta

päästävät valoa läpi syvälle asuntoon ja

mahdollistavat näkymän vuoteesta ulos.

Keittotilan kalusteita kaventamalla saadaan lisää

väljyyttä oleskelutilaan ja keittotila rajautuu

lisääntyneiden tiloja rajaavien väliseinien myötä

omaksi toiminnokseen.

Makuutilaan saadaan säilytystilaa, jolloin se voi

toimia myös pukeutumistilana. Kaluste toimii

myös näköesteenä keittotilan ja vuoteen välillä.

Makuutilaan luodaan vaihtoehtoisia

kulkureittejä, joista toisen voi tarvittaessa sulkea

siirrettävän rimaseinän avulla.

Eteisen säilytystiloihin voidaan integroida

työpiste, joka mahtuu myös kaappiin säilöön

silloin kun työpiste ei ole käytössä.

1
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Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET Eteistilan säilytyskalusteisiin voi helposti integroida työpisteen, jonka saa

upotettua piiloon kalusterunkoon, kun työpiste ei ole käytössä.

KT Keitto- ja oleskelutilassa on varaa kaventaa lieden ympärillä olevia

alakaappikalusteita 400 mm leveiksi lieden molemmin puolin. Näin ollen

oleskelutiloihin vapautuu tilaa sekä kalustettavaa seinäalaa. Keittotila rajautuu

toiminnallisesti omaksi tilakseen kun alkuperäisen suunnittelman avotilan

sijaan suunnitellaan väliseiniä erottamaan toimintoja toisistaan.

MT Makuutila voidaan rauhoittaa omaksi tilakseen siten, että se erotetaan

oleskelu- sekä keittotilasta kiinteillä seinillä ja kiinteillä, sekä siirrettävillä

rimaseinillä. Kiinteät seinät rajaavat suoran näköyhteyden tiloista toiseen ja

lisäävät kalustettavaa seinäpinta-alaa. Rimaseinät taas rajaavat näköyhteyttä

sosiaalisen ja yksityisen tilan välille, mutta päästävät valon lävitseen, joka on

tärkeää kapeassa ja yhteen suuntaan avautuvassa asunnossa.

Makuutilaan on mahdollista luoda kaksi kulkureittiä keittotilasta ja

oleskelutilasta, joista toisen voi kokonaan halutessa sulkea siirrettävällä

rimaseinällä. Makuutilaan saadaan myöskin lisää toiminnoittain eriteltyä

säilytystilaa korkean vaatekaapin ja sängyn yläpuolelle sijoitettavien yläkaappien

muodossa, joiden alapintaan voi integroida valaisimet. Makuutila voi toimia

myös pukeutumistilana sen sijaan, että vaatekaappi on eteisessä. Vaikka

oleskelutila pienenee alkuperäisen pohjapiirustuksen avotilasta kiinteiden

seinien myötä, olisi avotilassa silti huomioitava eri toimintojen tilavaraukset

samalla tavalla kuin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa.

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Makuutilan kulkureitit ja -aukot ovat 700 mm leveitä, eikä keittotilassa

mahdu pyörähtämään apuvälineiden avulla.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi muuttamalla asunnon

pohjaratkaisu alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi, purkamalla makuutilan

ympärillä olevat väliseinät ja kalusteet.

Case-asuntopohja 2, 30,5 m2, 1H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä toiminto-
jen erottamiseksi toisistaan ja kalustettavuuden lisäämiseksi tilassa
Makuutila voidaan erottaa avonaisesta oleskelutilasta kiinteiden ja siirrettävien 
väliseinien avulla.

Siirrettävät seinät ja kulkuaukkojen määrän lisäys Tilaa rajaava kevyt, siir-
rettävä ja purettavissa oleva väliseinä mahdollistaa rajauksen yksityisen ja sosiaa-
lisen tilan välillä sekä lisää tilojen kalustettavuutta. Kulkureittejä on mahdollisuus 
muunnella aukkovarausten avulla.

Monikäyttöinen tila ja integroitavat kalusteet Tilan käyttötarkoituksen muu-
toksen ja toiminnallisen eriyttämisen mahdollisuus kalusteita varioimalla
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

6 Vaatehuone /

   Työtila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 case-asuntoa joustavan suunnittelun, sekä joustavan asunnon tilallisten

logiikoiden keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti soveltamalla ja olemassa olevien rakenteellisten ratkaisujen ehdoilla.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 asunnon tilat vesipisteineen järjestellään uudelleen.
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Tilaa rajaava väliseinä mahdollistaa tilajaon

yksityiseen ja sosiaaliseen, sekä lisää

kalustettavaa seinäalaa seinän molemmin puolin.

Kulkuaukkoa voi käyttää vaihtoehtoisena reittinä

makuutilaan tai tiukasti mitoitetussa asunnossa

kalusteiden vaihtamiseen ja tilan huollon

helpottamiseen.

Tilaa voi käyttää monipuolisesti vaatehuoneena,

työtilana tai kodinhoitohuoneena.

Keittotilan kalusteiden sijoittelu muodostaa

asunnon pääkulkuväylästä rauhallisen ja

toiminnallisesti eriytetyn ruoanlaittotilan.

Asuntoon muodostuneet nurkkaukset

hyödynnetään säilytystiloina. Säilytystilat

jakautuvat vaihtoehtoisessa pohjassa

tasaisemmin toimintojen kesken kuin

alkuperäisessä suunnitelmassa.

Tilaa asunnon pitkittäissuunnassa jakava seinä

mahdollistaa luonnonvalon pääsyn tiloihin

seinän molemmin puolin. Kulkuaukko irti

ulkoseinästä mahdollistaa näkymän

oleskelutiloista ulos.

Seinän sisästä liukuva rimaseinä rauhoittaa

makuutilan ja mahdollistaa luonnonvalon pääsyn

pitkälle asuntoon.

1

2

3

45

6
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Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET Asunnon eteistila tehostuu, kun kylpyhuonetila peilataan alkuperäiseen

suunnitelmaan nähden toiselle puolelle asuntoa. Vaikka kylpyhuoneen ovi

avautuu suoraan ulko-ovea kohti, reitti mahdollistaa pitkän näkymän asunnon

läpi ja helpottaa kalusteiden siirtoa huonetilasta toiseen kapeassa ja pitkässä

asunnossa (esimerkiksi vuoteen kuljettamisen makuutilaan). Säilytystilan määrä

eteistilassa vähenee, mutta jakautuu tasaisemmin asunnossa toimintojen

kesken. Vaikka ulko-ovelta ei suoraa näkymää asunnon läpi ulos

muodostukaan, mahdollistuu luonnonvalon pääsy eteistilaan asunnon

pääkulkuväylän läpi.

KT L-mallinen keittotila muodostuu asunnon pääkulkuväylästä omaksi

tilakseen. Pieni rimaseinäosuus rajaa oleskelu- ja keittotilan toisistaan.

Rimaseinäosuus lisää kalustettavaa seinäalaa oleskelu- sekä keittotilaan ja

päästää valon lävitseen keittotilaan. Keittotilan tasoa ja säilytystilaa voidaan

lisätä ruoanlaitto- ja oleskelutilan väliin, jolloin taso voi toimia myös

ruokapöytänä. Ruoanlaittoon tarkoitettu tila on väljä ja esteetön.

KH Kylpyhuonetilan muoto mukailee asunnon pitkää ja kapeaa muotoa, missä

kuitenkin säilyy esteettömän käytön mahdollisuus. Kylpyhuonetila muodostuu

läpikuljettavaksi tilaksi, jolloin sitä voi käyttää kahdesta suunnasta. Tilaan

saadaan myös luonnonvaloa vaatehuoneeseen avautuvan liukuoven ollessa

auki. Läpikuljettavuus luo asuntoon kierrettävyyttä ja avaruutta.

OH Olohuonetila pienenee alkuperäiseen pohjaratkaisuun verrattuna, mutta

kalustevarioinnin mahdollisuus tilassa säilyy.

VH/TT Asuntoon saadaan vaihtoehtoisessa pohjaratkaisussa muodostettua

alkuperäiseen pohjaratkaisuun verrattavissa olevaa säilytystilaa, jota voi käyttää

monipuolisesti asukkaan tarpeista riippuen. Tilaa voidaan pesukoneen sinne

sijoittuessa käyttää kodinhoitotilana, pukeutumistilana sekä vaatehuoneena tai

työtilana. Tilaan mahdollistetaan luonnonvalon pääsy seinän sisään liukuvan

rimaseinän avulla, joka toisaalta rauhoittaa makuutilan kiinni ollessaan. Auki

ollessaan rimaseinää voidaan käyttää vaihtoehtoisena kulkureittinä tai

muuttamista ja huoltoa helpottamaan tehokkaasti mitoitetuissa tiloissa.

MT Makuutila voidaan erottaa omaksi tilakseen kiinteällä väliseinällä

oleskelutiloista. Tiukan tilamitoituksen vuoksi kulku makuutilaan tapahtuu

pääosin oleskelutilasta valoaukkojen vierestä. Ikkunoista irti oleva kulkuaukko

mahdollistaa näkymät oleskelutiloista ulos ja luonnonvalon pääsyn sekä

oleskelu- että makuutilaan. Makuutilaan voidaan myös sijoittaa lisää

säilytystiloja, esimerkiksi korkean vaatekaapin ja vuoteen yläpuolella sijaitsevien

kaappien muodossa.

Case-asuntopohja 2, 30,5 m2, 1H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä mahdollis-
taa rajauksen yksityisen ja sosiaalisen tilan välillä ja lisää tilojen kalustettavuutta

Siirrettävät seinät Tilaa rajaava kevyt, siirrettävä ja purettavissa oleva väliseinä 
mahdollistaa rajauksen yksityisen ja sosiaalisen tilan välillä sekä lisää tilojen kalus-
tettavuutta

Kulkuaukkojen määrän lisäys Kulkureittien muutoksen mahdollisuus aukko-
varausten avulla

Monikäyttöinen tila ja integroitavat kalusteet Tilan käyttötarkoituksen ja 
toiminnallisuuden tehostaminen toimintoja yhdistämällä ja/tai muuttamalla
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan muutos esteettömäksi, 1:100
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Case-asuntopohja 2, 30,5 m2, 1H + KT

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Tehokkaasti mitoitettua makuutilaa rajaa kaksi kiinteää

seinää/seinäosuutta. Vuoteen päädyssä olevan seinäosuuden purkamalla,

ummistamalla kylpyhuoneeseen johtavan liukuoven ja kääntämällä

vaatehuoneen kalustepaketin ummistettua seinää vasten, vuoteen päätyyn jää

tila esteetöntä saavutettavuutta varten. Makuutilaa ja oleskelutilaa rajaavaan

seinään voidaan sijoittaa liukuovi, jolloin vuoteen vieressä mahtuu kääntymään

apuvälineiden kanssa. Liukuovien avulla makuutila voidaan myös

esteettömässä pohjaratkaisussa rajata oleskelutiloista omaksi rauhalliseksi

tilakseen.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi kalusteita siirtämällä ja

ummistamalla kylpyhuoneeseen johtava kulkuaukko, jolloin vaatehuone

yhdistyy makuutilan kanssa esteettömäksi tilaksi. Kiinteän seinän sisään liukuva

rimaseinäosuus mahdollistaa makuutilan esteettömän käytön lisäksi sen

erottamisen omaksi rauhalliseksi tilakseen sosiaalisista oleskelutiloista.



100 101

GSEducationalVersion

Alkuperäinen

pohjapiirustus, 1:100

Vaihtoehtoinen

pohjapiirustus 1, 1:100

Vaihtoehtoinen

pohjapiirustus 2, 1:100
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Yhteenveto

Asunnon joustavuutta voidaan lisätä molemmissa vaihtoehtoisissa pohjissa

kalusteita ja niiden paikkoja muuntelemalla, sekä asunnon kevyitä väliseiniä eri

tavoin varioimalla - esimerkiksi niitä siirtämällä sekä uudelleen rakentamalla tai

purkamalla. Väliseinien avulla voidaan vaihdella tilan yksityisyyden astetta ja

lisätä kalustettavan seinä-alan määrää. Tilaa rajaavina elementteinä voidaan

hyödyntää kiinteitä seiniä tai rimaseiniä, jolloin yhteen suuntaan aukeavissa

asunnoissa myös luonnonvalon pääsy mahdollistetaan pitkälle kapean ja yhteen

suuntaan avautuvan asunnon tiloihin. Tilojen kalusteita varioimalla ja

osoittamalla vaihtoehtoisia tapoja käyttää tilaa, voi pienessäkin asunnossa olla

monikäyttöisiä tiloja, esimerkiksi eteistilaa voidaan hyödyntää työpisteenä tai

vaatehuonetta kodinhoitohuoneena.

Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa joustavan asunnon tilallisista logiikoista

lähimpänä tilan järjestystä on avotilalogiikka. Asunnon avotilaosassa, eli

oleskelu- ja lepotilaksi osoitetussa avoimessa tilassa, tilaa voidaan jakaa

kalusteiden tai tilaa jakavien kevyiden elementtien, kuten verhojen avulla.

Avonaisen tilan joustavuutta ja kalustettavuutta kuitenkin heikentää

diagonaalisesti tilan läpi kulkeva ja ulkotilaan johtava kulkuväylä. Kalusteet ja

niiden käytön vaatima tila yhdessä esteettömän mitoituksen kanssa tulee ottaa

huomioon tilaa jäsennellessä.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 joustavuuden keinoista on

hyödynnettävissä tilaa rajaavien sekä liikuteltavien seinien ja niiden

muodostaman jaettavan huonetilan avulla muuntoaluelogiikkaa. Seinien myötä

huonetilaan muodostuu myös vaihtoehtoisia kulkureittejä, jolloin joustavan

asunnon tilallisista logiikoista voidaan tilassa yhdistää myös monireittilogiikan

periaatteita.

Tilamitoituksia asunnon muodon ehdoin painottamalla vaihtoehtopohjassa 2

joustavaa käyttöä lisää vaihtoehtoiset kulkureitit, joten joustavuuden logiikoista

case-asuntopohjassa voidaan hyödyntää monireittilogiikkaa. Alkuperäisen

pohjapiirustuksen käytävämäisen pääkulkuväylän sekä sen varrelle sijoittuvien

pitkien kalusterivien ja kulkuväylälle avautuvien toimintojen sijaan,

vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 saadaan luotua vaihtoehtoisia

kulkureittejä pieneen asuntoon. Useaan tilaan luodaan vaihtoehtoisia

kulkureittejä, joiden myötä tiloja voidaan käyttää läpikuljettavina tai

läpikuluttomina. Aukotukset luovat asuntoon pitkiä näkymiä ja

mahdollisuuksia luonnonvalon pääsylle syvälle asuntoon. Vaihtoehtoiset

kulkureitit ja pitkät näkymät luovat pieneen asuntoon avaruutta ja tilallista

mielenkiintoa joustavuuden lisäksi. Joustavan asunnon tilallisista logiikoista on

vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 hyödynnettävissä myös

muuntoaluelogiikan periaatteita tilaa rajaavien kevyiden väliseinien avulla.

Asunnon toimintoja yhdistämällä ja säilytystiloja toiminnoittain hajauttamalla

saadaan luotua asuntoon monikäyttöistä tilaa.

Esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita voidaan soveltaa luovasti vaihtoehtoisissa

pohjapiirustuksissa keitto- ja makuutilassa, sekä vaatehuoneessa. Kevyitä

väliseiniä purkamalla tai aukottamalla, kulkuaukkoja ummistamalla sekä

kalusteiden paikkoja varioimalla asunnoista saadaan esteettömiä.

Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovat sovellukset ilmenevät

vaihtoehtoisissa pohjissa asunnon kapeilla kulkuväylillä (alle 850 mm) niissä

kohdin kuin esteettömän vierailun kannalta niiden leveydellä ei ole merkitystä.

Kulkuväylillä tarkoitetaan ovia ja käytäviä.

monireittilogiikka

avotilalogiikka

muuntoaluelogiikka
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35 m2

Case-asuntopohja 3
1H + KT + ALK
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5 m1:100

sijaintikaavio ei mittakaavassa

1 Eteinen

2 Keittotila

3 Kylpyhuone

4 Makuutila

5 Olohuone
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GSEducationalVersion

Case-asuntopohja 3, 35 m2

1H + KT + ALK

Asuntoyhtiö

Asunto Oy Tampereen Teekkari

Tieteenkatu 15, 33720 Tampere

Yhtiö on viisikerroksinen, yksiportainen asuinkerrostalo

Tontti

Kaupunki: Tampere

Kaupunginosa: 065 Hervanta

Kortteli: 7082 Tieteenkortteli

Tontti: 1, tontti on vuokratontti

Huoneistot

Rakennuksessa on yhteensä 67 asuinhuoneistoa, jotka koostuvat eri kokoisista

yksiöistä ja kaksioista. Asuinhuoneistoista 10 kpl on 35,0 m2 1 h+kt

asuinhuoneistoja.

Yhteiset ja tekniset tilat

Saunaosasto, kuivaushuone, polkupyörien huoltotila, irtaimistovarastot,

siivouskomero/talovarasto.

Rakentaja

YIT Suomi Oy

Arkkitehtisuunnittelu

Aihio Arkkitehdit Oy

Arvioitu valmistuminen 15.12.2022
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Asuntopohja, esteettömät

tilavaraukset 1:100

GSEducationalVersion

Tila-analyysi - Esteettömyyden ehdoin mitoitetut tilat

ET Asunnon pitkässä ja kapeassa eteisessä on varattu tila pyörähdysympyrälle,

mutta vain jos kiinteät säilytyskaapit ovat syvyydeltään 500 mm tai kaapit ovat

auki alaosastaan pyörähdysympyrän vaatiman tilan osuudelta.

KT Asunnon kylpyhuone on hieman sisennetty kapean asunnon eteisen

jatkeena olevasta kulkuväylästä siten, että keittotilaan kylpyhuoneen eteen jää

väljälti tilaa pyörähdysympyrälle ja tilaa toimia keittotilassa samanaikaisesti.

Pohjapiirustuksen esimerkkikalustuksessa on huomioitu lyhyt etäisyys

ruokailutilaan, joka sijaitsee avoimessa tilassa oleskelutilojen yhteydessä ja

johon keittotila osittain avautuu.

KH Kylpyhuoneeseen on varattu tila pyörähdysympyrälle, mutta esimerkiksi

wc-istuimen vieressä on vähän tilaa kiinnittää mahdollisia tukikaiteita istuimen

takana olevan seinäpinnan kapeuden vuoksi.

OH Avoimissa oleskelutiloissa mitoitus on väljä, jolloin tilaan voi helposti

irtokalusteita varioimalla toteuttaa esteettömyyttä asukkaan elämäntilanteen

vaatimalla tavalla.

MT Tilasta on esteetön yhteys kylpyhuonetilaan ja keittotilaan avautuvan

alkovin päätyyn. Sängyn päätyyn muodostuu tila pyörähdysympyrälle, mutta

esteettömyys huomioiden olisi hyvä, että myös sängyn viereen jäisi kulkutilaa

800-900 mm.

Case-asuntopohja 3, 35 m2, 1H + KT + ALK
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Asuntopohjat, esimerkki-

kalusteet 1:100

GSEducationalVersion

Case-asuntopohja 3, 35 m2, 1H + KT + ALK

Tila-analyysi - Asunnon joustavuus, tilallisuus ja toiminnallisuus

ET Asunnon sisäänkäynniltä avautuu koko asunnon läpi pitkä näkymä ulos,

joka luo avaruutta tilaan. Eteisen kapea ja pitkä muoto mahdollistaa luontevan

paikan sijoittaa tilaan asunnon kokoon nähden runsaasti säilytystiloja. Eteiseen

jää ehjää seinäpintaa esimerkiksi peilin kiinnitykselle.

KT Keittotila sijaitsee kapealle yksiöpohjalle tavanomaisesti eteisen

kiintokaappien jatkeena asunnon kulkureitin varrella. Se ei ole erotettavissa

omaksi toiminnokseen ja ruoanlaitto tapahtuu asunnon kulkuväylällä.

Keittotila avautuu osittain myös alkovi- ja oleskelutiloihin. Kylpyhuoneen ovi

avautuu keittotilaan, joka vähentää kiinteää seinäalaa kalustamisen

vaihtoehdoilta ja on muutenkin sellaisenaan epämiellyttävä ratkaisu.

KH Kylpyhuonetila on muodoltaan ja kalustesijoittelultaan melko väljä ja

perinteinen, esteetön ja yhdistetty kylpyhuone- ja wc-tila, jonka pystyy

varustamaan pyykinpesukoneella. Säilytystilaa ei ole pohjapiirustuksessa

merkitty tilaan erikseen, mutta altaan alle voidaan sijoittaa alakaappi ja

pesukoneen ylle tehdä kaappi- tai laskutilaa.

OH Oleskeluun tarkoitetut tilat ovat asunnon kokoon nähden avoimet ja väljät.

Ruokailun sekä oleskelun toiminnot on tarkoitettu sijoitettavaksi samoihin

tiloihin. Vaikka asunto avautuu yhteen suuntaan, oleskelutilat ovat valoisat

korkeiden ikkuna-aukkojen vuoksi. Kalustettavaa seinäalaa löytyy oleskelutilaa

rajaavilta kolmelta kiinteältä seinältä. Alkovia ja oleskelutilaa rajaava seinä rajaa

keittotilan oleskelutiloista osittain. Asunnon parvekkeelle johtava kulkuväylä

kulkee oleskelutilan keskeltä läpi, joka hieman omalta osaltaan aiheuttaa

haasteita tilan kalustettavuudessa.

MT Asunnon kulkuväylän varrella oleva makuualkovi on voitu pienessä ja

kapeassa yksiössä erottaa oleskelutiloista, mikä luo tilan luonteeseen sopivaa

yksityisyyttä. Toisaalta makuutila avautuu asunnon kulkuväylälle ja keittotilaan,

joka heikentää yksityisyyttä eikä rauhoita makuutilaa. Alkovia ja oleskelutilaa

toisistaan erottava seinä on sijoitettu siten, että makuutilaan ei tule

luonnonvaloa kuin irti seinästä jätetystä osuudesta, jonka tarkoituksena on

esimerkkikalustuksen mukaan avata näkymä sängystä ulkotilaan. Sängyn

sijoittelulla rajaavaan seinään nähden voidaan muunnella tilan yksityisyyden

astetta. Mikäli sängystä halutaan nähdä ulos, näkymä avautuu oleskelutilaan,

joka taas heikentää makuutilan yksityisyyttä. Alkovissa ei ole varausta säilytys-

tai pukeutumistilalle.



110 111

GSEducationalVersion

Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1 ja

joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Keittotila

3 Kylpyhuone

4 Makuutila

5 Olohuone

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 asuntoa joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti

soveltamalla, olemassa olevien rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen ehdoilla.
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Pieni ikkuna mahdollistaa luonnonvalon pääsyn

makuutilaan.

Oleskelu- ja makuutilaa rajaava seinä luo

makuualkoviin yksityisyyttä, asuntoon

kierrettävyyttä ja vaihtoehtoisia kulkureittejä.

Kalustettava seinäala lisääntyy.

1

23

45

Nurkkaus makuutilassa mahdollistaa siihen

työpisteen ja/tai säilytys- ja pukeutumistilan

sijoittamisen.

Rimaseinä päästää valon läpi keittotilaan,

luoden samalla yksityisyyttä makuualkoviin.

Oleskelutila pienenee, mutta kalustettavuus

säilyy ja kierrettävyyden vuoksi kulku

parvekkeelle voidaan hoitaa makuutilan kautta

häiritsemättä olohuoneen toimintoja.

Rimaseinä päästää valon läpi oleskelutilaan,

mutta luo yksityisyyttä makuualkoviin.

GSEducationalVersion

Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

KT Alkovia, keittotilaa ja eteistä rajaava seinä sekä rajaa keittotilan omaksi

tilakseen, että päästää rimaseinän läpi luonnonvaloa ja mahdollistaa edelleen

pitkän näkymän eteisestä läpi asunnon ulos. Kalusteiden sijoittelusta riippuen

keittotilasta saadaan luotua suora yhteys ruokailutilaan.

OH Vaikka olohuonetila kapenee alkuperäiseen pohjapiirustukseen nähden, se

voidaan kuitenkin kalustaa eri tavoin. Ehjää ja kalustettavaa seinäpintaa

muodostuu kolmelle tilaa rajaavalle seinälle. Parvekkeelle voi käydä myös

makuutilan kautta, jolloin oleskelutilan läpi ei tarvitse kulkea.

MT Case-asunnon ikkunat mahdollistavat tilan uudelleen järjestämisen.

Alkovia ja oleskelutilaa rajaava seinä voidaan sijoittaa siten, että makuutilaan

saadaan luotua näköyhteys ulos, mahdollistettua useita käyttötapoja ja tilasta

saadaan yksityisempi kuin alkuperäisessä pohjaratkaisussa. Alkovin seinän

sijoituksella luodaan kierrettävyyttä, joka lisää asunnon avaruutta. Seinän

sijainti avaa kaksi kulkureittiä makuuhuoneeseen sekä yhdistetystä eteis- ja

keittotilasta, että parvekkeelta ja oleskelutiloista. Alkovin ulkoseinää vasten

olevaan nurkkaan jää varaus säilytystilalle ja/tai työpöydälle. Pieni

rimaseinäosuus säilytystilan edessä päästää luonnonvaloa oleskelutilaan ja

toisaalta rajaa osan makuutilasta pukeutumiseen tai työskentelyyn.

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Vuoteen vieressä olevan kulkuväylän leveys on 700 millimetriä.

Ikkunan vieressä olevan rimaseinän purkamalla ja kalusteet poistamalla, sängyn

päädyn esteetön käyttö mahdollistuu.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi muuttamalla asunnon

pohjaratkaisu alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi tai kalusteita ja väliseiniä

purkamalla.

Case-asuntopohja 3, 35 m2, 1H + KT + ALK
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä toiminto-
jen erottamiseksi toisistaan ja kalustettavuuden lisäämiseksi

Monikäyttöinen tila ja integroidut kalusteet Tilan käyttötarkoituksen muu-
toksen ja toiminnallisen eriyttämisen mahdollisuus kalusteita varioimalla

Kulkuaukkojen määrän lisäys Kulkureittien muutoksen mahdollisuus aukko-
varausten avulla

GSEducationalVersion
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SERMI KALUSTE

siirre��vä seinä

POIKITTAINEN SIIRTO SIIRRETTÄVÄT
SEINÄELEMENTIT

LIUKUSEINÄ

ovien ja kulkuaukkojen määrän lisäys

KULKUREITTIEN JA
OVIEN YLITARJONTA

OVI- JA
REITTIVARAUKSET

varaus väliseinälle

VARAUS KOKO
SEINÄLLE

VARAUS OSALLE
SEINÄSTÄ

jae����������

KOKO TILAN JAKAMINEN PIENEN OSAN
EROTTAMINEN TILASTA

TILAN JAKAMINEN
USEAAN OSAAN

integroidut kalusteet

KALUSTE TÄYSIN
OSANA ASUNTOA,

KOKO AJAN KÄYTÖSSÄ

ERILLINEN OSA,
KÄYTETTÄVISSÄ
TARVITTAESSA

EI TOIMINTOA
RAJOITTAVIA

KIINTOKALUSTEITA,
VAPAA TILA

NEUTRAALI KOKO EI TOIMINTOA
RAJOITTAVIA

KIINTOKALUSTEITA,
VAPAA TILA

monikäy����������

MONIKÄYTTÖINEN
TILA
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Keittotila

3 Kylpyhuone

4 Makuutila

5 Olohuone

6 Ruokailutila/

   Työtila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 case-asuntoa joustavan suunnittelun, sekä joustavan asunnon tilallisten

logiikoiden keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti soveltamalla ja olemassa olevien rakenteellisten ratkaisujen ehdoilla.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 asunnon tilat vesipisteineen järjestellään uudelleen.
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Tehostamalla tilamitoitusta saadaan luotua sekä

suora yhteys makuutilasta kylpyhuonetilaan, että

kierrettävyyttä asuntoon. Kylpyhuoneen ovi

avautuu eteiseen, eikä keittotilaan.

Säilytystilan määrä ja näkymät asunnon läpi

säilytetään. Eteistilan käytettävyys paranee, kun

samaa tilaa voidaan käyttää kodinhoitotilana

pesukoneen uudelleen sijoittumisen myötä.

Väliseinän paikkaa ja kalusteita varioimalla

voidaan muuttaa tilojen luonnetta ja painotusta

asukkaan haluamalla tavalla.

Makuutilasta saadaan yksityinen tila, johon on

kolme vaihtoehtoista kulkureittiä ja josta

mahdollistetaan näkymä ulos.

Keittotila rauhoitetaan omaksi tilakseen, josta ei

tarvitse kulkea läpi. Keittiöstä saadaan

mahdollistettua näkymä ulos.

Oleskelutila voidaan erottaa ruokailutilasta

omaksi tilakseen.

GSEducationalVersion

Case-asuntopohja 3, 35 m2, 1H + KT + ALK

Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET Eteisen säilytystilat jätetään ennalleen kuten alkuperäisessä pohjaratkaisussa.

Eteistilan käyttöaste kasvaa kun se voi toimia myös kodinhoitotilana, sillä

kaapistoriviin voidaan upottaa tilavaraus pesukoneelle. Pitkä näkymä asunnon

läpi ulos säilyy ja luonnonvalon pääsy mahdollistetaan eteiseen.

KT Keittotila rauhoitetaan eteisen ja käytävän jatkeesta omaksi tilakseen

asunnon ulkoseinää vasten. Tilasta luodaan näkymä ulos ja suora yhteys

ruokailu- ja oleskelutiloihin säilyy.

RT/TT Ruokailuun tarkoitettu tila voidaan vaihtoehtoisessa pohjaratkaisussa

muodostaa omaksi erilliseksi tilakseen olohuoneesta. Ruokailutilan kokoa

voidaan vaihdella kiinteitä väliseiniä varioimalla. Ruokailutila voidaan myös

yhdistää osaksi keittotilaa, jolloin keskellä asuntoa oleva käyttötarkoitukseltaan

muunneltava tila voidaan muuttaa esimerkiksi työtilaksi.

KH Kylpyhuoneen kalustejärjestystä ja tilan kokoa muuntamalla asunnon

muodon ehdoin, saadaan muodostettua esteetön kylpyhuone- ja wc-tila. Tilasta

luodaan yhteys sekä eteiseen, että makuutilaan. Ratkaisu lisää asuntoon

kierrettävyyttä ja avaruutta. Suihkusta makuuhuoneeseen siirryttäessä ei tarvitse

kulkea hiekkaisen eteisen läpi.

OH Olohuonetta rajaa kolme eri kokoista kiinteää seinäpintaa. Tilan kokoa

voidaan varioida keittotilaa ja olohuonetta rajaavan seinän sijainnilla tai seinä

voidaan poistaa kokonaan, jolloin keittotila avautuu osaksi oleskelutiloja.

MT Makuutila voidaan rajata olohuoneesta omaksi tilakseen, johon on

mahdollista sijoittaa säilytystiloja tai tilaa rajaavan väliseinän paikkaa

varioimalla painottaa asunnon keskellä olevia tiloja eri tavoin. Alkoviin saadaan

luonnonvaloa ja luotua näkymä ulos seinän sisään liukuvan rimaseinän tai

lasioven avulla. Ratkaisu luo yksityisyyttä ja lisää tilaan vaihtoehtoisia

kulkureittejä. Runsaat aukotukset alkovitilassa lisäävät avaruutta ja

hengittävyyttä muuten kompaktissa makuutilassa.
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä mahdollis-
taa rajauksen yksityisen ja sosiaalisen tilan välillä

Siirrettävät seinät Tilaa rajaava kevyt, siirrettävä ja purettavissa oleva väliseinä 
mahdollistaa rajauksen yksityisen ja sosiaalisen tilan välillä sekä lisää tilojen kalus-
tettavuutta 

Monikäyttöinen tila Tilan käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus kalus-
teita varioimalla ja tilan käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuden tehostaminen 
toimintoja yhdistämällä ja/tai muuttamalla

Kulkuaukkojen määrän lisäys Kulkureittien muutoksen mahdollisuus aukko-
varausten avulla
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan muutos esteettömäksi, 1:100

Esteetön ratkaisu,
vaihtoehtopohja
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Case-asuntopohja 3, 35 m2, 1H + KT + ALK

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Alkovin ja ruokailutilan väliin jäävän seinän välissä olevat kiintokaapit

poistamalla makuutilasta saadaan esteetön. Tilaa rajaavat liukuovet ovat

leveydeltään 700 m.

KT Keittotilaa ja olohuonetta rajaava kiinteä seinäosuus voidaan poistaa

tarvittaessa esteettömyyden parantamiseksi, sillä keittotilan kalusteiden ja

seinän väliin jää tilaa 1200 mm.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi väliseinien ja kalusteiden

purkamisella.
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Case-asuntopohja 3, 35 m2, 1H + KT + ALK

Yhteenveto

Asunnon joustavuutta voidaan lisätä vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa

kalusteita sekä asunnon kulkureittejä ja väliseinien paikkoja varioimalla

asukkaan elämäntilanteen ja mieltymysten mukaan. Toimintoja toisistaan

rajaavat väliseinät lisäävät kalustettavuutta ehjien seinäpintojen avulla, erottavat

yksityisen ja sosiaalisen tilan toisistaan ja luovat asuntoon kierrettävyyttä ja

tilallista mielenkiintoa.

Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa joustavan asunnon tilallisista logiikoista

lähimpänä tilan järjestystä on avotilalogiikka. Asunnon avotilaosassa, eli

oleskelutilaksi osoitetussa avoimessa tilassa, tilaa voidaan jakaa kalusteiden tai

tilaa jakavien kevyiden elementtien, kuten sermien avulla. Avonaisen tilan

joustavuutta ja kalustettavuutta kuitenkin heikentää tilan läpi kulkeva ja

ulkotilaan johtava kulkuväylä. Kalusteet ja niiden käytön vaatima tila yhdessä

esteettömän mitoituksen kanssa tulee ottaa huomioon tilaa jäsennellessä.

Alkuperäisestä suunnitelmasta väliseinän paikkaa siirtämällä vaihtoehtopohjan

1 makuutilaan saadaan luotua näköyhteys ulos ja erotettua tila väliseinin

oleskelu- ja keittotilasta, luoden kalustettavaa seinäalaa ja heikentämättä

luonnonvalon pääsyä syvemmälle asuntoon. Vaihtoehtoisessa

pohjapiirustuksessa 1 voidaan hyödyntää joustavuuden logiikoista sekä

muuntoaluelogiikkaa rajaavien väliseinien avulla, että monireittilogiikkaa

vaihtoehtoisten kulkureittien avulla. Makuutilaan saadaan luotua tässä

ratkaisussa omaa säilytystilaa ja/tai sinne voidaan sijoittaa työpiste.

Makuutilaan saadaan luotua kaksi vaihtoehtoista kulkureittiä.

Tilamitoituksia asunnon muodon ehdoin painottamalla vaihtoehtopohjassa 2

useaan tilaan mahdollistetaan läpikuljettavuutta ja monipuolistetaan tilojen

käyttömahdollisuuksia. Perinteisestä tilajärjestyksestä, kapeasta ja yhteen

suuntaan avautuvasta yksiöstä poikkeamalla, eli koko huoneiston läpi

jatkuvasta kalusterivistöstä ja käytävämäisyydestä poikkeamalla, voidaan saada

toisistaan eriytettyjä tiloja pienessä mittakaavassa. Asuntoon saadaan luotua

mahdollisuuksia tilojen painotuksille ja toiminnallisille muutoksille väliseiniä ja

kalusteita varioimalla asukkaan haluamalla tavalla.

Vaihtoehtopohjassa 2 tilamitoituksia eri tavalla painottamalla voidaan

hyödyntää joustavuuden logiikoista monireittilogiikkaa vaihtoehtoisten

kulkureittien avulla, sekä muuntoaluelogiikkaa tilaa rajaavien väliseinien avulla.

Esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita voidaan soveltaa luovasti vaihtoehtoisissa

pohjissa asunnon kulkuväyliä kaventamalla (leveys 700 mm) niissä kohdin kuin

esteettömän vierailun kannalta niiden leveydellä ei ole merkitystä. Kulkuväylillä

tarkoitetaan ovia ja käytäviä. Esteettömyysmääräysistä ja -ohjeista poiketaan

vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa makuu- ja keittotilassa, joista väliseiniä ja

kalusteita siirtämällä tai poistamalla saadaan esteettömiä.

Kevyiden väliseinien purkamisella tai siirrolla, kalusteiden uudelleen

järjestämisellä ja aukkovarausten leventämisellä voidaan tiloista pienin

toimenpiten tehdä täysin esteettömiä.

monireittilogiikka

avotilalogiikka

muuntoaluelogiikka
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Alkuperäinen

pohjapiirustus, 1:100

Vaihtoehtoinen

pohjapiirustus 1, 1:100

Vaihtoehtoinen

pohjapiirustus 2, 1:100
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35,5 m2

Case-asuntopohja 4
2H + KT
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sijaintikaavio ei mittakaavassa

1 Eteinen

2 Makuutila

3 Kylpyhuone

4 Keittotila

5 Olohuone
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Case-asuntopohja 4, 35,5 m2

2H + KT

Asuntoyhtiö

Asunto Oy Tampereen Kanavanluotsi

Ranta-Tampellan katu 31, 33180 Tampere

Yhtiössä on P-kerros ja 2-8 -kerroksinen asuinrakennus, sekä tontille sijoittuva

autohalli. Yhtiö on yksiportainen asuinkerrostalo.

Tontti

Kaupunki: Tampere

Kortteli: Tampella IX, kortteli 420

Tontti: 20, valinnainen vuokratontti

Huoneistot

Rakennuksessa on yhteensä 46 asuinhuoneistoa eri kokoisista yksiöistä

kolmioihin. Asuinhuoneistoista 2 kpl on 35,5 m2 2 h+kt asuinhuoneistoja.

Yhteiset ja tekniset tilat

Ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone ja ulkoiluväline-/lastenvaunuvarasto.

Tekniset tilat ja väestönsuoja.

Yhtiön P-kerroksessa on 23 erikseen myytävää varastokomeroa.

Rakentaja

YIT Suomi Oy

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtipalvelu Oy

Arvioitu valmistuminen 28.4.2023
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Asuntopohja, esteettömät

tilavaraukset 1:100
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Tila-analyysi - Esteettömyyden ehdoin mitoitetut tilat

ET Kylpyhuoneen muoto kaventaa eteistilaa ja siihen avautuu kaksi asunnon

toimintoa, jotka tekevät eteisestä tiukasti mitoitetun. Eteiseen kuitenkin

mahtuu esteettömyysmääräysten mukainen pyörähdysympyrä.

KT Keittotila sijoittuu asunnon toimintoihin johtavalle kulkuväylälle ja avautuu

oleskelutilaan avokeittotilana. Tilassa mahtuu pyörähtämään apuvälineen

kanssa irtokalusteiden sijainneista riippuen. Asunnon esimerkkikalusteiden

mukaan lieden edessä ei mahdu kääntymään apuvälineiden avulla ja

kääntöympyrä lävistää myös ruokapöydän tuoleja.

KH Kylpyhuone on väljästi mitoitettu, suorakulmainen esteettömän wc- ja

suihkutilan yhdistelmä, jossa vesikalusteet on sijoitettu kahdelle vierekkäiselle

seinälle. Tilaan mahtuu pyörähdysympyrä, mutta pesukoneen tulee

esteettömässä käytössä olla kapeampi kuin 600 mm.

OH Oleskeluun tarkoitettu tila on yhtenäistä avotilaa, jossa esimerkkikalustus

osoittaa että tila on käytettävissä esteettömästi.

MT Makuutila on kaksiossa oma erillinen tilansa, jossa esteettömyys ei toteudu

esimerkkikalustuksen mukaisen vuoteen leveyden vuoksi (1600 mm). Tila on

esimerkkikalustuksen mukaan hieman ahtaan ja vaikeakulkuisen näköinen, kun

tilan kulkuväylät ovat kapeita ja käyntiovi melkein osuu vuoteeseen.

Esteettömyys toteutuisi tilassa, mikäli vuoteen siirtäisi kiinni tilan ikkunaseinää

vasten ja vuode kavennettaisiin.

Case-asuntopohja 4, 35,5 m2, 2H + KT
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Case-asuntopohja 4, 35,5 m2, 2H + KT

Tila-analyysi - Asunnon joustavuus, tilallisuus ja toiminnallisuus

ET Asunnon eteinen on tiukasti mitoitettu tila, joka sijaitsee kapearunkoisen

asunnon kulkuväylällä. Makuu- ja kylpyhuoneeseen johtavat ovet vähentävät

kalustettavaa seinäalaa eteisessä. Vaatteiden säilytykselle on varattu eteistilaan

aukeava säilytystila, jonka vastapäätä olevaan kiinteään seinään voi sijoittaa

esimerkiksi peilin. Eteisestä muodostuu pitkä näkymä avonaiseen

oleskelutilaan, mutta ei suoraa näkymää ulos.

KT Keittotila avautuu oleskelutiloihin, eikä ole erotettavissa omaksi tilakseen.

Keittotilan kalusteet ovat asunnon kokoon nähden hyvät - lasku- ja säilytystilaa

on paljon. Ruoanlaittotila on kapealle asunnolle tyypillinen I-malli ja asukas voi

painottaa työskentelylle varattua tilaa irtokalusteita avotilassa varioimalla. Pitkä

kalusterivistö kuitenkin vie oleskelutilan pitkältä kiinteältä seinältä kalustettavaa

alaa ja kalusterivin nurkkaan jää hanakalasti kalustettava tila.

KH Asunnon kylpyhuone on yhdistetty wc- ja kylpyhuonetila, joka avautuu

asunnon eteiseen ja pääkulkuväylälle. Kylpyhuone ja eteinen jakavat kaksion

toiminnoiltaan sosiaaliseen oleskelutilaan ja yksityiseen makuutilaan.

Kylpyhuone on väljä ja tilaan pystyy järjestämään säilytystilaa esimerkiksi

pesukoneen ylle, alakaappiin altaan alle tai wc-istuimen viereen kiinteälle

seinälle avohyllyin.

OH Oleskeluun tarkoitetun tilan joustavuus perustuu avoimeen ja kapeaan

tilaan, joka tässä työssä läpi käytyjen yksiöiden sijaan avautuu pitkältä sivultaan

ulos ja on näin ollen valoisampi kuin muut yksiöt. Runsas luonnonvalo ja

suuret ikkunat tekevät tilasta miellyttävän. Kapeaa tilaa kaksiossa on

kompensoimassa yhteys ulkotilaan parvekkeen tai ison terassin muodossa

asunnosta riippuen.

Kalustettavaa ja ehjää seinäalaa tilaan muodostaa kylpyhuonetta rajaava seinä,

sekä suorakulmaisen muotoisen asunnon kapea päätyseinä. Asunnon

suorakulmaisia pitkiä seiniä peittää ikkunat ja toista seinää suurimmilta osin

keittotilan kalusteet, jotka heikentävät tilan kalustettavuutta. Asunnon

kulkuväylä ja ruoanlaittotila sijaitsevat keittotilan kalusteiden edessä, joka

omalta osaltaan vie irtokalustukselta tilaa. Oleskelutilan kalustamisessa tulee

huomioida myös L-mallisen kulkuväylän tilavaraus asunnon ulkotilaan.

MT Tässä työssä läpi käytyihin yksiöihin verrattavissa olevaan pinta-alaan ja

muotoon nähden asunnosta on saatu suunniteltua pieni kaksio, jossa makuutila

on erotettu omaksi yksityiseksi tilakseen oleskelutiloista. Tilassa on hyvin

säilytystilaa ja makuutilaa rajaavien ehjien seinäpintojen myötä makuuhuone on

kalustettavissa useilla eri tavoilla.
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1 ja

joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Makuutila

3 Kylpyhuone

4 Keittotila

5 Olohuone

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 asuntoa joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti

soveltamalla, olemassa olevien rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen ehdoilla.
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mu Keittotilan kalusteiden siirto vapauttaa

alkuperäisen pohjapiirustuksen hankalasti

kalustettavaan nurkkaan tilaa keittotilan

esteettömyydestä tai toiminnallisuudesta

tinkimättä.

Makuuhuoneen pystyy kalustamaan

monipuolisesti vuoteen koosta riippuen.

Ikkunoiden edessä oleva puolikorkea seinä rajaa

sekä toimintoja toisistaan, että näkymiä

istumakorkeudelta tilasta toiseen, mutta säilyttää

avotilan valoisuuden.

Väliseinien paikkoja ja pituuksia varioimalla

voidaan rajata näkymiä, lisätä kalustettavaa

seinäalaa ja erottaa toimintoja toisistaan.
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Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

KT Keittotilan kalusteet I-mallista poikkeavasti tilaan sijoittamalla,

oleskelutilaan vapautuu monipuolisemmin kalustettavaa seinäpinta-alaa ja tilaa.

Keittotila voidaan erottaa oleskelutilasta omaksi tilakseen väliseinien paikkoja

ja mittoja eri tavoin varioimalla tai säilyttää se avoimena osana oleskelutiloja,

ruoanlaittotilan toiminnallisuudesta tinkimättä.

OH Oleskelutilan kalusteiden paikkoja ja toimintoja, kuten ruokailu-, oleskelu-

ja työskentelyalaa pystyy varioimaan tilassa kevyiden väliseinien avulla tilajakoa

eri tavoin painottamalla. Ikkunoiden sijainnit ja kiinteät seinäosuudet niiden

välissä mahdollistavat tilan jakamisen väliseinien avulla. Ikkunoiden edessä

olevat puolikorkeat väliseinät säilyttävät tilan valoisuuden, mutta peittävät

näkymiä istumakorkeudelta keitto- sekä oleskelutilan välillä ja niitä vasten

pystyy kalustamaan istumapaikkoja.

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

KT Ikkunoiden edessä olevan puolikorkean seinän ja irtokalusteiden sijainnista

riippuen, lieden edessä on esteetön kulkuväylä (850 mm), mutta ei tilaa

pyörähdysympyrälle.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi muuttamalla asunnon

pohjaratkaisu alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi tai kevyitä väliseiniä eri

tavoin sijoittamalla ja tilaa jakamalla.

Case-asuntopohja 4, 35,5 m2, 2H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä toiminto-
jen erottamiseksi toisistaan, toimintojen asukkaan haluamalla tavalla painottami-
seksi ja kalustettavuuden lisäämiseksi
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Vaatehuone

3 Makuutila

4 Kylpyhuone

5 Keittotila

6 Työtila

7 Olohuone

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 case-asuntoa joustavan suunnittelun, sekä joustavan asunnon tilallisten

logiikoiden keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti soveltamalla ja olemassa olevien rakenteellisten ratkaisujen ehdoilla.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 asunnon tilat vesipisteineen järjestellään uudelleen.
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Eteiseen avautuva vaatehuone palvelee sekä

eteis- että makuutilaa. Avonainen tila luo

avaruutta eteiseen ja sitä voidaan käyttää myös

kodinhoitotilana pesukoneen sijaitessa

vaatehuoneessa.

Makuutilaan voidaan puhkaista oma yksityinen

käynti kylpyhuoneeseen, joka luo myös

luonnonvaloa kylpyhuonetilaan oven auki

ollessa.

Eteinen väljenee kylpyhuoneen mitoituksen

tehostuessa, joka luo avaruutta ja lisää

kalustettavuutta tilaan.

Keittotila pienee ja tehostuu, mutta uusi muoto

vapauttaa tilaa oleskelutilasta. Kalusteita

vastapäätä olevat säilytystilat rajaavat keittotilan

eteisestä ja ne voidaan valjastaa keittotilan tai

eteisen käyttöön.

Kevyet väliseinät rajaavat toimintoja toisistaan

oleskelutilan sisällä ja ne mahdollistavat tilojen

painottamisen asukkaan elämäntilanteen ja

mieltymysten mukaan.
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Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET/VH Asunnon eteinen väljenee kylpyhuoneen uudelleen mitoittamisen

myötä ja tilaan voi sijoittaa esimerkiksi pienen pöydän tai tuolin. Alkuperäisen

pohjan makuuhuoneen säilytystilasta muodostetaan eteiseen avautuva

vaatehuone, jota voi käyttää kodinhoitotilana pesukoneen sijoittuessa

vaatehuoneeseen. Eteiseen muodostuu kahteen suuntaan pitkät näkymät

asunnon läpi, joka avartaa eteistilaa ja luo avaruuden tuntua asunnon

sisäänkäynnille. Luonnonvaloa ja näkymiä ulos eteisestä muodostuu avaran

oleskelutilan kautta tai makuutilan oven ollessa auki.

KT Keittotila pienenee ja tehostuu vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2,

mutta ratkaisu vapauttaa tilaa sekä lisää kalustettavuutta ja monipuolistaa

vaihtoehtoisia käyttötapoja oleskelutiloissa. Keittotilan kalusteet siirtyvät kohti

asunnon käyntiovea ja ruoanlaittotila sijoittuu edelleen asunnon kapean

muodon ehdoin asunnon kulkuväylälle. Keittotilan kalusteita vastapäätä on

säilytystilaa, jota voidaan hyödyntää sekä eteis- että keittotilan käyttöön.

Säilytystilan luoma käytävätilan sisennys luo keittotilasta eteisestä erottuvan

toiminnon.

KH Kylpyhuonetilan paikka ja avautuminen eteiseen säilyy entisellään, mutta

kalustejärjestys muodostetaan uudelleen kapean asunnon muodon ehdoin ja

esteettömän käytön mahdollistaen. Tilaa tehostaa myös pesukoneen siirto

toiseen tilaan. Kylpyhuoneeseen voidaan tehdä aukkovaraus makuutilaa

rajaavalle seinälle, jolloin tilasta saadaan läpikuljettava ja kylpyhuoneeseen

mahdollistettua luonnonvaloa.

OH Olohuonetta rajaa kolme eri kokoista kiinteää seinäpintaa ja sen kattamia

toimintoja voidaan varioida sekä keittotilaa ja olohuonetta rajaavalla seinällä,

että sijoittamalla puolikorkea seinä asunnon pitkää aukotettua seinää vasten.

Oleskelutilaa voidaan painottaa väliseinien avulla siten, että sinne muodostuu

tilaa ruokailulle, oleskelulle ja työtilalle. Kevyet väliseinät rajaavat tilaa,

rajoittavat näkymiä tilasta toiseen ja lisäävät kalustettavaa seinäalaa.

MT Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 alkuperäinen makuutila on jaettu

kahteen tilaan, jolloin asunto pienenee kaksiosta yksiöksi. Vaikka makuutilan

säilytyskalusteet sijaitsevat eteistilan kanssa yhteiskäytössä olevan vaatehuoneen

kanssa, se voidaan erottaa omaksi rauhalliseksi tilakseen. Pieneen tilaan

avaruutta luo makuutilan ikkuna. Makuutilasta on mahdollisuus saada suora

yhteys kylpyhuonetilaan, jolloin sitä voi käyttää yksityisesti ja kulkematta

hiekkaisen eteisen läpi.

Case-asuntopohja 4, 35,5 m2, 2H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaavat kevyet ja purettavissa olevat väliseinät mah-
dollistavat tilan sisällä olevien toimintojen eri tavoin painottamisen ja rajaamisen 
toisistaan

Monikäyttöinen tila Tilan käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus kalus-
teita varioimalla ja tilan käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuden tehostaminen 
toimintoja yhdistämällä

Kulkuaukkojen määrän lisäys Kulkureittien muutoksen mahdollisuus aukko-
varausten avulla
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan muutos esteettömäksi, 1:100
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Case-asuntopohja 4, 35,5 m2, 2H + KT

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Muuttamalla makuutila alkuperäisen pohjapiirustuksen mukaan

makuuhuoneeksi, tilasta saadaan esteetön. Yksi vaatehuoneen kaapeista

voidaan erottaa avautumaan eteistilaan ja loput säilytystiloista

makuuhuoneeseen. Makuutilasta kylpyhuoneeseen johtava seinän sisään

liukuva ovi on 700 mm leveä, joten kulkuväylä voidaan tarpeen tullen poistaa.

Esteetön kulku kylpyhuoneeseen on aina mahdollistettu eteistilan kautta.

KT Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 keittotilaan mahtuu osittain

pyörähdysympyrä, mutta eteisen ja keittotilan yhteiskäytössä olevat kaapit

poistamalla ja ne naulakoilla ja hattuhyllyllä korvaamalla keittokalusteiden

edustasta saadaan täysin esteetön.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 esteettömyysmääräyksiä- ja ohjeita

sovelletaan luovasti asunnon kulkuväylillä. Esimerkiksi eteiseen avautuvan

vaatehuoneen kulkuväylä on 700 mm leveä.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi kevyiden väliseinien ja

kalusteiden purkamisella.
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Alkuperäinen

pohjapiirustus, 1:100
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Yhteenveto

Asunnon joustavuutta voidaan lisätä molemmissa vaihtoehtoisissa pohjissa

kevyiden väliseinien paikkoja ja niiden korkeuksia varioimalla. Väliseinien

avulla voidaan erottaa tilan toimintoja toisistaan, vaikuttaa tilojen välisten

näkymien muodostumiseen ja kalustettavuuteen. Joustavaa käyttöä lisää siis

mahdollisuus vaihtaa kalusteiden paikkoja ja painottaa niiden sijaintia tilan

käytön optimoinniksi pienessä asunnossa. Esimerkiksi keittotilaa ja sen

muotoa ja kokoa kalusteiden avulla varioimalla saadaan muodostettua lisää

kalustettavaa seinäalaa oleskelutilaan ja mahdollistetaan toimintojen

erottaminen toisistaan.

Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa joustavan asunnon tilallisista logiikoista

lähimpänä tilan järjestystä on avotilalogiikka. Asunnon avotilaosassa, eli

oleskelutilaksi osoitetussa avoimessa tilassa, tilaa voidaan jakaa kalusteiden tai

tilaa jakavien kevyiden elementtien, kuten kalusteiden avulla. Avonaisen tilan

joustavuutta ja kalustettavuutta kuitenkin heikentää tilan läpi kulkeva ja

ulkotilaan johtava kulkuväylä sekä keittotilan työskentelyä varten varattu tila.

Kalusteet ja niiden käytön vaatima tila yhdessä esteettömän mitoituksen kanssa

tulee ottaa huomioon tilaa jäsennellessä.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 joustavuuden keinoista on

hyödynnettävissä tilaa rajaavien seinien avulla muuntoaluelogiikkaa, jossa

avonainen tila voidaan jakaa toiminnoittain niitä asukkaan haluamalla tavalla

painottaen.

Tilamitoituksia asunnon muodon ehdoin painottamalla vaihtoehtopohjassa 2

pitkän ja kapean asunnon toimintoihin saadaan luotua väljyyttä ja asunnossa

luotua mahdollisuuksia painottaa sen tiloja asukkaan mieltymysten ja

elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi keittiön muoto, kalusteet ja sijainti

mahdollistaa oleskelutilan joustavuuden, jolloin tilaa voidaan jakaa ja kalustaa

eri tavoin väliseiniä varioimalla. Asunnon joustavuutta lisää sen mahdollisuus

muuntua kaksiosta yksiöksi, jolloin esimerkiksi vaatehuoneesta voidaan

muodostaa monikäyttöinen tila, joka palvelee sekä eteisen ja makuutilan

säilytystilana, että kodinhoitohuoneena. Kylpyhuoneen kaventaminen ja

kalusteiden uudelleen järjestäminen mahdollistaa kylpyhuoneen käytön

kahdesta suunnasta, jolloin asuntoon muodostuu kierrettävyyttä ja

mahdollisuuksia käyttää tilaa yksityisesti makuutilan puolelta tai eteistilasta.

Asunnossa voidaan siis hyödyntää joustavuuden logiikoista pienessä

mittakaavassa monireittilogiikkaa, sekä väliseinävarausten myötä

muuntoaluelogiikkaa.

Esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita voidaan soveltaa luovasti vaihtoehtoisissa

pohjapiirustuksissa keitto- ja makuutilassa, sekä vaatehuoneessa. Väliseiniä eri

tavoin sijoittamalla, voidaan erottaa asunnon toimintoja toisistaan ja näin

painottaa tilaa asukkaan haluamalla tavalla. Esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita

voidaan soveltaa luovasti asunnon kulkuväylillä, jotka vaihtoehtoisissa

pohjapiirustuksissa kaventavat käytäviä ja ovia alle 850 mm leveiksi niissä

kohdin, kun niillä ei esteettömän vierailun kannalta ole merkitystä.

Case-asuntopohja 4, 35,5 m2, 2H + KT

monireittilogiikka

avotilalogiikka

muuntoaluelogiikka
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44,5 m2

Case-asuntopohja 5
2H + KT
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sijaintikaavio ei mittakaavassa
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Case-asuntopohja 5, 44,5 m2

2H + KT

Asuntoyhtiö

Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Uno

Vanhasillankatu 10, 33900 Tampere

Yhtiössä on kahdeksankerroksinen kerrostalo-osio ja kaksikerroksinen

kaupunkipientalo-osio. Yhtiö on yksiportainen asuinkerrostalo.

Tontti

Kaupunki: Tampere

Kaupunginosa: Härmälänranta

Tontti: Yhtiön omistama

Huoneistot

Rakennuksen kerrostalo-osiossa on yhteensä 43 asuinhuoneistoa eri kokoisista

yksiöistä neliöihin. Asuinhuoneistoista 8 kpl on 44,5 m2 2 h+kt

asuinhuoneistoja.

Yhteiset ja tekniset tilat

Irtaimistovarastot, ulkoiluvälinevarasto ja tekniset tilat. Pysäköintipaikat

sijaitsevat korttelin pysäköintiyhtiössä.

Rakentaja

Skanska Talonrakennus Oy

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtipalvelu Oy

Valmistuminen 30.1.2023
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Asuntopohja, esteettömät

tilavaraukset 1:100
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Tila-analyysi - Esteettömyyden ehdoin mitoitetut tilat

ET Asunnon eteinen avautuu yhdeksi isoksi avoimeksi tilaksi keittotilan ja

olohuoneen kanssa, joten eteisessä on hyvin tilaa esteettömään toimimiseen.

KT Asunnon keittotila on I-mallinen ja avautuu oleskelutiloihin. Irtokalusteiden

sijainnista riippuen avotilassa on tilaa toimia esteettömästi.

KH Kylpyhuone on kalustesijoittelultaan ja muodoltaan suorakulmainen

esteettömän wc- ja suihkutilan yhdistelmä, jossa vesikalusteet on sijoitettu

kahdelle vierekkäiselle seinälle. Tilassa mahtuu pyörähtämään apuvälineillä,

mikäli suihkutilaa rajaavat lasiseinät ovat tilaa rajaavia seiniä vasten.

OH Oleskeluun tarkoitettu tila on yhtenäistä ja väljää avotilaa, jota pystyy

irtokalusteiden koosta ja niiden käytön vaatimasta tilasta riippuen käyttää

esteettömästi.

MT Makuuhuone on kaksiossa oma erillinen tilansa, jota ei pysty käyttää

esteettömästi mikäli se halutaan kalustaa esimerkkikalusteen mukaisella

parivuoteella (leveys 1600 mm). Myös makuuhuoneen yhteydessä olevan

vaatehuoneen käytettävyys esteettömästi paranee mikäli vuode on pienempi ja

lähempänä ikkunaseinää.

Case-asuntopohja 5, 44,5 m2, 2H + KT
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Case-asuntopohja 5, 44,5 m2, 2H + KT

Tila-analyysi - Asunnon joustavuus, tilallisuus ja toiminnallisuus

ET Asunnon eteinen avautuu avoimeen oleskelutilaan ja asunnon toimintoihin

johtavalle kulkuväylälle, eikä rajaudu omaksi tilakseen. Toisaalta eteisestä on

pitkät näkymät asunnon toimintojen läpi ulos, joka avartaa asuntoa ja luo

eteisestä valoisan tilan. Kylpyhuoneen sijainnin vuoksi eteisen säilytystilat eivät

sijaitse suoraan sisäänkäynnin yhteydessä, jolloin eteisestä tulee kävellä

asunnon kulkuväylän läpi toimintoon tarkoitetuille säilytystiloille.

KT Keittotila avautuu oleskelutilaan avokeittotilana, eikä sitä voi rajata omaksi

tilakseen. Toisaalta kahteen suuntaan avautuvan oleskelutilan yhteydessä

sijaitessaan, keittotila on valoisa ja ruoanlaitolle on irtokalusteiden sijainnista

riippuen runsaasti tilaa. Keittotila sijaitsee eteistilan vieressä, jolloin siihen on

luontevaa laskea esimerkiksi ruokaostokset kotiin palatessa.

KH Kylpyhuone on pienelle asunnolle tavanomainen yhdistetty kylpyhuone- ja

wc-tila, jonka pystyy varustamaan pesukoneella, sekä kalustejärjestyksen ja tilan

muodon vuoksi kiintokaapilla. Tilan pystyy myös varustamaan esimerkiksi

altaan alle sijoitettavalla kaapilla ja altaan ylle sijoitettavalla peilikaapilla. Näin

ollen kylpyhuoneessa on hyvin mahdollisuuksia säilytystilan kalusteille.

Kylpyhuoneen ovi avautuu avonaisen eteistilan vuoksi oleskelutiloihin, joka on

tilan näkymien kannalta epämiellyttävä ratkaisu.

OH Iso yhtenäinen tila yhdistää ruoanlaittoon, ruokailuun ja oleskeluun

tarkoitetun tilan, jossa ehjää seinäalaa on monipuolisen kalustettavuuden

kannalta riittävästi. Toisaalta eri toimintoja rajaavat seinät voisivat lisätä tilan

kalustettavuutta entisestään. Tilaan tuo avaruutta kahteen ilmansuuntaan

avautuvat isot, lähes lattiaan asti ulottuvat valoaukot, jotka mahdollistaisivat

myös yhtenäisen tilan rajaamisen pienempiin tiloihin tarvittaessa. Tilan

kalustettavuudessa on otettava huomioon kulkuväylä asunnon ulkotilaan.

MT Kaksiossa makuutila on erotettu omaksi yksityiseksi tilakseen.

Makuuhuoneessa on paljon ehjää seinäalaa, joka helpottaa monipuolista

kalustettavuutta. Makuutilan yhteyteen on voitu sijoittaa vaatehuone, joka luo

asuntoon säilytystiloja ja korvaa kiintokaappien tarpeen makuutilassa.

Makuutilan tavanomaiset saranaovet vievät avautuessaan makuuhuoneesta

tilaa, joka vaikuttaa omalta osaltaan tilan käytettävyyteen ja kalustettavuuteen.
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1 ja

joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

6 Vaatehuone/

   Työtila/

   Lapsen tila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 1

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 1 asuntoa joustavan suunnittelun keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti

soveltamalla, olemassa olevien rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen ehdoilla.

1

2

3 4

5

6

Puolikorkea väliseinä rajaa keittotilan

oleskelutiloista ja mahdollistaa tilojen

painottamisen variaatiot asukkaan mieltymysten

ja tarpeiden mukaan.

Eteisen säilytystilat estävät näkymät

oleskelutiloista kylpyhuonetilaan, luovat

kierrettävyyttä ja kalustettavaa seinäalaa

oleskelutilaan.

Vaatehuoneesta luodaan monikäyttöinen tila

aukkovarausten avulla ja luodaan mahdollisuus

väliseinien variointiin.

GSEducationalVersion

Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET Eteisen säilytystilat sijoitetaan hieman lähemmäs asunnon sisäänkäyntiä.

Eteisen säilytystilat rajaavat samalla asunnon kulkuväylän ja eteistilan

oleskelutiloista, minkä johdosta kaapit luovat asuntoon kierrettävyyttä sekä

kalustettavaa seinäalaa oleskelutilaan. Kaapit rajaavat näkymän

oleskelutiloista kylpyhuoneeseen.

KT Asunnon iso oleskelutila ja kahteen suuntaan avautuvat ikkunat

mahdollistavat keittotilan varioimisen asukkaan mieltymysten mukaan.

Keittotila voidaan rajata olohuoneesta omaksi tilakseen puolikorkean

väliseinän avulla, jolloin ruoanlaittotilaan voidaan luoda enemmän laskutasoa

kalusteen avulla tai erottaa ruokailu- ja ruoanlaittotila olohuoneesta.

MT/VH Eteisen säilytystilan siirtyessä lähemmäs asunnon sisäänkäyntiä,

vapautuu aunnon alkuperäiseen pohjaratkaisuun nähden tilaa makuutilan

vaatehuoneen yhteydestä. Näin ollen vaatehuonetta voidaan laajentaa ja luoda

käynti tilaan sekä makuutilasta, että asunnon kulkuväylältä, jolloin sen

käytettävyys monipuolistuu. Vaatehuonetta pystyy myös hyödyntämään

työtilana tai pienen lapsen makuutilana. Tilaan saadaan luonnonvaloa

makuutilaa ja vaatehuonetta rajaavan rimaseinän avulla. Vaatehuoneesta

muodostuu tällöin makuutilaan avautuva walk-in tila. Vaatehuoneen

avaaminen kahteen suuntaan avartaa asuntoa ja monipuolistaa tilan

käytettävyyttä.

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

KT Keitto- ja oleskelutilaa rajaavan seinän vuoksi molemmin puolin seinää

olevat kulkuväylät ovat 700 mm leveitä.

MT/VH Vaatehuoneen aukkovaraukset ja kulkuväylät ovat 700-800 mm leveitä,

jolloin tilaa ei voi käyttää esteettömästi.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi muuttamalla pohjaratkaisu

alkuperäisen suunnitelman mukaiseksi tai keittotilan ja oleskelutilan välisen

seinän purkamalla ja vaatehuoneen aukkovarauksia leventämällä ja kalusteita

varioimalla.

Case-asuntopohja 5, 44,5 m2, 2H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaava kevyt ja purettavissa oleva väliseinä toiminto-
jen erottamiseksi toisistaan ja kalustettavuuden lisäämiseksi tilassa

Monikäyttöinen tila Tilan käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus irto- ja 
kiintokalusteita varioimalla

Kulkuaukkojen määrän lisäys Aukkovarausten lisäys tilojen monipuolisen 
käytettävyyden mahdollistamiseksi
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan joustavuuden mahdollisuudet, 1:100

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

6 Vaatehuone/

   Työtila/

   Lapsen tila

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Tutkin vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 case-asuntoa joustavan suunnittelun, sekä joustavan asunnon tilallisten

logiikoiden keinoin esteettömyysmääräyksiä luovasti soveltamalla ja olemassa olevien rakenteellisten ratkaisujen ehdoilla.

Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 2 asunnon tilat vesipisteineen järjestellään uudelleen.

1 2

3 4

56

Keittotila tehostuu, mutta se voidaan varustaa

pienellä saarekkeella lisäten säilytys- ja laskutilaa

sekä sen voi rajata oleskelutilasta omaksi

tilakseen puolikorkean seinän avulla. Seinä

mahdollistaa valoa tilaan, mutta rajaa näkymiä

istumakorkeudelta.

Makuutila voidaan useiden aukkovarausten

myötä avata tai sulkea asukkaan haluamalla

tavalla. Useat aukkovaraukset lisäävät tilallista

mielenkiintoa ja luovat avaruutta asuntoon.

Asuntoon muodostunut kalustesyvennys jakaa

hienovaraisesti ruokailu- ja oleskelutilan omiksi

toiminnoikseen.

Kylpyhuonetilaa voi käyttää kahdesta suunnasta,

joka lisää tilan monipuolista käytettävyyttä ja

mahdollistaa luonnonvalon pääsyn tilaan.

Asunnon vaatehuoneet ovat monikäyttöisiä

tiloja, joihin voi kalusteita varioimalla sijoittaa

runsaasti säilytystilaa, kodinhoitotilan,

työpisteen tai lapsen vuoteen.

Oleskelutilaa voidaan rajata ja sen toimintoja

painottaa eri tavalla puolikorkean tai

täyskorkean seinän paikkaa varioimalla.

Vaatehuoneesta voidaan

tehdä myös saunatila

GSEducationalVersion

Joustavuus pienessä asunnossa

Asunnon tilallisuuden ja toiminnallisuuden parannus joustavan suunnittelun

keinoin

ET/VH Asunnon eteinen muodostuu omaksi tilakseen yhdistettynä avoimeen ja

tilavaan vaatehuoneeseen, joka helpottaa tilan käyttöä. Eteisestä luodaan pitkät

näkymät asunnon läpi leveyssuunnassa ja avaruuden luonnin lisäksi se ikään

kuin jakaa asunnon yksityiseen ja sosiaaliseen tilaan. Vaatehuonetta voi käyttää

myös kodinhoitotilana pesukoneen sijoittuessa sinne kylpyhuoneen sijaan.

KT Keittotilan kalusteet tehostuvat ja kapenevat alkuperäisestä suunnitelmasta

ja vapauttavat tilaa eteiseen. Asukkaan halutessa, tilaan on mahdollista sijoittaa

säilytys- ja laskutilaa I-mallista keittotilaa vastapäätä. Näin ollen keittotila on

myös erotettavissa omaksi tilakseen oleskelutiloista joko puolikorkean seinän

ja/tai kalustesaarekkeen avulla. Tilava oleskelutila mahdollistaa väliseinän

paikkaa siirtämällä ruoanlaitto- ja ruokailutilan erottamisen olohuoneesta.

KH Kylpyhuone sijoitetaan asunnon keskelle, joka mahdollistaa asuntoon

kierrettävyyttä ja avaruutta. Tilan aukkovaraukset mahdollistavat

läpikuljettavuuden, joka lisää tilan monikäyttöisyyttä. Kylpyhuone avautuu sekä

eteistilaan, jolloin sitä voi käyttää asunnon sosiaalisista tiloista että makuutilaan,

jolloin sitä voi käyttää suoraan yksityisestä tilasta. Kylpyhuoneen avautuminen

makuutilaan mahdollistaa luonnonvalon pääsyn tilaan oven ollessa auki.

OH Alkuperäiseen pohjaan verrattuna oleskelutilan kalustettava seinäala

lisääntyy kylpyhuoneen sijainnin siirron vuoksi. Sijainnin vuoksi

oleskelutilaan syntyy myös pieni syvennys joka epäsuorasti jakaa oleskelu- ja

ruokailutilan toisistaan. Myös keitto- ja oleskelutilaa rajaavan puolikorkean

seinän avulla voidaan muunnella toimintojen painotusta tilassa, rajata

näkymiä ja lisätä tilaan kalustettavaa seinäalaa. Avara tila on monipuolisesti

kalustettavissa. Oleskelutilaan muodostuneeseen kalustesyvennyksen seinään

voidaan puhkaista ovi makuutilaan, joka lisää asuntoon vaihtoehtoisia

kulkureittejä.

MT Asunnon makuuhuoneen vuode on mahdollista sijoittaa tilaan usealla

tavalla ja kiinteää seinäpintaa löytyy kolmelta tilaa rajaavalta seinältä.

Makuutilaan mahdollistetaan useampi sisäänkäynti, jolloin asukkaalla on

mahdollista rajata ja avata tila toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Makuutilan

yhteydessä oleva walk-in vaatehuone voidaan kalusteita varioimalla muuntaa

työtilaksi, pienen lapsen makuutilaksi tai jopa saunaksi.

Case-asuntopohja 5, 44,5 m2, 2H + KT
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Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa käytetyt joustavuuden keinot

Varaus väliseinälle Tilaa rajaavat kevyet ja purettavissa olevat väliseinät mah-
dollistavat tilan sisällä olevien toimintojen eri tavoin painottamisen ja rajaamisen 
toisistaan

Monikäyttöinen tila Tilan käyttötarkoituksen muutoksen mahdollisuus kalus-
teita varioimalla ja - tilan käyttötarkoituksen ja toiminnallisuuden tehostaminen 
toimintoja yhdistämällä

Kulkuaukkojen määrän lisäys Kulkureittien muutoksen mahdollisuus aukko-
varausten avulla
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Asuntopohjat, vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2 ja

tilan muutos esteettömäksi, 1:100
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GSEducationalVersion

Case-asuntopohja 5, 44,5 m2, 2H + KT

Vaihtoehtoinen pohjapiirustus 2

Esteettömyysmääräysten luova soveltaminen pienessä asunnossa

Esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista väliaikaisesti poikkeavat ratkaisut

MT Makuutilan walk-in vaatehuoneen seinän sisään liukuva ovi on

esimerkkikalusteissa 700 mm leveä, joten oviaukkoa leventämällä tilaan

mahdollistetaan kulku esteettömästi. Makuutilan vuoteen leveyttä varioimalla

mahdollistetaan tilan esteetön käyttö.

KT Keitto- ja oleskelutilaa rajaavan puolikorkean seinän paikkaa varioimalla tai

kokonaan poistamalla, voidaan vaikuttaa keittotilan esteettömyyteen.

Kapeimmillaan tilan esimerkkikalustuksissa keittotilan kalusteiden ja

oleskelutilaa rajaavan seinän väliin jää 1000 mm.

Asunto voidaan muuttaa täysin esteettömäksi väliseinien ja kalusteiden

purkamisella tai varioinnilla, sekä makuutilan oviaukkoa leventämällä.
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Case-asuntopohja 5, 44,5 m2, 2H + KT

Yhteenveto

Asunnon joustavuutta voidaan lisätä vaihtoehtoisissa pohjissa kalusteiden ja

väliseinien paikkoja varioimalla. Toimintoja toisistaan rajaavat kalusteet ja

väliseinät lisäävät kalustettavuutta ehjien seinäpintojen avulla, rajaavat näkymiä

esimerkiksi oleskelutilasta kylpyhuonetilaan tai keittotilaan ja luovat asuntoon

kierrettävyyttä ja tilallista mielenkiintoa.

Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa joustavan asunnon tilallisista logiikoista

lähimpänä tilan järjestystä on avotilalogiikka. Asunnon avotilaosassa, eli

oleskelutilaksi osoitetussa avoimessa tilassa, tilaa voidaan jakaa kalusteiden tai

tilaa jakavien kevyiden elementtien, kuten kalusteiden avulla toimintoja eri

tavoin painottaen. Avonaista tilaa jäsentäessä tulee huomioida kulkuväylä

asunnon ulkotilaan, kalusteet ja niiden käytön vaatima tila yhdessä

esteettömän mitoituksen kanssa.

Alkuperäisestä suunnitelmasta säilytystilojen paikkoja uudelleen järjestämällä

vaihtoehtopohjassa 1, luodaan mahdollisuus muodostaa aukkovarausten ja

tilan koon varioinnin avulla monikäyttöistä tilaa. Vaatehuonetta voidaan

käyttää kahdesta suunnasta ja sijoittaa sinne esimerkiksi työpiste tai lapsen

makuutila. Näin ollen joustavan asunnon tilallisista logiikoista voidaan

hyödyntää monireitti- sekä muuntoaluelogiikkaa.

Tilamitoituksia asunnon muodon ehdoin painottamalla vaihtoehtopohjassa 2

keskelle asuntoa sijoittuva kylpyhuone luo joustavuutta ja tilallista

mielenkiintoa asuntoon muodostuneiden aukotusten, kiinteiden seinäpintojen,

kierrettävyyden ja monikäyttöisten tilojen myötä. Joustavuuden logiikoista

asunnossa voidaan hyödyntää sekä monireitti- että muuntoaluelogiikkaa.

Vaihtoehtopohjassa 2 väliseinien paikkaa varioimalla voidaan erottaa ruokailu-,

oleskelu- ja/tai keittotila toisistaan ja painottaa tiloja asukkaan haluamalla

tavalla. Asuntoon luodaan mahdollisuus kierrettävyydelle sekä kylpyhuoneen

aukotuksin, että makuutilan avautumisen mahdollisuutena vaatehuoneeseen ja

oleskelutilaan. Vaatehuonetilat ovat monikäyttöisiä tiloja, joita voi käyttää

kalusteita varioimalla eri käyttötarkoituksiin asukkaan elämäntilanteen mukaan.

Esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita voidaan soveltaa luovasti vaihtoehtoisissa

pohjapiirustuksissa sekä keitto-, että makuutilassa. Tilan joustavan käytön

tehostamiseksi ja kalustettavuuden maksimoinniksi, sekä kalusteiden toiminnan

vaatimien tilavarausten käytön tehostamiseksi, asunnon kulkuväylät (ovet ja

käytävät) on mitoitettu alle 850 mm tiloissa, joissa niiden leveyksillä ei ole

esteettömän vierailun kannalta merkitystä.

Kevyiden väliseinien purkamisella tai siirrolla, kalusteiden uudelleen

järjestämisellä ja aukkovarausten leventämisellä voidaan tiloista pienin

toimenpiten tehdä täysin esteettömiä.

monireittilogiikka

avotilalogiikka

muuntoaluelogiikka
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6 Johtopäätökset

Tässä diplomityössä keskityin tutkimaan pieniä asuntoja uudisasuntotuotannosta 
ja niiden mukautumiskykyä asukkaan elämäntilanteiden mukaan. Rajasin pien-
ten asuntojen joustavuuden potentiaalin tutkimisen asuntoa rajaavien seinien 
sisäpuolelle ja tutkin asuntojen joustavuutta olemassa olevaa asuintilaa rajaavien 
rakenteellisten ja teknisten ominaisuuksien puitteissa. Valitsin joustavuuden 
lisäksi toiseksi näkökulmaksi tutkia asunnon tilanmuodostukseen vaikuttavista 
asuntosuunnitteluun liittyvistä standardeista esteettömyysmääräykset ja -ohjeet.

Työni tutkimuskysymyksiä olivat: miten esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita 
voidaan soveltaa luovasti, jotta voitaisiin lisätä toteutuneiden ja tulevien pien-
ten asuntojen joustavuutta, sekä millä joustavan asunnon suunnittelun keinoilla 
yhdessä esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan sovellettavuuden avulla 
voitaisiin luoda mahdollisuuksia hyödyntää asunnon tiloja vaihtelevin tavoin.

Sain muodostamiini tutkimuskysymyksiin vastauksia jo työn teoriaosuuden ede-
tessä, mikä osaltaan asetti suunnittelutyölle omanlaisensa raamit ja vaikutti työni 
johtopäätöksiin. Näistä raameista hyvä esimerkki on sekä perustuslakiin kirjattu 
pääperiaate ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta, että YK:n vammaissopi-
muksen edellytys vammaisten henkilöiden mahdollisuudesta saavuttaa asumiseen 
tarkoitetut tilat. Näin ollen esteetön vierailu mahdollistettiin kaikissa suunnitel-
missa, jolloin esteettömyysmääräyksiä ei voitu soveltaa luovasti kaikille saavu-
tettavan vierailun kannalta olennaisten tilojen osalta. Määräysten ja -ohjeiden 
luovan soveltamisen ideana ei ole ollut työssäni rajoittaa esteettömyyden kaikille 
mahdollistamaa yhdenvertaisuutta, asukkaiden itsemääräämisoikeutta tai oma-
toimisuutta. Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen keinoin 
muodostetut tilat olivat jokaisessa suunnitelmassa suhteellisen kevyin toimenpi-
tein mahdollista muuttaa takaisin täysin esteettömiksi.

Tutkin asuintilojen joustavuutta työssäni kahdesta näkökulmasta: monikäyttöi-
syyden ja muunneltavuuden näkökulmista. Monikäyttöisyyttä tutkittiin mah-
dollisuutena muuttaa asunnon sisällä olevien tilojen käytön luonnetta ja muun-
neltavuutta taas tutkittiin mahdollisuutena muokata asuntoa rakennusteknisiltä 
ominaisuuksiltaan. Tavoitteenani oli löytää tutkittujen joustavan tilasuunnittelun 
keinojen avulla ratkaisuja pieniin asuintiloihin, jotta asunnot voisivat olla mukau-
tumiskykyisempiä, tilallisesti mielenkiintoisempia sekä elinkaareltaan kestävämpiä 
ja pitkäikäisempiä. Joustavan asunnon suunnittelun keinoista työni suunnitte-
luosuudessa hyödynsin Jyrki Tarpion väitöskirjaa joustavan asunnon tilallisista 
logiikoista sekä Tampereen yliopiston julkaisua joustavista asuinympäristöstä, 
erityisesti Katri Suontaustan opinnäytetyötä muunneltavan asunnon suunnittelu-
ratkaisuista asukkaan näkökulmasta.

Diplomityöni tarkoitus oli tutkia miten esteettömyyden ehdoilla mitoitetut tila-
varaukset jäsentyvät pienissä asunnoissa ja miten nämä asunnon tilakohtaisesti 
tehdyt ratkaisut saattavat heikentää asuntojen joustavuutta ja tilallista mielenkiin-
toisuutta. 

Tutkin vaihtoehtoisten pohjapiirustusten avulla voiko pienissä asunnoissa stan-
dardoituja mitoituksia ja niiden ehdoilla muodostettuja tiloja uudelleen ajattele-
malla sekä Tarpion logiikoita, että Suontaustan muunneltavien suunnitteluratkai-
sujen keinoja hyödyntämällä, lisätä asuntojen tilallista mielenkiintoa ja sitä kautta 
myös joustavuutta. Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen 
tarkoitus yhdessä joustavuuden keinojen kanssa on lisätä asukkaan vaikutusmah-
dollisuuksia muuttaa asuntoa oman elämäntilanteen ja mieltymysten mukaan. 
Tässä luvussa tulen koostamaan diplomityöni johtopäätökset ja vastaamaan 
esittämiini tutkimuskysymyksiin. 

Case-pohjapiirustusten tutkimisen avulla pienten asuntojen joustavuuden 
potentiaalin tunnistaminen

Tutkin työssäni pienten asuntojen joustavuuden lisäämisen ja elinkaaren pidentä-
misen mahdollisuuksia viiden Tampereella rakenteilla olevan case-kohteen avulla, 
joista kolme asuntopohjaa oli yksiöitä ja kaksi kaksioita. Luvussa kaksi mainitsin 
vuosina 2020 ja 2021 koostetuista tutkimuksista ja tilastoista, joissa Suomen 
asuntokannasta yksiöt ilman erillistä makuuhuonetta olivat keskikooltaan 34 
m2 ja Tampereella uudisyksiöt olivat keskikooltaan 27,5 m2. Kaksioiden osalta 
mainitsin, että niiden keskikoko olemassa olevassa asuntokannassa oli 54 m2 ja 
Tampereen uudisasuntotuotannossa 43,4 m2. Koska halusin työssäni keskittyä 
tutkimaan pieniä asuntoja eri kokokategorioista monipuolisesti, case-asunnoiksi 
työhöni valikoitui tutkittavaksi asuntokoot 29 m2:n ja 44,5 m2:n väliltä. Case-poh-
japiirustusten valintamenetelmää avaan tarkemmin työn luvussa viisi.

Esitin jokaisesta pohjapiirustuksesta analyysien lisäksi kaksi vaihtoehtoista 
pohjaratkaisua, joiden avulla pyrin vastaamaan esittämiini tutkimuskysymyksiin, 
tutkimaan pienten asuntojen joustavuutta eri näkökulmista ja löytämään moni-
puolisesti ratkaisuja ongelmaan pienten asuntojen joustamattomuudesta. Tavoit-
teeni oli osoittaa, miten pienissäkin asunnoissa voidaan monipuolistaa asumisen 
diversiteettiä asuntojen sisäisiä ja standardoituja tiloja eri tavoin painottamalla. 
Tavoitteeni oli tarjota ratkaisuja monipuolisempaan asuntotarjontaan, jossa par-
haimmillaan asuntojen monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta voidaan parantaa, 
eli tarjota joustavuutta. Näin ollen myös parhaimmassa tapauksessa asukkaan 
asumisen sekä asunnon elinkaarta voidaan pidentää ja luoda joustamattomien 
asuntojen sijaan kestävämpää rakennuskantaa.

Halusin tutkia vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa yksi pienissä asunnoissa suh-
teellisen kevyin toimenpitein tehtyjä joustavuuden kehittämisen ratkaisuja, jossa 
asunnon vesipisteet pidettiin paikallaan. Vaihtoehtoisessa pohjapiirustuksessa 
kaksi taas tutkin asuntoa sen sisäistä tilajärjestystä muuttamalla ja standardoituja, 
asunnon tilanmuodostukseen vaikuttavia normeja kyseenalaistamalla. Tutkin, 
kuinka joustavan asunnon tilallisia logiikoita ja muunneltavia suunnitteluratkai-
sujen keinoja hyödyntämällä pienistä asunnoista voisi saada joustavampia sekä 
tilallisesti mielenkiintoisempia.
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Standardimitoitettujen ja typologialtaan yhteneväisten asuntopohjien ana-
lyysin ja tilojen tyyppimitoitusten tunnistamisen avulla kohti joustavuutta 
luovia, pienen asunnon tilaratkaisuja 

Ennen vaihtoehtoisten pohjapiirustusten esittämistä laadin kaikista case-pohja-
piirustuksista analyysit laadullisin kriteerein esteettömyyden ehdoin mitoitetuista 
tiloista. Lisäksi pohdin tilakohtaisesti asunnon joustavuuden, tilallisuuden ja 
toiminnallisuuden mahdollisuuksia. Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden eh-
doin mitoitetuista tiloista tarkoitukseni oli tunnistaa, miten ne vaikuttavat pienen 
asunnon tilanmuodostukseen sekä joustavuuteen. Näiden analyysien pohjalta 
laadin vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja olemassa oleviin tiloihin, edellisellä sivulla 
määrittelemieni rajausten puitteissa. 

Asuntopohjien analyyseissä käytin pohjana tilakohtaisiin mitoituksiin ja asunnon 
joustavuuden mahdollisuuksiin liittyvää kysymyslistaa: 

1) Tilakohtaiset mitoitukset: miten tilamitoitukset painottuvat olemassa olevas-
sa tilassa? Minkälaisia tilavarauksia on tehty huonekohtaisesti esteettömyysmää-
räysten ja -ohjeiden ehdoilla?

2) Asunnon joustavuuden mahdollisuudet: miten painottuneet tilamitoitukset 
muodostavat tilaan mahdollisuuksia joustavuudelle ja tilallisuudelle? Kuinka 
paljon tiloihin muodostuu ehjää seinäpinta-alaa? Pystytäänkö tilaa rajaamaan tai 
sulkemaan eri menetelmin? Pystytäänkö tilan kalustusta varioimaan helposti? 
Voidaanko tilojen käyttötarkoitusta muunnella? Miten tila soveltuu asukkaalle 
elämäntilanteiden muuttuessa?  

Analysoitavista case-asuntopohjista neljä viidestä vastasi muodoltaan tutkimus-
työni teoriaosuuden luvussa kaksi esiteltyjä ja kritisoituja pitkänomaisia, suo-
rakulmaisen muotoisia ja yhteen suuntaan avautuvia pohjapiirustuksia. Työni 
case-yksiöpohjat vastasivat kuvausta tutkijoiden Vaattovaaran, Saarimaan ja 
Pelsmakersin uudisasuntotuotannon alle 37 m2 mikroasuntotyyppiä. Kaikki 
yksiöpohjat avautuivat suorakulmion lyhyiltä sivuiltaan asuntokohtaiseen ulko-
tilaan ja porraskäytävään. Case-asuntopohja 4, eli 35,5 m2 kaksio ei poikennut 
muodoltaan yksiöpohjista, mutta avautui päinvastaisesti pitkiltä sivuiltaan ulos 
ja porraskäytävään, jolloin asuntoon oli ikkunapinta-alan lisääntyessä helpompi 
sijoittaa makuuhuone. Tutkimuskohteina olevista pohjapiirustuksista case-poh-
japiirustus 5, eli 44,5 m2 kaksio oli lähes neliön muotoinen ja avautui kahteen 
ilmansuuntaan.

Kapeissa asuntopohjissa korostui käytävämäisyys, joissa pääkulkureitin varrelle 
sijoittuivat ja avautuivat useat asunnon toiminnot. Pienen asunnon tilankäyttöä 
ja asunnon ulko-ovien välille muodostuneen siirtymätilan neliöitä oli pyritty 
hyödyntämään ja tehomitoittamaan toimintojen sijoittumisella sen yhteyteen. 
Näin ollen esimerkiksi kylpyhuoneen ovet avautuivat useassa asunnossa keitto- 
tai oleskelutilaan ja ruoanlaitto tapahtui asunnon kulkuväylällä. Yksiöissä myös 
kaikki asunnon säilytystilat, keittotilan säilytystilaa lukuun ottamatta, oli keskitet-
ty eteistilan yhteyteen. 

Kaikissa case-asuntopohjissa keittotila avautui avokeittotilana osaksi oleskeluun 
tai siirtymään tarkoitettuja tiloja, eikä sitä pystynyt erottamaan omaksi toimin-
nokseen. Keittotila vähensi usein myös avonaisena tilana kalustettavaa seinäalaa. 
Yksiöissä lepäämiseen tarkoitettu makuutila avautui joko keitto- ja/tai oleskeluti-
laan, jolloin ainoaksi selkeästi yksityiseksi tilaksi asunnossa muodostui kylpyhuo-
ne.

Asuntojen yhdistetyt wc- ja kylpyhuonetilat olivat kalustejärjestykseltään toi-
sistaan poikkeavia, mutta kaikissa case-asunnoissa ne olivat lähes neliön malli-
sia, sillä vesikalusteet sekä pyykinpesukone oli sijoitettu vähintään kahdelle eri 
seinälle huomioiden pyörähdysympyrän vaatima tila. Asunnon kokoon verrattain 
iso kylpyhuonetila sijoittui sisäänkäynnin välittömään yhteyteen huoneiston 
kulkuväylän varrelle, joka usein kavensi kapeaa asuntoa entisestään. Case-asunto-
pohjassa 5 asunnon muoto oli muista case-asunnoista poikkeava. Kylpyhuoneen 
edessä oli oma erillinen siirtymätila, josta oli käynti asunnon muihin toimintoi-
hin.

Kaikissa case-asuntopohjissa joustavan asunnon tilallisista logiikoista oli tun-
nistettavissa tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti käytetty avotilalogiikka. 
Logiikassa joustavaksi tarkoitetut yhtenäiset huonemaiset tilat ja osassa tapauk-
sissa huonemaisesta päätilasta erottuvat, mutta siihen avautuvat alkovit, muo-
dostivat asukkaan joustavasti hyödynnettävän tilan. Asumisen toiminnot oli 
tarkoitettu sijoitettavaksi märkätiloja tai alkovia, sekä kaksioissa makuuhuonetta 
lukuun ottamatta yhteen avonaiseen tilaan siinä osassa asuntoa, josta oli yhteys 
asunnon ulkotilaan. Tähän avotilaan, asunnon ulos johtavan kulkureitin varrelle, 
sijoittui oleskelun, ruokailun ja osittain tai kokonaan keittotilan toiminnot, sekä 
yksiöissä lepäämiseen tarkoitettu tila. Myös etätyöskentelyyn tarkoitettu tila tuli 
olla asunnon alkuperäisen tilajärjestyksen mukaan mahdollista sijoittaa avotilaan. 
Avotilan toimintojen vaatimat esteettömät tilavaraukset, kalusteiden vaatimat 
toiminnalliset tilavaraukset ja kulkureitin sijainti ulos sijoittuivat avotilaan tarkoi-
tettuihin toimintoihin nähden varsin pienelle alueelle, jolloin tilan hyödyntämisen 
mahdollisuus vaihtelevin tavoin jäi vähäiseksi.

Pohjaratkaisuista oli tunnistettavissa luvussa kaksi mainittu pienten asuntojen 
vähäinen monimuotoisuus putkimaisen muodon, pienen tilan ja yhteen suuntaan 
avautuvuuden vuoksi. Asuntojen haasteellisen muodon vuoksi niiden toiminto-
jen jäsentäminen tilassa loi useassa case-pohjassa monotonista, toisistaan vähän 
poikkeavaa asuintilaa. Pienten asuntojen rajattu asuintila, sekä yksiöiden sosiaa-
lisen ja yksityisen tilan yhdistyminen toisiinsa, rajasivat asuntojen käytettävyyden 
ja joustavuuden oletetun asukasmäärän ja -profiilin mukaan. Poikkeuksena edellä 
mainitusta kuvauksesta oli case-pohjista kaksioasuntopohja 5, joka poikkesi 
muodonannoltaan ja kahteen suuntaan avautuvuudeltaan muista case-pohjapii-
rustuksista. Asunnoissa useille toiminnoille osoitetun avoimen tilan tarkoitus on 
oletettavasti ollut sekä luoda joustavuutta, että toteuttaa esteettömyyttä, mutta 
useissa case-pohjapiirustuksissa avotilan rajattu koko heikensi tilan vaihtelevaa 
käyttöä.
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Olemassa olevan asuntotypologian tilallisen mielenkiinnon parannus ja 
tilan joustavuuden lisääminen muunneltavien suunnitteluratkaisujen, 
sekä joustavan asunnon tilallisten logiikoiden avulla esteettömyysmäärä-
yksiä ja -ohjeita luovasti soveltamalla

Työni suunnitteluosuudessa tavoitteeni oli löytää ja esittää monipuolisesti luovia 
ideoita pienten asuntojen joustavuuden lisäämiseksi. Samalla pyrin tiedostamaan 
olemassa olevan tilan rakenteelliset ja tekniset rajaukset, jotka otin eri tasoilla 
huomioon suunnitellessani vaihtoehtoisia pohjaratkaisuja case-asuntopohjiin. 
Vaihtoehtoisten asuntopohjien suunnitteluratkaisujen pohjana hyödynsin sekä 
työni teoriaosuutta, että olemassa olevista pohjista tekemiäni analyysejä ja niistä 
tehtyjä havaintoja.

Suunnitteluperiaatteista

Vaikka lähes kaikkien case-asuntopohjien pieni koko, pitkänomainen muoto 
ja heikot luonnonvalaistusominaisuudet haastoivat suunnittelua, halusin tutkia 
pienten asuntojen tilanmuodostusta ja monotonisuutta kahdesta näkökulmas-
ta: tilan muodon ehdoin toimintojen uudelleen järjestämisen, että joustavuutta 
asumiseen tuovien suhteellisen kevyiden toimenpiteiden avulla. Tavoitteeni oli 
tunnistaa, mitkä standardoidut suunnitteluratkaisut vaikuttavat yksipuolisiin 
asumisen konsepteihin ja kyseenalaistaa näitä normeiksi vakiintuneita mitoituksia 
vaihtoehtoisissa suunnitteluratkaisuissa. 

Työni luvussa 4 totesin, että 70 vuoden ikäisistä asunnoissa yksi kestävyyttä luo-
vista tekijöistä Jyrki Tarpion mukaan on ollut asiallisten tilojen osoittaminen asu-
misen perustoiminnoille, tilojen monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden lisäksi. 
Arkkitehti Kirsi Korhonen taas mainitsi, että tilat tulee voida jakaa henkilökoh-
taisiin ja yhteisiin tiloihin asunnon mittakaavasta riippumatta. Luvussa kaksi taas 
totesin Anne Tervon tutkimukseen liittyen, että erilliskeittiön omaavat asunnot 
koettiin vähemmän ahtaiksi kuin yksiöissä yleistyneet avokeittiöratkaisut. Minulle 
oli tärkeää vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja tutkiessa, että asunnon toiminnot 
oli mahdollista eriyttää yksityiseen ja sosiaaliseen tilaan, sekä mahdollistaa avo-
keittotilan erottaminen omaksi toiminnokseen tarvittaessa. Tavoitteeni oli myös 
pohtia asunnon muodon ehdoin sen toimintojen välisiä yhteyksiä, toimintojen 
luonnetta ja siirtymätilojen suhdetta niihin.  
 
Työni toisessa luvussa totesin, että tutkimusten mukaan koti ja sen merkitys näh-
tiin asukaskokemuksia kartoittaessa jatkuvana prosessina, jolloin asuntoa oltiin 
valmiita muovaamaan ja ylläpitämään elämäntilanteiden muuttuessa. Asukkaat 
olivat valmiita muokkaamaan kotiaan omien tarpeidensa mukaan asuntoja re-
montoimalla ja uusia tilaratkaisuja kehittämällä. Minua kiinnosti, voisiko pienessä 
mittakaavassa löytää keinoja tilojen luonteen muunteluun ja monikäyttöisten 
tilojen luomiseen, mitkä lisäisivät asukkaan mahdollisuutta muokata tiloja yk-
silöllisemmiksi omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan, sekä sitä kautta lisätä 
asuntojen mielekkyyttä, sopeutuvuutta ja pitkäikäisyyttä. 

Pieniä asuntoja saattaa tehtyjen tutkimusten ja niihin kohdistuneen kritiikin 
valossa leimata ajatus joustamattomuudesta ja tilapäisyydestä, joten voitaisiinko 
pienet asunnot nähdä pysyvämpänä asumismuotona tarjoamalla mahdollisuuksia 
ja vaihtoehtoja joustavuuden keinojen hyödyntämiselle näissä olemassa olevissa 
asuintiloissa?

Vaihtoehtoiset asuntopohjat 1 – Asunnon joustavuuden tutkiminen jous-
tavan tilasuunnittelun keinojen ja esteettömyysmääräysten luovan sovel-
lusten avulla, olemassa olevien rakenteellisten ja teknisten ratkaisujen 
ehdoin

Käsittelen ensimmäiseksi case-pohjapiirustuksista laadittuja vaihtoehtoisia poh-
jaratkaisuja 1, joissa tutkin joustavuuden lisäämisen keinoja pienissä asunnois-
sa sekä rakenteellisten, että teknisten rajausten puitteissa kevyin rakenteellisin 
keinoin. 

Olemassa olevan tilan hierarkian ehdoin joustavuuden keinojen etsiminen 
rajautui suhteellisten kevyiden toimenpiteiden varaan, joita asukkaan on helppo 
hyödyntää tarvittaessa ja halutessaan elämäntilanteensa mukaan. Olemassa oleva 
tila on organisoitu tietyn periaatteen mukaan ja joustavuuden keinojen hyödyntä-
minen rajautui pääosin tiloihin, joissa ei ole vesipisteitä. 

Joustavan asunnon tilallisista logiikoista vaihtoehtoisissa pohjaratkaisuissa 1 voi-
daan hyödyntää elementtejä muuntoaluelogiikasta, jossa asunnon huonejako 
on kokonaan tai osittain muokattavissa.

Uudet rakenteet Asunnon joustavuutta voidaan lisätä kaikissa case-asunto-
jen vaihtoehtoisissa pohjissa 1 kevyiden väliseinien avulla ja niiden paikkoja 
varioimalla. Täyskorkeat ja kiinteät väliseinät rajasivat asumisen eri toiminnot 
toisistaan, näkymät tilasta toiseen ja lisäsivät kalustettavaa seinäalaa. Jotta tiloja ja 
toimintoja voitiin rajata avotilassa toisistaan luonnonvalo-ominaisuuksia heiken-
tämättä, käytin tilojen rajauksessa esimerkiksi valoa läpäiseviä, mutta näkymiä 
osittain rajaavia rimaseiniä ja puolikorkeita seiniä, joiden myötä näkyvyys tilasta 
toiseen rajautui istumakorkeudelta.
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Siirrettävät elementit Käännettävät ja siirrettävät seinät mahdollistivat saman-
aikaisesti kiinteiden väliseinien tapaan tilojen erottamisen toisistaan, mutta loivat 
edellytykset tilojen avaamiseen ja huollettavuuteen. Käännettävissä ja siirrettävis-
sä seinissä käytettiin umpiseinää kevyempiä rimaseiniä käytettävyyden helpotta-
miseksi. 

Kevyiden väliseinien sijoittelulla ja aukotuksilla voidaan vaikuttaa pienessäkin 
asunnossa vaihtoehtoisten kulkureittien muodostumiseen monireittilogiikan 
periaatteen mukaan.

Kulkuaukkojen määrän lisäys Tilaa rajaavat seinät ja niiden aukotukset muo-
dostivat esimerkiksi makuutiloihin vaihtoehtoisia kulkureittejä, jolloin tilaan 
voitiin kulkea kahdesta sitä ympäröivästä toiminnosta. Vaihtoehtoiset reitit loivat 
asuntoon kierrettävyyttä, monipuolisempaa käytettävyyttä ja tilan tuntua. 

Pienessä asunnossa kalusteiden koolla ja sijoittamismahdollisuuksilla pystyttiin 
vaikuttamaan tilan joustavaan käyttöön tilojen luonnetta ja käyttötarkoitusta 
muuttamalla. 

Kalusteet ja materiaalit, monikäyttöinen tila ja integroidut kalusteet 
Monikäyttöinen tila luotiin vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 1 integroitujen 
kalusteiden lisäämisellä osaksi toimintoa, jolloin tilaa voitiin käyttää useammas-
sa käyttötarkoituksessa kuin se oli alun perin tarkoitettu. Esimerkkinä työpiste 
voitiin integroida osaksi eteisen säilytystiloja.
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Vaikka esimerkiksi Tarpion esittämässä halli- ja huoneet -logiikassa tilan jous-
tavuus perustuu monikäyttöisiin ja neutraaleihin tiloihin, pienissä asunnoissa ei 
päde neutraalin tilan ideaali tyhjästä tai kiintokalusteista vapaasta yleispätevästä 
huonetilasta. Siksi haluan erottaa tässä työssä käytetyn termin monikäyttöinen 
tila Tarpion esittämästä neutraalista huonetilasta. Yllä olevassa kuvassa esittä-
mäni grafiikka monikäyttöisestä tilasta ei ole osa Suontaustan työssä esitetyistä 
graafikoista, vaan itse kehittelemäni monikäyttöistä tilaa kuvaava grafiikka.

Yleisesti pyrin huomioimaan tiloissa monipuolisen kalustettavuuden tutkimalla 
vaihtoehtoisia kalustamisen vaihtoehtoja asunnoissa. Tavoitteeni oli myös 
lisätä tilojen monipuolista käytettävyyttä mahdollisuutena muuttaa tilan käytön 
luonnetta irtokalusteita varioimalla, esimerkiksi makuutilan yhteydessä olevan 
vaatehuoneen käyttöä pukeutumistilana, pienen lapsen tilana tai työtilana. Pyrin 
pohjapiirustuksissa myös sijoittelemaan ja lisäämään kiinteitä säilytyskalusteita 
tasaisemmin toiminnoittain, esimerkiksi makuutiloihin, niiden eteiseen keskit-
tämisen sijaan. Näin ollen asuntoon saatiin lisää säilytystilaa ja/tai voitiin vapaut-
taa tilaa eteisen monipuolisemmalle käytölle pelkän säilytystilan sijaan.

Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luova soveltaminen vaihtoehtoisissa 
pohjapiirustuksissa 1

Vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 1 esteettömyysmääräysten luovan sovelta-
misen keinojen käytön periaatteena oli, että palauttamalla asunto alkuperäisen 
tilajärjestyksen mukaiseksi, asunto voidaan muuttaa takaisin täysin esteettömäk-
si. Useassa vaihtoehtoisessa case-pohjapiirustuksessa tämä tarkoitti usein tiloja 
rajaavien kevyiden väliseinien ja/tai kiinteiden kalusteiden purkua. 

Määräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen keinoja voitiin hyödyntää asuntojen 
kulkureittien leveyksissä, joissa reitit olivat kapean tilan muodon ehdoin kaven-
nettu 700 mm leveiksi. Tätä mittaa voidaan pitää kulkuväylän vähimmäismittana 
ilman apuvälinettä kulkevalle ihmiselle ja kulkuväylällä toimimiselle. (RT 09-
11137 2014, s. 5) Kulkuväylien leveyksiin lukeutui käytävätilat, sekä ovet. Kulku-
väylien leveyksiä kavennettiin makuutiloissa ja vaatehuoneissa. 

Keittotila oli mahdollista erottaa muista toiminnoista omakseen väliseinien ja 
kalusteiden avulla. Tilassa ei toimintoja jakavien väliseinien ja kalusteiden vuoksi 
mahtunut halkaisijaltaan 1300 mm pyörähdysympyrää, vaikka keittotilan kalus-
teiden edessä oleva työskentelytila voitiin saavuttaa esteettömästi kulkuväylän 
ollessa vähintään 850 mm leveä.
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Vaihtoehtoiset asuntopohjat 2 – Asunnon joustavuuden tutkiminen tilan 
uudelleen jäsennyksen, joustavan tilasuunnittelun keinojen ja esteettö-
myysmääräysten luovan sovellusten avulla olemassa olevien rakenteellis-
ten ratkaisujen ehdoin

Koska olemassa oleva tila ja alkuperäiset case-pohjapiirustukset on muodostet-
tu tietyn organisointitavan perusteella ja tilaratkaisut lukittu vesipisteiden sekä 
märkätilojen sijaintien mukaan, hyödynsin joustavan asunnon tilallisia logiikoita 
vaihtoehtoisissa pohjissa 2 tilan uudelleen muodostamisen näkökulmasta. Tutkin 
siis vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 2 tilan uudelleen jäsentämistä asunnon 
muodon ehdoin, joustavan tilasuunnittelun keinojen ja esteettömyysmääräysten 
luovan sovellusten lisäksi.

Case-pohjapiirustusten 2 joustavan asunnon tilallisista logiikoista muodostu-
neiden tilojen pääperiaatteena on käytetty monireittilogiikkaa, jonka joustavuus 
perustuu asunnon toimintojen välille muodostuneisiin vaihtoehtoisiin kulkureit-
teihin. Lähdin muodostamaan asunnon toimintoja case-pohjapiirustusten kapei-
den, sekä pitkien muotojen ehdoin ja pyrin häivyttämään alkuperäisten asunto-
pohjien käytävämäisyyttä erottamalla asunnon pääkulkuväylän ja sen toiminnot 
toisistaan. Havaitsin, että pienessäkin tilassa on mahdollisuus luoda vaihtoehtoi-
sia reittejä ovien ja aukotusten avulla huonetilasta toiseen. Tämä luo asuntoihin 
kierrettävyyttä. Toisaalta tämä ominaisuus luo myös avaruutta, kun pieneenkin 
asuntoon saadaan useissa case-pohjapiirustuksissa sekä tilaa asunnon toimin-
noille kulkureitin varrella, että yhden keskitetyn ja toimintojen läpi kulkevan 
kulkureitin sijaan useampia valittavia kulkureittejä. Esimerkiksi kylpyhuonetilo-
jen tyypillistä muotoa ja kalustejärjestystä varioimalla, asettamalla vesikalusteet 
yhteen riviin ja sijoittamalla pesukone muualle asuntoon, saatiin kylpyhuoneesta 
läpikuljettava tila. Tätä tilaa voitiin useissa pohjapiirustuksissa käyttää sekä yksi-
tyisistä, että sosiaalisista asunnon toiminnoista. Aukotukset mahdollistivat osassa 
asunnoista pitkiä näkymiä ja luonnonvalon pääsyn tilojen läpi. Kulkureiteissä on 
hyödynnetty seinän sisään liukuvia ovia, jotka eivät vie tilaa pienessä asunnossa 
samalla tavalla kuin tavalliset kääntöovet. 

GSEducationalVersion

avotilalogiikka

halli- ja huoneet -logiikka

monireittilogiikka

muuntoaluelogiikka

Kulkuaukkojen määrän lisäys Asunnoissa on mahdollista valita vaihtoehtoi-
sia kulkureittejä, jolloin tilaa tai tiloja voi käyttää sitä ympäröivistä toiminnoista. 
Vaihtoehtoiset reitit luovat asuntoon kierrettävyyttä, monipuolisempaa käytettä-
vyyttä ja tilan tuntua. 

Joustavan asunnon tilallisista logiikoista vaihtoehtoisissa pohjaratkaisuissa 2 voi-
tiin hyödyntää elementtejä muuntoaluelogiikasta, jossa asunnon huonejako 
oli kokonaan tai osittain muokattavissa. Pohjapiirustuksissa tiloja voitiin rajata 
toisistaan ja painottaa asukkaan haluamalla tavalla, yksiöissä seinän sisään liuku-
vien seinien avulla tai lähes kaikissa pohjissa osoittamalla vaihtoehtoja käyttää ja 
painottaa tilaa väliseinävarauksin.

Uudet rakenteet Asunnon joustavuutta voitiin lisätä kaikissa case-asuntojen 
vaihtoehtoisissa pohjissa 2 kevyiden väliseinien avulla ja niiden paikkoja varioi-
malla. Täyskorkeat ja kiinteät väliseinät rajasivat asumisen eri toiminnot toi-
sistaan, näkymät tilasta toiseen ja lisäsivät kalustettavaa seinäalaa. Jotta tiloja ja 
toimintoja voitiin rajata avotilassa toisistaan luonnonvalo-ominaisuuksia heiken-
tämättä, käytin tilojen rajauksessa esimerkiksi valoa läpäiseviä, mutta näkymiä 
osittain rajaavia rimaseiniä ja puolikorkeita seiniä, joiden myötä näkyvyys tilasta 
toiseen rajautui istumakorkeudelta.
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Siirrettävät elementit Seinän sisään liukuvat seinät mahdollistivat samanai-
kaisesti kiinteiden väliseinien tapaan tilojen erottamisen toisistaan, mutta loivat 
edellytykset tilojen avaamiseen ja huollettavuuteen. Siirrettävissä seinissä käytet-
tiin rimaseiniä, jotka loivat yksityisyyttä ja peittivät näkymiä tilasta toiseen, mutta 
päästivät valon lävitseen. 

Kaikkiin vaihtoehtoisiin asuntopohjiin 2 saatiin luotua asunnon toimintoja 
uudelleen organisoimalla monikäyttöistä tilaa, joko osoittamalla vaihtoehtoisia 
käyttötapoja ja toimintoja integroitujen, kiinteiden kalusteiden tai irtokalusteiden 
avulla. 

Kalusteet ja materiaalit, monikäyttöinen tila ja integroidut kalusteet 
Monikäyttöinen tila luotiin vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 2 integroitujen 
kalusteiden lisäämisellä osaksi toimintoa, jolloin tilaa oli mahdollista käyttää 
useammassa käyttötarkoituksessa kuin se on alun perin tarkoitettu. Esimerkkinä 
työpiste voitiin integroida osaksi eteisen säilytystiloja tai vaatehuonetta oli mah-
dollista käyttää lapsen makuutilana.

Yleisesti pyrin huomioimaan tiloissa monipuolisen kalustettavuuden tutkimalla 
vaihtoehtoisia kalustamisen vaihtoehtoja asunnoissa. Tavoitteeni oli myös 
lisätä tilojen monipuolista käytettävyyttä mahdollisuutena muuttaa tilan käytön 
luonnetta irtokalusteita varioimalla, esimerkiksi makuutilan yhteydessä olevan 
vaatehuoneen käyttöä pukeutumistilana, pienen lapsen tilana tai työtilana. Pyrin 
pohjapiirustuksissa myös sijoittelemaan kiinteitä säilytyskalusteita tasaisem-
min toiminnoittain. Näin ollen asuntoon saatiin lisää säilytystilaa ja/tai voitiin 
vapauttaa tilaa eteisen monipuolisemmalle käytölle pelkän säilytystilan sijaan.
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Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luova soveltaminen vaihtoehtoisissa 
pohjapiirustuksissa 2 

Vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 2 esteettömyysmääräysten luovan soveltami-
sen keinojen käytön periaatteena oli, että asunto voidaan muuttaa esteettömäksi 
suhteellisen kevyin toimenpitein. Useassa vaihtoehtoisessa case-pohjapiirustuk-
sessa tämä tarkoitti tiloja rajaavien kevyiden väliseinien ja/tai kiinteiden kalustei-
den purkua tai siirtoa. 

Määräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen keinoja voitiin hyödyntää asuntojen 
kulkureittien leveyksissä, joissa reitit olivat kapean tilan muodon ehdoin kaven-
nettu 700 mm leveiksi. Kulkureittien leveyksiin lukeutui käytävätilat, sekä ovet. 
Kulkureittien leveyksiä kavennettiin makuutiloissa ja vaatehuoneissa eteisen ja/
tai makuutilan yhteydessä. Joissain tapauksissa tilan esteetöntä käyttöä vaati 700 
mm leveiden oviaukkojen leventäminen tai ummistaminen. 

Keittotila oli mahdollista erottaa muista toiminnoista omakseen väliseinien ja 
kalusteiden avulla. Tilassa ei toimintoja jakavien väliseinien ja kalusteiden vuoksi 
mahtunut halkaisijaltaan 1300 mm pyörähdysympyrää, vaikka keittotilan kalus-
teiden edessä oleva työskentelytila voitiin saavuttaa esteettömästi kulkuväylän 
leveyden ollessa vähintään 850 mm. 
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Johtopäätösten lopuksi

Voin työni lopuksi todeta, että pieniinkin asuntoihin voidaan luoda joustavuutta 
eri mittakaavoissa, tiloja suhteellisten keveiden ja joustavuutta tuottavien suun-
nitteluratkaisujen avulla, sekä asuntojen tiloja kokonaan uudelleen järjestämällä 
asunnon muodon ehdoin. 

Toisaalta tiedostan, että tilanmuodostus pienessä ja haastavan muotoisissa asun-
noissa on kompromissien tekoa ja toimintoja toisessa tilassa painottamalla ja 
parantamalla, saatetaan heikentää asunnon toisen tilan joustavuutta. Esimerkiksi 
yksiöissä yksityisiä ja sosiaalisia toimintoja erottamalla toisistaan alkuperäiseen 
pohjapiirustukseen nähden, olohuonetilat lähes poikkeuksetta asunnoissa pie-
nenivät ja vaihtoehtoisen kalustejärjestyksen mahdollisuus heikkeni olohuoneen 
edelleen toimiessa pääkulkuväylänä asunnon ulkotilaan. Tilojen painottamista 
eri tavoin tutkimalla kyseenalaistetaan asunnon oletetut asukasprofiilit ja näiden 
asukasprofiilien tilantarpeet. Vaihtoehtoja samaan asuntopohjaan esittämällä, 
asuntojen mitoitusta luovasti tarkastelemalla, sekä erilaisia käyttömahdollisuuksia 
tarjoamalla, voidaan lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja näin ollen 
mahdollisesti lisätä asuntojen houkuttelevuutta myös tulevaisuudessa. Case-poh-
japiirustuksista asunto 5 mahdollisti kokonsa, neliön mallisen muotonsa ja 
avautuvuutensa puolesta monia toimivia ratkaisuja joustavuuden parantamisen 
suhteen.

Kuten työssäni totesin, Jyrki Tarpion tutkimuksessa esittämistä joustavan asun-
non tilallisista logiikoista sekä niihin yhdistämistäni Katri Suontaustan muun-
neltavan asunnon suunnitteluratkaisuista voitiin case-asuntopohjissa hyödyntää 
asuntoihin joustavuutta tuovista logiikoista monireitti- ja muuntoaluelogiikkaa. 
Rajasin joustavan asunnon tilallisista logiikoista vaihtoehtoisia pohjapiirustuksia 
tutkiessani pois avotila- sekä halli- ja huoneet -logiikan. Näistä logiikoista halli- ja 
huoneet -logiikka vaatii toimiakseen useamman yleispätevän huonetilan. Nämä 
tilat taas vaativat joustavan käytön optimoimiseksi toimiakseen tilan muodonan-
nolta sopusuhtaisuutta ja avaruutta, jota suurimmissa osissa pienissä ja olemassa 
olevissa asunnoissa on pitkän ja kapean muotonsa, sekä kokonsa puolesta vähän. 
Avotilalogiikassa joustavuus taas syntyy kalustuksen ja tilan yhteisvaikutuksesta, 
mikä ei myöskään pienessä ja kapeassa tilassa luonut mielestäni tavoiteltua jous-
tavuutta. 

Yleisesti esteettömyysmääräyksistä ja -ohjeista voin todeta, että niiden luova 
soveltaminen jäi pienissä tiloissa vähäiseksi. Useassa case-pohjapiirustuksessa 
asuntojen kapean muodon vuoksi tilojen rajattavuus toisistaan kuitenkin helpot-
tui ja tilojen käyttö tehostui mahdollistamalla esteettömyysohjeistuksista poikkea-
vat kapeammat kulkuväylät ja työskentelytilat. Asuntosuunnitteluun vaikuttavat 
esteettömyysmääräykset ja -ohjeet näkyivät olemassa olevissa case-pohjapiirus-
tuksissa toistuvan muotoisissa, sisätilahierarkiaan ja kalustamiseen vaikuttavissa 
tilaratkaisuissa. Määräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen sijaan asunnon 
esteettömiä tiloja ja toimintoja tulisi suunnitella asunnon muodon ehdoin yhdes-
sä joustavuutta tuottavien suunnitteluratkaisujen kanssa. 

joustavuus pienet asunnot esteettömyys
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PIENEN KERROSTALOASUNNON KONSEPTI

Uusien kerrostaloasuntojen keskikoko on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan sekä pienten

huoneistotyyppien kasvavan tuotantomäärän, että huoneistotyyppikohtaisten pinta-alojen

pienentymisen vuoksi. Erityisesti pienten vuokra-asuntojen keskimääräinen pinta-alojen pienentyminen

on ollut huomattavampaa 2010-luvulla Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa kuin muualla

Suomessa. Esimerkiksi Tampereella vuonna 2020 huoneistotyypin mukaan tuotetuista asunnoista 60

% koostui yksiöistä ja kaksioista. Uusien yksiöiden keskimääräinen koko oli 27,5 neliötä ja kaksioiden

43,4 neliötä.

Pienten asuntojen kysyntä ja tarjonta perustuu kaupungistumiseen, asuntokuntien keskikokojen

pienenemiseen sekä yksityisen vuokramarkkinasektorin kasvuun. Sijoittajakysynnän kasvun myötä

pienet asunnot nähdään varallisuuden kasvattamisen välineinä.

Vuokra-asunnot
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Omistusasunnot

Kerrostaloihin valmistuneet asutut vuokra- ja omistusasunnot ja niiden keskimääräiset pinta-alat koko Suomessa valmistumisvuoden

mukaan 2010–2020, neliömetriä.

Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus. Alkuperäinen Tilastokeskuksen taulukko on piirre����u���l�e�.

Vaikka kutistuneet asuntokunnat ja kaupungistuminen ovat pienten asuntojen tuotantoon ja

suunnitteluun vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden ei voida ennustaa olevan pysyviä. Ihmisten

elämäntavat ovat esimerkiksi työn ja vapaa-ajan yksilöllisen lomittumisen myötä murroksessa ja

perherakenteet muuttuvat jatkuvasti entistä monimuotoisemmaksi, jolloin asuntojen suunnittelussa ja

tuotannossa tulee omaksua uusia lähestymistapoja.

Kun asuntotuotanto on ollut kasvukeskuksissa jo viimeisen kymmenen vuoden aikana nousujohteista,

eikä sen odoteta hidastuvan merkittävästi, olemme tuottamassa suuren volyymin pieneneviä

kerrostaloasuntoja suhteessa olemassa olevaan asuntokantaan. Asuntotuotanto saattaa vastata tällä

hetkellä sijoittajien ja tilastollisten statiikoiden mukaisiin kysynnän tarpeisiin, mutta miten jatkuvasti

pienenevät neliöt vastaavat nyt ja tulevaisuudessa asumiseen vaikuttavien muuttuvien tekijöiden,

kuten elämäntilanteiden muutosten vaatimuksiin ja toisaalta asumisen muuttumattomiin tarpeisiin?
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Asunnot huoneistotyypin mukaan Tampereen kaupunkiseudulla kunni�����2020

Lähde: Tampereen kaupunkiseutu - Asuminen ja rakentaminen, Tilastokeskus (Seutu-Net). Alkuperäinen Tilastokeskuksen taulukko
on piirre����u���l�e�.
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UUDISASUNTOJEN JOUSTAMATTOMUUS JA

KESTÄVYYS TULEVAISUUDESSA

Yksiöihin ja kaksioihin painottuva asuntotuotanto, sekä rakennusyhtiöiden kehittämät

mikroasuntokonseptit koettelevat rakentamisen normeja ja hyvinä pidettyjä käytäntöjä. Useat

asiantuntijat, arkkitehdit ja tutkijat ovat esittäneet huolensa tulevaisuudessa tuottamamme

asuntokannan poikkeuksellisen heikosta mukautumiskyvystä yhteiskunnan ja elämäntapojen

muutoksiin

Yleisimpien mikroasuntotyyppien kalustettavuus, käyttömahdollisuudet ja säilytystilojen määrä ovat

heikkoja pienen koon, pitkänomaisen muodon ja huonojen luonnonvalaistusominaisuuksien vuoksi.

Laadullisesti monotonisten mikroasuntojen tuotanto ja niiden suuri osuus on taas johtanut

uudisasuntojen vähäiseen monimuotoisuuteen. Asuintiloissa kritisoitu pimeys ja putkimaisuus ei liity

ainoastaan tämän päivän yksiöihin, vaan monin paikoin myös suurempiin asuntoihin.

Oletettujen käyttäjäprofiilien ja asukasmäärien mukaan mitoitetuissa asunnoissa elämäntilanteiden

muuttuessa, asukkaalla ei ole mahdollisuutta mukauttaa niitä omiin tilatarpeisiin. Yksin- ja kaksin

asuvien, sekä perheiden elämäntapojen kasvava kirjo luo vaatimuksia asumisen erilaistumiselle ja

asuntojen joustavalle käytölle. Tutkimusten mukaan koti ja sen merkitys nähdään jatkuvana prosessina,

jota muovataan ja ylläpidetään. Asukkaiden toiveena on muokata asuntoa omien tarpeiden ja

mieltymysten mukaan remontoimalla tai uusia tilaratkaisuja kehittämällä.

Asuntotuotanto paino um2

Pienissä ja kapeissa asunnoissa kaluste u
ja käy l u k

Kapeissa, yhteen suuntaan avautuvissa asunnoissa
on heikot luonnonvalaistusominaisuudet

Pienten uudisasuntojen ongelmana on monotonisuus
ja vähäinen monimuotoisuus

Asukaspro i en e  ja käy ien lukumäärä
asunnossa on olete n o a

50
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1990

Pinta-alatehokkuutta maksimoivaa ja siitä johtuvaa asuntojen toimivuuden heikkenemistä kohtaan on

jo vuosien ajan kohdistettu kritiikkiä, sekä esitetty kehitysideoita erilaisten tutkimusten kautta. Tästä

huolimatta mikroasuntojen tuotannon on todettu olevan Suomessa edelleen kestämättömän suurta.

Vuonna 2020 alkunsa saanut koronapandemia on nostanut esiin hitaasti etenevän kriisin, eli

vuosikymmeniksi käyttöömme jäävän ja joustamattomaksi suunnitellun uudisrakentamisen.

Joustamaton uudisrakentaminen saattaa johtaa lopulta toissijaiseen ääripään kriisiin – rakennusten

hylkäämiseen ennen teknisen käyttöiän päättymistä niiden joustamattomuuden vuoksi. Tilallinen

muutos ja monikäyttöisyyteen perustuva mukautumiskyky nähdään avainasemassa asumisen,

työskentelyn ja vapaa-ajan muutoksiin reagoinnissa, joita tapahtuu todennäköisesti tihenevissä määrin

rakennuksen käyttöiän aikana.

Suomessa purettujen rakennusten keskimääräinen ikä on viisikymmentä vuotta ja tällä hetkellä purku-

uhan alla on jopa 1990-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Asuinrakennusten tulisi kuitenkin kestää

kauemmin kuin laskennallisen 50 vuoden ajan, eivätkä ne saisi rasittaa ilmastoamme enempää kuin on

välttämätöntä. Esimerkiksi Tampereella on purettu volyymiltään neljäosa rakennuksista verrattuna

uudisrakentamista vastaavaan volyymiin.

Vaikka purkuaallon uhasta puhutaan 1900-luvun loppupuolella rakennetun rakennuskannan ja

julkisten rakennusten osalta, on ilmiö verrattain nuoren rakennuskannan purkamisesta kuitenkin

huolestuttava myös joustamattomien uudiskerrostalojen tulevaisuuden suhteen. Ilmastokriisin

näkökulmasta tulisi keskittyä olemassa olevaan rakennuskantaan ja kehittämään tilojen

muuntojoustavuutta, sekä niiden käyttöasteen pitämistä korkeana.

Suomessa pure n ä

Osuus, joka kuvastaa uudisrakennuskantaan verra

volyymia, jolla rakennuksia on pure e l

vuo

-luku

Tällä hetkellä purku-uhan alla olevat nuorimmat kerrostalot

3/8

GSEducationalVersion

KUN TILAA ON VÄHÄN

TUTKIELMA PIENTEN ASUNTOJEN MUUNNELTAVUUDEN JA MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMISESTÄ

JOUSTAVAN SUUNNITTELUN KEINOIN ESTEETTÖMYYSOHJEITA LUOVASTI SOVELTAEN

DIPLOMITYÖ
ARKKITEHTUURIN YKSIKKÖ
OULUN YLIOPISTO

PÄÄOHJAAJA

JANNE PIHLAJANIEMI

LAURA RAHKONEN

28.9.2022

joustavuus pienet asunnot esteettömyys

ESTEETTÖMYYSMÄÄRÄYSTEN JA -OHJEIDEN LUOVAN SOVELTAMISEN JA

JOUSTAVAN SUUNNITTELUN KEINOJEN AVULLA KESTÄVÄMPÄÄ RAKENNUSKANTAA?

Arkkitehti-lehden artikkelin seuraava lainaus tiivistää hyvin ajatuksiani, joita pohdin työni aihetta

rajatessani ja kyseenalaistaessani, voisiko joustamattomassa ja pienessä asuntorakennuskannassa

sittenkin olla joillain keinoin varaa joustavuuteen ja asuntojen elinkaaren pidentämiseen: ``Emme voi

arkkitehteina enää tyytyä monin tavoin kestämättömään rakennettuun ympäristöön, joka on osa

ongelmaa, ei sen ratkaisu. - - Jotta uusien kriisien puhkeamiseen voidaan varautua, on myös

rakennettu ympäristö ajateltava kriittisesti uudelleen siten, että se tukee joustavuutta´´.

Aloin pohtia rakennetun ympäristön kriittistä uudelleen ajattelua ja erilaisia rakentamismääräyksiä- ja

ohjeita, joita uudisrakentamiseen Suomessa aiheestakin kohdistuu. Hyvää tarkoittavat määräykset ovat

pienen asunnon suunnittelussa ja tilanmuodostuksessa jouduttu puristamaan minimiin pinta-

alatehokkuuden maksimoinnin ehdoin. Mitä ja miten voisi siis ajatella toisin? Pohdin pieniä asuntoja

ja sitä, millä ehdoin niiden tiloja suunnitellaan, mitkä standardit ovat hallitsevia asuntojen

tilanmuodostuksessa? Aloin pohtia miten paljon esteettömyysmääräykset, sekä -ohjeet ja niistä

johtuvat tilavaraukset vaikuttavat asuntojen tilamitoitukseen ja tilojen muodostumiseen. Vaikka

esteettömyyden tarkoituksena onkin omalta osaltaan lisätä joustavuutta asumiseen, kääntyvätkö

pienissä asunnoissa esteettömyyden ehdoilla kohdistetut ja normitetut tilamitoitukset tilallisuutta ja

joustavuuden periaatteita vastaan? Voisiko tilamitoitusten painotusta ja järjestystä tutkia erilaisesta

näkökulmasta olemassa olevassa tilassa esteettömyyden ja joustavuuden ehdoilla, sekä niiden

periaatteita luovasti soveltamalla?

Haluankin diplomityössäni ottaa selvää, voisiko luovalla esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden

soveltamisella ja tutkittuja joustavuuden periaatteita hyödyntämällä löytää ratkaisuja pienten asuntojen

säilyvyydelle ja houkuttelevuudelle tulevaisuudessa.

Asuntosuunnittelua ja asuntojen esteettömyyttä ohjaavat erilaiset tilakohtaiset lait,

esteettömyysmääräykset ja -ohjeet, joista poimintoja on esitelty viereisessä kaaviossa.

Esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen ideana työssäni ei ole rajoittaa

esteettömyyden kaikille mahdollistamaa yhdenvertaisuutta, asukkaiden itsemääräämisoikeutta tai

omatoimisuutta. Näin ollen case-asuntopohjien vaihtoehtoisissa suunnitteluratkaisuissa säilytetään

esteettömän vierailun mahdollisuus sen kannalta olennaisissa tiloissa ja asunnon joustavuutta lisäävät

rakenteelliset ratkaisut suunnitellaan suhteellisen helposti muunneltaviksi.

Eteinen

Poimintoja määräyksistä: Asunnon eteisessä tulee olla kääntymistila,

jonka halkaisija on vähintään 1300 mm.

Poimintoja ohjeista: Eteisessä tulisi olla tilaa apuvälineiden

säilytykselle, pukeutumiselle, vaatesäilytykseen ja vieraiden

vastaanottamiseen.

Asunnon kulkurei , ovet ja kulkuväylät

Pomintoja määräyksistä: Asuntoon johtavan oven vapaa leveys tulee

olla vähintään 850 mm ja asuinhuoneiden, wc- ja pesutilan, sekä

parvekkeen oven vapaa leveys tulee olla vähintään 800 mm.

Oven tulee olla ovilehden avautumispuolella 400 mm vapaalla

etäisyydellä seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä.

Ruoanvalmistus- ja ruokailu

Poimintoja määräyksistä: Asunnon keittiössä tulee olla kääntymistila,

jonka halkaisija on vähintään 1300 mm.

Poimintoja ohjeista: Asukkaan on mahdollista työskennellä tilassa

pyörätuolissa istuen ja etäisyys ruoanlaittotilasta ruokailutilaan tulee olla

lyhyt.

Wc- ja pesu

Poimintoja määräyksistä: Asunnossa on oltava yksi wc- ja pesutila,

jossa on halkaisijaltaan vähintään 1300 mm vapaa tila, jota

liikkumisesteinen voi käyttää.

Poimintoja ohjeista: Wc-istuimen viereen tulee varata vähintään 800

mm vapaata tilaa.

Makuuhuone

Poimintoja määräyksistä: Tilan ja sen kiinteän kalustuksen on

sovelluttava liikkumis- ja toimiesteiselle henkilölle.

Poimintoja ohjeista: Ikkunan sijoittelulla ja muulla järjestyksellä on

varmistettava huoneen valoisuus, kalustettavuus ja näkymä ulos.

Olohuone

Poimintoja määräyksistä: Tilan ja sen kiinteän kalustuksen on

sovelluttava liikkumis- ja toimiesteiselle henkilölle.

Poimintoja ohjeista: Yhtenäiset seinäpinnat lisäävät tilan

kalustettavuutta ja olohuoneeseen olisi hyvä jättää kalustamatonta tilaa

3-5 m2 verran
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JOUSTAVAN SUUNNITTELUN KEINOT OSANA PIENTEN ASUNTOJEN TILANMUODOSTUSTA

Rakennusten ja asuntojen muutospotentiaalista puhuttaessa, terminä joustavuutta voidaan tutkia kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisenä on monikäyttöisyyden näkökulma, jossa on mahdollisuus muuttaa asunnon

sisällä olevien tilojen käytön luonnetta. Toisena on muunneltavuuden näkökulma, jossa asuntoa voidaan muokata rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan. Joustavuuden tutkimisen ja lisäämisen tavoitteina asumisessa on

pidentää rakennuksen elinkaarta siten, että asunnot joustavat ja vastaavat eri asukkaiden elämäntilanteiden muutoksiin.

Joustavaan asuntosuunnitteluun liittyen on laadittu tutkimuksia ja kehitetty erilaisia logiikoita ja keinoja, joista alla osa logiikoista ja keinoista esitettynä. Koska keskityn työssäni olemassa oleviin pieniin asuntoihin, sekä

niiden rakenteellisten ja teknisten rajausten huomiointiin, sovelsin joustavuuden logiikoita ja keinoja näiden rajausten puitteissa.
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Joustavan asunnon ����l���������i�k�

Avotilalogiikka. Logiikan joustavuus perustuu avaraan ja

jakamattomaan sisätilaan, jota voi rajata verhojen tai

kalusteiden avulla eri asumisen toiminnoille tarkoitettuihin

halutun kokoisiin alueisiin ja joita ei ole tarkoitus rajata

väliseinillä.

Joustavan asunnon ����l���������i�k�

Halli- ja huoneet -logiikka. Logiikan joustavuus perustuu

läpikuluttomiin yleishuoneisiin, joita on mahdollisuus käyttää

eri tavoin. Läpikuluttomuus mahdollistetaan keskittämällä

liikenne yhteen tilaan, josta kuljetaan muihin asunnon

huoneisiin.

Joustavan asunnon ����l���������i�k�

Muuntoaluelogiikka. Logiikan joustavuus perustuu

tilanmuodostukseen, jossa asunnon huonejako on osittain tai

kokonaan muokattavissa.

Joustavan asunnon ����l���������i�k�

Monireittilogiikka. Logiikan joustavuus perustuu huoneiden

monikäyttöisyyden mahdollistamiseen. Logiikassa asunnon tilat

järjestetään huonesarjoihin, joihin luodaan useita kulkureittejä

aukotusten avulla.

Joustavat suunni�������������

Siirrettävät elementit. Avotilalogiikan joustavuuteen

perustuen voidaan tilassa hyödyntää siirrettäviä tilanjakajia,

jotka ovat valmiina asunnossa, kuten sermit ja kalusteet.

Joustavat suunni�������������

Tilalliset ratkaisut. Halli- ja huoneet -logiikan joustavuuteen

perustuen tilaan voidaan luoda monikäyttöisiä neutraaleja

huonetiloja liikennetilan ympärille, joko suunnittelemalla

neutraalin kokoisia huoneita tai vähentämällä toimintoja

rajoittavia kiintokalusteita monikäyttöisessä, vapaassa tilassa.

Joustavat suunni�������������

Kulkureittien muuntelu. Monireittilogiikan joustavuuteen

perustuen voidaan tilassa hyödyntää ovien ja kulkuaukkojen

määrän lisäystä siten, että vaihtoehtoisia kulkureittejä tai ovia

on tilassa runsaasti tai oville ja kulkureiteille on tehty väliseiniin

tila- ja aukkovarauksia.

Siirrettävät elementit. Muuntoaluelogiikan joustavuuteen

perustuen voidaan tilassa hyödyntää siirrettäviä seiniä, jotka

voidaan toteuttaa esimerkiksi poikittaisella seinän siirrolla,

siirrettävillä seinäelementeillä tai liukuseinällä.

Joustavat suunni�������������

Uudet rakenteet. Muuntoaluelogiikassa huonejakoa

mukauttaessa voidaan hyödyntää väliseinille tehtäviä varauksia

joko rajaten väliseinällä kokonainen huonetila omakseen tai

rajaten tilaa väliseinän avulla osittain.

Kalusteet ja materiaalit. Asunnon joustavuutta lisää

monipuolisen kalustettavuuden lisäksi myös integroidut

kalusteet, jotka voivat olla kiinteänä osana asuntoa tai erillisenä

osana, jolloin asukas voi hyödyntää ja käyttää niitä tarvittaessa.

Joustava suunni������������

Monikäyttöinen tila. Tilaa voidaan käyttää useammassa

käyttötarkoituksessa kuin se oli alun perin tarkoitettu asukkaan

haluamalla tavalla, esimerkiksi integroitujen kalusteiden avulla

ja vaihtoehtoisia käyttötapoja osoittamalla.
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1 Eteinen

2 Vaatehuone

3 Kylpyhuone

4 Olohuone

5 Keittotila

Case-asuntopohja 1

29 m2

1H + KT

1 Eteinen

2 Keittotila

3 Kylpyhuone

4 Makuutila

5 Olohuone

Case-asuntopohja 3

35 m2

1H + KT + ALK

1 Eteinen

2 Kylpyhuone

3 Keittotila

4 Olohuone

5 Makuutila

6 Vaatehuone

Case-asuntopohja 5

44,5 m2

2H + KT

STANDARDIMITOITETTUJEN JA TYPOLOGIALTAAN YHTENEVÄISTEN CASE-

ASUNTOPOHJIEN ANALYYSIN JA TILOJEN TYYPPIMITOITUSTEN TUNNISTAMISEN

AVULLA KOHTI JOUSTAVUUTTA LUOVIA, PIENEN ASUNNON TILARATKAISUJA

Analysoitavista case-asuntopohjista neljä viidestä vastasi muodoltaan tutkimustyöni teoriaosuudessa

käsiteltyjä ja kritisoituja, pitkänomaisia, suorakulmaisen muotoisia ja yhteen suuntaan avautuvia

pohjapiirustuksia. Kaikki yksiöpohjat avautuivat suorakulmion lyhyiltä sivuiltaan asuntokohtaiseen

ulkotilaan ja porraskäytävään. Tutkimuskohteina olevista pohjapiirustuksista case-pohjapiirustus 5, eli

44,5 m2 kaksio oli lähes neliön muotoinen ja avautui kahteen ilmansuuntaan.

Asunnon kulkuväylät ja eteinen

Kapeissa asuntopohjissa korostui käytävämäisyys, joissa pääkulkureitin varrelle sijoittuivat ja

avautuivat useat asunnon toiminnot. Pienen asunnon tilankäyttöä ja asunnon ulko-ovien välille

muodostuneen siirtymätilan neliöitä oli pyritty hyödyntämään ja tehomitoittamaan toimintojen

sijoittumisella sen yhteyteen. Näin ollen myös esimerkiksi kylpyhuoneen ovet avautuivat useassa

asunnossa keitto- tai oleskelutilaan ja ruoanlaitto tapahtui asunnon kulkuväylällä. Yksiöissä myös

kaikki asunnon säilytystilat, keittotilan säilytystilaa lukuun ottamatta, oli keskitetty eteistilan yhteyteen.

Kei�����

Kaikissa case-asuntopohjissa keittotila aukesi avokeittotilana osaksi oleskeluun tai siirtymään

tarkoitettuja tiloja, eikä sitä pystynyt erottamaan omaksi toiminnokseen. Keittotila vähensi usein myös

avonaisena tilana kalustettavaa seinäalaa.

Makuu���

Yksiöissä lepäämiseen tarkoitettu makuutila avautui joko keitto- ja/tai oleskelutilaan, jolloin ainoaksi

selkeästi yksityiseksi tilaksi asunnossa muodostui kylpyhuone.

Kylpyhuone

Asuntojen yhdistetyt wc- ja kylpyhuonetilat olivat kalustejärjestykseltään toisistaan poikkeavia, mutta

kaikissa case-asunnoissa ne olivat lähes neliön mallisia ja vesikalusteet sekä pyykinpesukone oli

sijoitettu vähintään kahdelle eri seinälle huomioiden pyörähdysympyrän vaatima tila. Kylpyhuonetila

sijoittui asunnoissa sisäänkäynnin välittömään yhteyteen asunnon kulkuväylän varrelle, joka usein

kavensi jo kapeaa asuntoa. Case-asuntopohjassa 5, jossa asunnon muoto oli muista case-asunnoista

poikkeava, oli varaus omalle erilliselle siirtymätilalle, josta oli käynti asunnon muihin toimintoihin.

Joustavan asunnon ����l���������i�k�

Kaikissa case-asuntopohjissa joustavan asunnon tilallisista logiikoista oli tunnistettavissa

tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti käytetty avotilalogiikka. Asumisen toiminnot oli tarkoitettu

sijoitettavaksi märkätiloja tai alkovia, sekä kaksioissa makuuhuonetta lukuun ottamatta yhteen

avonaiseen tilaan siinä osassa asuntoa, josta oli yhteys asunnon ulkotilaan. Avotilaan sijoitettujen

toimintojen vaatimat esteettömät tilavaraukset, kalusteiden vaatimat toiminnalliset tilavaraukset ja

kulkureitin sijainti ulos sijoittuivat tilaan tarkoitettuihin toimintoihin nähden varsin pienelle alueelle,

jolloin tilan hyödyntämisen mahdollisuus vaihtelevin tavoin jäi vähäiseksi.
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VAIHTOEHTOISET ASUNTOPOHJAT 1 -

Asunnon joustavuuden tutkiminen joustavan �����u�n������������������
estee����y���ä��������������������l����������l�, olemassa olevien rakenteellisten ja

teknisten ratkaisujen ehdoin

Joustavan asunnon tilallisista logiikoista vaihtoehtoisissa pohjaratkaisuissa 1 voidaan

hyödyntää elementtejä muuntoaluelogiikasta, jossa asunnon huonejako on kokonaan tai

osittain muokattavissa.

Uudet rakenteet Asunnon joustavuutta voidaan lisätä kaikissa case-asuntojen vaihtoehtoisissa

pohjissa 1 kevyiden väliseinien avulla ja niiden paikkoja varioimalla. Täyskorkeat ja kiinteät

väliseinät rajasivat asumisen eri toiminnot toisistaan, näkymät tilasta toiseen ja lisäsivät

kalustettavaa seinäalaa. Jotta tiloja ja toimintoja voitiin rajata avotilassa toisistaan luonnonvalo-

ominaisuuksia heikentämättä, käytin tilojen rajauksessa esimerkiksi valoa läpäiseviä, mutta

näkymiä osittain rajaavia rimaseiniä ja puolikorkeita seiniä, joiden myötä näkyvyys tilasta

toiseen rajautui istumakorkeudelta.

Siirrettävät elementit Käännettävät ja siirrettävät seinät mahdollistivat samanaikaisesti

kiinteiden väliseinien tapaan tilojen erottamisen toisistaan, mutta loivat edellytykset tilojen

avaamiseen ja huollettavuuteen. Käännettävissä ja siirrettävissä seinissä käytettiin umpiseinää

kevyempiä rimaseiniä käytettävyyden helpottamiseksi.

Kevyiden väliseinien sijoittelulla ja aukotuksilla voidaan vaikuttaa pienessäkin asunnossa

vaihtoehtoisten kulkureittien muodostumiseen monireittilogiikan periaatteen mukaan.

Kulkuaukkojen määrän lisäys Tilaa rajaavat seinät ja niiden aukotukset muodostivat

esimerkiksi makuutiloihin vaihtoehtoisia kulkureittejä, jolloin tilaan voitiin kulkea kahdesta sitä

ympäröivästä toiminnosta. Vaihtoehtoiset reitit loivat asuntoon kierrettävyyttä,

monipuolisempaa käytettävyyttä ja tilan tuntua.

Kalusteet ja materiaalit, monikäyttöinen tila ja integroidut kalusteet Monikäyttöinen tila

luotiin vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 1 integroitujen kalusteiden lisäämisellä osaksi

toimintoa, jolloin tilaa voitiin käyttää useammassa käyttötarkoituksessa kuin se oli alun perin

tarkoitettu. Esimerkkinä työpiste voitiin integroida osaksi eteisen säilytystiloja.

Vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 1 esteettömyysmääräysten luovan soveltamisen keinojen

käytön periaatteena oli, että palauttamalla asunto alkuperäisen tilajärjestyksen mukaiseksi,

asunto voidaan muuttaa takaisin täysin esteettömäksi. Useassa vaihtoehtoisessa case-

pohjapiirustuksessa tämä tarkoitti usein tiloja rajaavien kevyiden väliseinien ja/tai kiinteiden

kalusteiden purkua.

Määräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen keinoja voitiin hyödyntää asuntojen kulkureittien

leveyksissä, joissa reitit olivat kapean tilan muodon ehdoin kavennettu 700 mm leveiksi.

Kulkuväylien leveyksiin lukeutui käytävätilat, sekä ovet. Kulkuväylien leveyksiä kavennettiin

makuutiloissa ja vaatehuoneissa.

Keittotila oli mahdollista erottaa muista toiminnoista omakseen väliseinien ja kalusteiden

avulla. Tilassa ei toimintoja jakavien väliseinien ja kalusteiden vuoksi mahtunut halkaisijaltaan

1300 mm pyörähdysympyrää, vaikka keittotilan kalusteiden edessä oleva työskentelytila voitiin

saavuttaa esteettömästi kulkuväylän ollessa vähintään 850 mm leveä.

Case-asuntopohja 1,  29 m2

Case-asuntopohja 3,  35 m2

Case-asuntopohja 5, 44,5 m2
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VAIHTOEHTOISET ASUNTOPOHJAT 2 -

Asunnon joustavuuden tutkiminen ������u���l�e�������n�����, joustavan �����u�n������
keinojen ja estee����y���ä��������������������l����������l��������s���������

rakenteellisten ratkaisujen ehdoin

Lähdin muodostamaan asunnon toimintoja case-pohjapiirustusten kapeiden, sekä pitkien

muotojen ehdoin ja pyrin häivyttämään alkuperäisten asuntopohjien käytävämäisyyttä

erottamalla asunnon pääkulkuväylän ja sen toiminnot toisistaan hyödyntämällä

monireittilogiikkaa.

Kulkuaukkojen määrän lisäys Asunnoissa on mahdollista valita vaihtoehtoisia kulkureittejä,

jolloin tilaa tai tiloja voi käyttää sitä ympäröivistä toiminnoista. Vaihtoehtoiset reitit luovat

asuntoon kierrettävyyttä, monipuolisempaa käytettävyyttä ja tilan tuntua.

Joustavan asunnon tilallisista logiikoista vaihtoehtoisissa pohjaratkaisuissa 2 voitiin hyödyntää

elementtejä muuntoaluelogiikasta, jossa asunnon huonejako oli kokonaan tai osittain

muokattavissa.

Uudet rakenteet Asunnon joustavuutta voitiin lisätä kaikissa case-asuntojen vaihtoehtoisissa

pohjissa 2 kevyiden väliseinien avulla ja niiden paikkoja varioimalla. Täyskorkeat ja kiinteät

väliseinät rajasivat asumisen eri toiminnot toisistaan, näkymät tilasta toiseen ja lisäsivät

kalustettavaa seinäalaa. Jotta tiloja ja toimintoja voitiin rajata avotilassa toisistaan luonnonvalo-

ominaisuuksia heikentämättä, käytin tilojen rajauksessa esimerkiksi valoa läpäiseviä, mutta

näkymiä osittain rajaavia rimaseiniä ja puolikorkeita seiniä, joissa näkyvyys tilasta toiseen

rajautui istumakorkeudelta.

Siirrettävät elementit Seinän sisään liukuvat seinät mahdollistivat samanaikaisesti kiinteiden

väliseinien tapaan tilojen erottamisen toisistaan, mutta loivat edellytykset tilojen avaamiseen ja

huollettavuuteen. Siirrettävissä seinissä käytettiin rimaseiniä, jotka loivat yksityisyyttä ja

peittivät näkymiä tilasta toiseen, mutta päästivät valon lävitseen.

Kalusteet ja materiaalit, monikäyttöinen tila ja integroidut kalusteet Monikäyttöinen tila

luotiin vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 2 integroitujen kalusteiden lisäämisellä osaksi

toimintoa, jolloin tilaa oli mahdollista käyttää useammassa käyttötarkoituksessa kuin se on alun

perin tarkoitettu. Esimerkkinä työpiste voitiin integroida osaksi eteisen säilytystiloja tai

vaatehuonetta voitiin käyttää lapsen makuutilana.

Vaihtoehtoisissa pohjapiirustuksissa 2 esteettömyysmääräysten luovan soveltamisen keinojen

käytön periaatteena oli, että asunto voidaan muuttaa esteettömäksi suhteellisen kevyin

toimenpitein. Useassa vaihtoehtoisessa case-pohjapiirustuksessa tämä tarkoitti tiloja rajaavien

kevyiden väliseinien ja/tai kiinteiden kalusteiden purkua tai siirtoa.

Määräysten ja -ohjeiden luovan soveltamisen keinoja voitiin hyödyntää asuntojen kulkureittien

leveyksissä, joissa reitit olivat kapean tilan muodon ehdoin kavennettu 700 mm leveiksi.

Kulkureittien leveyksiin lukeutui käytävätilat, sekä ovet. Kulkureittien leveyksiä kavennettiin

makuutiloissa ja vaatehuoneissa eteisen ja/tai makuutilan yhteydessä.

Keittotila oli mahdollista erottaa muista toiminnoista omakseen väliseinien ja kalusteiden

avulla. Tilassa ei toimintoja jakavien väliseinien ja kalusteiden vuoksi mahtunut halkaisijaltaan

1300 mm pyörähdysympyrää, vaikka keittotilan kalusteiden edessä oleva työskentelytila voitiin

saavuttaa esteettömästi kulkuväylän leveyden ollessa vähintään 850 mm.

Case-asuntopohja 1,  29 m2

Case-asuntopohja 3,  35 m2

Case-asuntopohja 5, 44,5 m2
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