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saatteeksi

a suminen liittyy aina tiettyyn paikkaan ja yhtei-
söön. Asumisella on useita eri tasoja yksityises-
tä oleskelusta aina julkiseen toimintaan. Liian 

usein suomalaisessa yhteiskunnassa asuminen keskit-
tyy hyvin vahvasti yksityisille tasoille, ja asuinyhteisön 
mahdollistama valtava potentiaali jää hyödyntämättä. 
MONIKKO- hankkeessa lähtökohtana on ollut nostaa 
tarkasteluun jaettu asumisen taso sekä asukkaan rooli 
aktiivisena vaikuttajana omaan asumiseensa. Asuinyh-
teisöistä on etsitty niitä tekijöitä, jotka vahvistavat naa-
puruston sisäisiä, positiivisiksi koettuja suhteita. Hank-
keen aikana toteutetut vierailut erilaisiin asuinyhteisöi-
hin sekä asukashaastattelut vahvistavat käsitystä siitä, 
että sosiaalisella vuorovaikutuksella ja virikkeellisellä 
toimintaympäristöllä on positiivisia vaikutuksia ihmis-
ten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Yhteisöllisyy-
den lisääntyminen päivittäisessä asuinympäristössäm-
me voikin parhaimmillaan tuottaa originelleja asuin-
ratkaisuja, paikallista energiantuotantoa, parempaa 
kansanterveyttä sekä lisätä vanhusten kotona asumisen 
vuosia. 

Osana MONIKKO-hanketta on laadittu kuusi asu-
misen pilottisuunnitelmaa hankkeeseen osallistuville 
kunnille. Suunnitelmien kohteet ovat parhaillaan kehi-
tettäviä alueita, tontteja tai rakennuksia, joiden suun-
nittelutyölle on hankkeen avulla etsitty asumisen yh-
teisöllisyyttä tukevia ideoita. Hanketta toteuttava tut-
kimusryhmä ja kuntakohtaiset projektiryhmät ovat 
työskennelleet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Tavoitteena on ollut yhteisvoimin kehittää uudenlaisia 
käytäntöjä ja toteutusmalleja, sekä työstää syntynei-
tä suunnitelmia. Lopputuloksena on kuuden kuukau-
den aikana syntynyt nippu ajatuksia ja ehdotuksia siitä, 
miten kuuden kunnan asumisen sosiaalista ulottuvuut-
ta voitaisiin vahvistaa ja millaisia olisivat ne asumisen 
ympäristöt, joissa naapurista voisikin tulla tuttava tai 
ystävä.

Tässä julkaisussa esitellään yksi kuudesta pilotti-
suunnitelmasta. MONIKKO-hankkeen tuloksena kooste-
taan vuoden 2012 aikana asumisen yhteisöllisistä mal-
leista käsikirja, jossa hankkeen kaikki kuusi pilottisuun-
nitelmaa toimivat referenssikohteina. Työ asumisen 
yhteisöllisyyden edistämiseksi siis jatkuu, kuten toivot-
tavasti jatkuu myös pilottisuunnitelmien jatkokehittely 
hankkeeseen osallistuvissa kunnissa. Hyvin tehty suun-
nitelma on vasta puoliksi valmis – asumisen kulttuurim-
me muuttuu pitkäjännitteisen ja johdonmukaisen työs-
kentelyn tuloksena. Tähän työhön kaikki ovat tervetul-
leita osallistumaan!

Riikka Pylvänen
Projektipäällikkö
MONIKKO-hanke

Nippu ajatuksia asumisen 
sosiaalisen ulottuvuuden 
vahvistamisesta
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johdanto

1  Kuva Ala-Lehtimäki-Jääskeläinen (2011) KMV-lehti

M änttä-Vilppulan suunnittelukohde sijaitsee 
Mäntän ydinkeskustassa palvelujen suhteen 
hyvällä paikalla. Mänttään sopivaa yhteisö-

mallia ja asukasryhmää etsittiin erilaisten konseptien 
avulla. Todellisten asukkaiden puuttuessa oli suunnitte-
lussa haasteena tavoittaa asukkaiden erilaisuus ja yk-
silöllisyys. Siksi mahdollista jatkosuunnittelua tehdessä 
tulee asukkaat ottaa mukaan osallisiksi projektiin. Ra-
kennussuunnitelman lisäksi tarvitaan sosiaalista suun-
nittelua yhteisön muodostumiseksi.

Mänttä-Vilppulan kohteessa haluttiin tukea eri-ikäis-
ten ja eri elämänvaiheisten itsenäistä asumista kotona, 
joten rakennuksen olisi mielekästä vastata vaihtuvi-
en sosiaalisten elämänvaiheiden muuttuviin tarpeisiin. 
Muuntojoustavuudesta ja elinkaariajattelusta tuli suun-
nitelman tärkeitä teemoja.

pilottikunta ja projektiryHMä
Mänttä-Vilppulan ohjausryhmässä asiantuntijoina toi-
mivat Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:n toiminnan-
johtaja Antti Korkka, Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukun-
tayhtymä Ypek:n palvelujohtaja Marita Ylilahti ja van-
huspalvelujohtaja Alli Ruuhilehto, vanhusneuvoston 
jäsen Ritva Anttila, Mänttä-Vilppulan kaupunginjohta-
ja Esa Sirviö, kaupunginarkkitehti Sirkka Sortti, kaava-
suunnittelija Martta Raudaskoski, tekninen johtaja Erk-
ki Viitanen, asuntoasiamies Eija Kallio sekä kaupungin-
hallituksen edustaja Paula Kuulusa. 

Hankkeen aikana suunnitelmalle etsittiin suuntaa tii-
viissä yhteistyössä pilottikunnan kanssa. Mänttä-Vilppu-
lan ohjausryhmässä haettiin alusta asti suunnitelmaa, 
joka voitaisiin lähteä myös toteuttamaan. 
Kokouksien aikana tutustuttiin yhteisöllisyyden tee-
maan, rakennettuihin yhteisöihin ja keskusteltiin Mänt-
tään sopivasta ja tarkoituksenmukaisesta asukasryh-
mästä sekä rakennuksen kaupunkikuvallisesta hahmos-
ta. 

Suunnittelija teki ohjausryhmäläisten iloksi myös 
pienen haastattelun, jonka tarkoitus oli jakaa asian-
tuntijuutta ohjausryhmäläisten ja suunnittelijan välil-
lä. Leikkimielisesti kotitentiksi kutsutun kysymysliuskan 
aihealueita olivat Mänttä, yhteisöllisyys sekä projektiin 
liittyvät mielikuvat. Kysymykset ja vapaamuotoiset vas-
taukset herättivät ajatuksia puolin ja toisin. Tämä oli 
antoisaa erityisesti siinä mielessä, että löydettiin yhtei-
nen tahtotila katsoa eri näkökulmista samaan asiaan. 
Hankkeen aikana suunnitelmaa ympäröikin innostunut 
ilmapiiri. Kuvainnollisesti voidaan sanoa, että ARA (asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus) -papereita täytet-
tiin ja rakennusnostureita pystytettiin tontille useaan 
otteeseen. 

MäNttä-vilppulaN projektiryhMä
12.12.2011 suunnittelukokouksessa olivat mukana (ylh. vas.) Ritva Anttila, 
Alli Ruuhilehto, Martta Raudaskoski, Eija Kallio, Sirkka Sortti, Antti Korkka ja 
(edessä vas.) Marita Ylilahti ja Hanna Sivula. 1

hankkeen aikana 
suunnitelmalle etsittiin 
suuntaa tiiviissä yhteistyössä 
pilottikunnan kanssa.
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YhteisöasuMisen 
esiMerkkejä

s uomessa on melko vähän yhteisöasumisen koh-
teita. Näistä tunnetuin on ehkä vuonna 1985 
Jyväskylän asuntomessuille rakennettu Tuulen-

kylä, jonka innoittamana 1990-luvun alkupuolella ra-
kennettiin kourallinen samankaltaisia kaupunkiyhteisö-
jä eri puolille maata2. Kaupunkiyhteisöjä tunnetumpia 
ovat maaseudulle sijoittuvat ekoyhteisöt. Näiden yh-
teisöjen taustalla vaikuttava arvopohja on herättänyt 
kiinnostusta vaihtoehtoisen asumisen ilmiönä. Ekoyh-
teisöt muodostavat kuitenkin monenkirjavan joukon, 
joka vaihtelee muutaman talon ekoyhteisöstä Kanga-
salla aina kokonaiseen kaupunkikehitysalueeseen Vih-
dissä3;4. Vanhin toiminnassa olevista ekokylistä on Keu-
ruun ekokylä5. Edellä mainittujen kohteiden lisäksi yh-
teisöasumista on suunniteltu rajatuille asukasryhmille. 
Tällaisia kohteita ovat mm. kehitysvammaisten yhteisöt 
kuten Kirsikoti Lieksassa, Lyhty ja Käpytikka Helsingissä 
sekä senioriasumisen kohde Loppukiri Helsingissä6; 7; 8; 9.

poHjoiSMaiSet yHteiSöt
Tanskassa ja Ruotsissa yhteisöasumisella on pidemmät 
perinteet. Jo vuosikymmenien ajan yhteisöjä ovat muo-
dostaneet niin lapsiperheet, seniorit kuin esimerkiksi 
ekologisia elämänarvoja painottavat ihmiset. Yhteen-
vetona eri maiden yhteisöjen rakentumisesta voisi to-
deta niiden muodostuvan usein samanhenkisten tai sa-
manlaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tueksi, 
turvaksi ja arjen helpotukseksi.  

MONIKKO-hankkeen työryhmä vieraili kotimaassa mm. 
Jyväskylän Tuulenkylän ja Vastatuulen, Helsingin Lyh-
dyn ja Käpytikan sekä Keuruun Ekokylän yhteisöis-
sä. Näistä vierailuista välittyi vaihtoehtoisen asumisen 
mahdollisuus, vapaaehtoisuus, välitön ja suvaitseva 
asenne, rohkeus pyrkiä unelmia kohti, eettiset ja ekolo-
giset tavoitteet, toiveet arjen helpottamisesta sekä yl-
peys omasta asuinympäristöstä.

Myös hankkeen aikana toteutetun Tanskan yhteisö-
vierailumatkan perusteella vaikuttaa siltä, että asuk-
kailla itsellään on merkittävä rooli asuinyhteisöjensä 
muovautumisessa. Asukkaiden oma aktiivisuus ja avoin 
elämänasenne sekä aito halu kuulua yhteisöön saavat 
jakamaan arkea ja juhlaa. Yhteisö muodostuu ennen 
kaikkea ihmisistä ja tätä elämäntapaa voidaan tukea 
monenlaisten arkkitehtuuriratkaisujen avulla. Siksi uut-
ta kohdetta suunniteltaessa on tärkeää perehtyä tulevi-
en asukkaiden tarpeisiin. 

2 Tuulenkylä. Kotisivut
3 Kangasalan yhteiskylä. Kotisivut
4 Vihdin ekokylä. Kotisivut
5 Keuruun ekokylä. Kotisivut

6 Kirsikoti. Kotisivut
7 Lyhty ry. Kotisivut
8 Käpytikka ry. Kotisivut
9 Loppukiri. Kotisivut

yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys on monen elämänalueen risteyspisteessä.
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asukkaista

a suminen asuinyhteisössä on asukkaille usein 
tietoinen ja tavoitteellinen valinta. Halu vai-
kuttaa omaan asumiseen ja toive sosiaalises-

ti aktiivisesta arjesta ovat motiiveja valita tämä tavan-
omaisesta poikkeava asumismuoto. Monet olemassa 
olevat yhteisöt ovat syntyneet juuri asukaslähtöisesti 
asukkaiden oman aktiivisuuden ja rohkeuden varassa. 
On siis tärkeää saada tulevat asukkaat osallistumaan 
hankkeeseen mahdollisimman varhain, sillä yhteisölli-
syyden aste ja tavoitteiden määritteleminen kuvitteel-
liselle asukasjoukolle on vaikea tehtävä. Toisaalta asu-
kasryhmän kokoaminen ja yhteisten tavoitteiden löy-
täminen on helpompaa, kun on jotakin mistä aloittaa. 
Alustavan suunnitelman avulla voi peilata omia aja-
tuksiaan siitä, haluaako muuttaa esimerkin kaltaiseen 
asuinyhteisöön vai ei.

Käsillä olevan suunnitelman kohderyhmäksi ideoi-
tiin alussa kolme vaihtoehtoista asukasryhmää ja niille 
kolme erilaisia yhteisötalon konseptia. Kohderyhmän 
valinta on ohjannut suunnittelua, joten toisenlaisen 
ryhmän valinta olisi todennäköisesti johtanut hieman 
erilaiseen suunnitelmaan ja erilaiseen yhteisöllisyyden 
asteeseen. 

Pilottikohteen tapauksessa kiinnostavana asukasvaih-
toehtona koettiin jo alussa senioripainotteinen yhteisö, 
sillä väestön ikääntyminen edellyttää ratkaisuja lähitu-
levaisuudessa myös Mänttä-Vilppulassa. Mäntän kes-
kustassa on tarvetta vanhuksille soveltuville pieneh-
köille ja esteettömille asunnoille. Myös ikärakenteel-
taan monipuolinen ja sosiaalisesti rikkaasti sekoittunut 
yhteisö herätti mielenkiintoa. Suunnitteluprosessin ede-
tessä koettiin tärkeäksi suunnitella myös kehitysvam-
maisille soveltuvia tukiasuntoja asuinyhteisön suojista. 

Koska kaikissa konsepteissa oli ammennettavaa, ke-
hittyi ajatus ihmisen eri elämänvaiheisiin ja – tilantei-
siin sopeutuvasta ja muuntojoustavasta rakennuksesta. 
Lähivuosien aikana talo palvelee ensisijaisesti seniorei-
ta (mukaan lukien lähialueen ikääntyvät), mutta asun-
not soveltuvat myös kehitysvammaisille tai myöhem-
min opiskelijoille tai pienille perheille. 

Asuntojen hallintamuoto (omistus-, asumisoikeus- ja 
vuokra-asunto) vaikuttaa asukkaiden valikoitumiseen. 
Monipuolisen ja tasavertaisen asukaskunnan saamisek-
si voi olla perusteltua luoda ns. sekatalo, jolloin yhtei-
söön pääsevät eri tuloluokkiin kuuluvat asukkaat.

ideoitiin kolme vaihtoehtoista 
asukasryhmää ja yhteisötalon 
konseptia. 
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kolMe konSeptia 
Eri asukasryhmille suunnatut kolme konseptia olivat:

1  SenioriTAlo -  YhTeiSö Senioreille 

Senioritalossa asukkaiden alaikäraja on noin 50 vuotta. Parempi-
kuntoiset asukkaat auttavat huonompikuntoisia arjen askareissa. 
Hoitokodista ei kuitenkaan ole kyse, vaan talossa vietetään ak-
tiivista elämää ja asutaan vanhoiksi asti, sillä sosiaalinen ja virik-
keellinen toiminta edistää sekä fyysistä että psyykkistä kuntoa. 
Palveluina talo tarjoaa esimerkiksi yhteisruokailua, tarpeen ja 
kiinnostuksen mukaista harraste- ja oleskelutilaa sekä kunto- tai 
jumppasalimahdollisuuksia. Yhteisruokailun järjestävät asukkaat 
itse toinen toisilleen. Sen sijaan esimerkiksi kuntopiiri järjestetään 
vaikkapa kunnan palkkaaman fysioterapeutin vetämänä. Suomalai-
sia esimerkkejä senioriyhteisöistä ovat mm. Loppukiri Helsingissä ja 
suunnitteilla oleva Omatoimi Saarijärvellä10; 11.

2 USeAn eriTYiSrYhmän TAlo -  YhTeiSö Senioreille, 

KehiTYSVAmmAiSille JA päiVäKoTilApSille

Usean erityisryhmän talo tarjoaa paitsi monenlaisia palveluja asuk-
kaille myös työpaikkoja henkilökunnalle, joka on ympärivuorokau-
tisesti saatavilla. Talossa on hoitopalveluiden lisäksi esimerkiksi 
kirjastokärry, kioski, kerhotilaa sekä pihalla leikkipuisto. Talossa 
järjestetään kulttuuritapahtumia tai työpajoja, joita voivat järjestää 
asukkaat omien halujensa ja voimiensa mukaan. Myös ulkopuoliset 
tahot voivat vuokrata tiloja käyttöönsä, jolloin tapahtumat ja näyt-
telyt elävöittävät koko keskustan aluetta. Suomalaisia esimerkkejä 
kehitysvammaisten erityisasumisesta ovat mm. Lyhty ja Käpytikka 
Helsingissä12; 13.

3 KAiKKien TAlo -  YhTeiSö opiSKeliJoille,  SinKUille,  perheelliSille, 

mAAhAnmUUTTAJille,  VAnhUKSille,  lApSille,  YKSinhUolTAJille, 

TYöTTömille JA UUSioperheille 

Kaikkien talon yhteisö on avoin kaikenlaisille ihmisille kaikenlaisis-
ta lähtökohdista. Asukkaat ovat kuin sekoittunut perhe, jonka jokai-
nen jäsen pääsee osalliseksi talon arjesta ja juhlasta. Talon elin-
voima kumpuaa yhteisestä tekemisestä ja asumisesta. Asukkaiden 
omatoimisuus ja naapuripalvelukset helpottavat elämää, sillä joku 
osaa aina jotakin. Suomalaisia esimerkkejä eritaustaisten asukkai-
den yhteisöistä ovat mm. Tuulenkylä Jyväskylässä ja Ekokylä Keu-
ruulla14;15.

10 Loppukiri. Kotisivut
11 Omatoimi. Kotisivut
12 Lyhty ry. Kotisivut

13 Käpytikka ry. Kotisivut
14 Tuulenkylä. Kotisivut
15 Keuruun Ekokylä. Kotisivut

7



ykSilölliSyyS
On hyvä muistaa, että pelkästään ikä tai tietty erityis-
tarve ei ole ainoa identiteettiä tai asumistarpeita mää-
rittävä tekijä. Yhteisötalon tulevia asukkaita ja luon-
tevasti muodostuvia ryhmittymiä ajateltaessa helposti 
unohtuu, etteivät ihmiset ole keskenään samanlaisia. 
Kohderyhmää yhdistävä tekijöitä voivat olla: ikä, koulu-
tus, työ, varallisuus, elämäntilanne, kulttuuritausta tai 
asuinkunnan koko16. Onkin oleellista miettiä kolmen 
edellä esitetyn luokittelun sijaan asukasryhmää moni-
ulotteisempana elävänä kudoksena. Esimerkiksi kaikki 
lapsiperheiden isät eivät aja autoa ja kaikki 60-vuoti-
aat eivät pidä bingon pelaamisesta. Yhteisöjen eloisuus 
syntyy ihmisten erilaisuudesta ja juuri sille on annetta-
va tilaa. Todellisten asukkaiden puuttuessa oli suunnit-
telussa haasteena tavoittaa tämä asukkaiden erilaisuus 
ja yksilöllisyys. 

Yhdellä ihmisellä voi samanaikaisesti olla monta 
roolia ja toisaalta ihminen voi myös muuttua elämänsä 
aikana hyvin paljon. Onkin melko mahdotonta tyypitel-
lä ihmisiä joihinkin tiettyihin lokeroihin. Tai ainakin yksi 
ihminen kuuluu tällöin yhtä aikaa useampaan lokeroon 
ja myös vaihtaa näitä lokeroita. Tässä on asuinympäris-
tön suunnittelun kannalta runsaasti haasteita. Kuinka 
luoda ympäristöä, joka on yhtä toimiva ja eloisa kuin 
sen asukkaat.

16 Pylvänen (2009) 
17  Välikangas (2011). Keskustelu

vanHuSten aSuMiSeSta
Yhteisöllisyys ja aloitteellisuutta tukeva kulttuuri kulke-
vat käsi kädessä. Ihminen voi ja saa itse vaikuttaa elä-
määnsä asumista myöten. Ihminen voi kokea voimat-
tomuutta asioiden edessä, joihin hän alistuu tai joihin 
vaikuttaminen tuntuu mahdottomalta. Elämä tuntuu 
merkitykselliseltä silloin kun saa toteuttaa itseään, us-
koo siihen mitä tekee ja huomaa muidenkin uskovan. It-
sensä tarpeelliseksi tunteminen on eheyttävää, etenkin 
kun kunnioitetaan toisten erilaisuutta ja henkilökohtai-
sia voimavaroja. Vanhuus on siis yhtä mielekäs ikä kuin 
mikä tahansa muukin. Joissakin maissa on esimerkik-
si olemassa yes-kulttuuri, jossa ikäihmisen ehdottaes-
sa jotakin, vastataan heti kyllä ja mietitään vasta sitten, 
miten idea toteutetaan17. Tällainen myönteinen ajattelu 
ja avoin suhtautuminen edistävät sosiaalista yhdenver-
taisuutta ja helpottavat yhteisöelämää.

ihMiseN eläMäNkaari
Muuttuvat sosiaaliset elämänvaiheet ja ihmisten yksilöllisyys tekevät 
asukasryhmästä moniulotteisen  elävän kudoksen.

erilAiSiA ihmiSperSooniA on lUKemATon määrä, JoiSTA         

eSimAKUA AnTAVAT SeUrAAVAT 20 eSimerKKiä:

1. Maalaishiiri 
2. Kaupunkilaisserkku 
3. Viherpeukalo 
4. Jauhopeukalo 
5. Peukalo keskellä kämmentä 
6. Käsityöläinen 
7. Kirjuri 
8. Trubaduuri 
9. Taivaanrannanmaalari 
10. Visionääri 
11. Liikemies 
12. Vastarannan kiiski 
13. Joojoo –tyyppi 
14. Ennakoija 
15. Helppo 
16. Elitisti 
17. Historioitsija 
18. Tee-se-itse –mies 
19. Urkkija 
20. Urheiluhullu

haasteena oli tavoittaa 
asukkaiden erilaisuus ja 
yksilöllisyys.
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s uunnittelukohde sijaitsee Mänttä-Vilppulan 
kaupungin Mäntän ydinkeskustassa. Kohdetont-
ti on rakentamaton ja kaupungin omistama. 

Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa viisikerroksi-
sen liike- ja asuinrakentamisen tontille. 

Tontti sijoittuu Valtatien ja junaradan eteläpuolelle 
ja se liittyy keskustan kahdeksankerroksisten asuinra-
kennusten joukkoon. Näissä rakennuksissa enemmistö 
asukkaista on senioreita. Lähiympäristön elävöittämi-
nen on tavoiteltavaa. Tontti rajautuu eteläpuolelta Hal-
lituskatuun, joka on nykytilanteessaan enimmäkseen 
jalankulkijoiden ympäristöä, mutta autolla ajo pihoihin 
on sallittu. Viihtyvyyden parantamiseksi ideoitiin, että 
suunnittelutontille sijoittuva tapahtumatori venyy Hal-
lituskadun varrelle. 

Suunnittelun tavoitteet
Seniori- ja vanhusväestön osuus lisääntyy tulevina 
vuosina myös Mänttä-Vilppulassa. Siten lisääntyy myös 
tarve rakentaa uusia palvelujen lähellä sijaitsevia 
asuntoja. Suunnitelma vastaa osaltaan tähän kysyntään 
tukemalla eri-ikäisten ja eri elämänvaiheisten 
itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät 
tilat ja toiminnat kokoavat erityisesti alueen ikääntyvät 
yhteen.

Senioripainotteisella yhteisötalolla on edellytykset 
parantaa monenlaisen toiminnan ja palveluiden avul-
la myös lähialueen ikääntyvien arkea. Vanhetessa ko-
rostuu tarve saada helposti päivittäispalveluiden lisäksi 
hoitopalveluita. Toisaalta voi olla syytä ajatella asiaa 
eri näkökulmasta, kuten Katariina Välikangas tuo esiin 
pohjoismaisin esimerkein oppaassaan18. Oman elämän 
suunnittelusta on otettava vastuuta myös itse. On kaik-
kien etu, että ikääntyvä jaksaa ja pärjää omassa ko-
dissaan mahdollisimman pitkään joutumatta erilaisiin 
laitoksiin, joissa ei välttämättä ole tilaa ja vapautta to-
teuttaa omaa elämänrytmiään ja identiteettiään. Koto-
na asumista tuettaessa ulkopuolisten hoitopalveluiden 
tarve vähenee. Sen sijaan vapaaehtoistyön merkitys voi 
jopa korostua. Pienimmillään vapaaehtoistyö voi tar-
koittaa esimerkiksi välitöntä ja helposti saatavilla ole-

lähtökohdat ja 
tavoitteet

vaa naapuriapua.
Asumisen laatu yhteisössä on korkea turvallisuuden 

ja sosiaalisen rikkauden vuoksi. Siksi se vastaa erityisen 
hyvin ikääntyvien turvattomuuden ja yksinäisyyden tun-
teeseen. Yhteisössä naapurit ovat tuttuja ja seuraa on 
helposti saatavilla. Yksinolon hetket omassa asunnos-
sa voivat muuttua positiivisiksi ja jopa kaivatuiksi, kun 
tietää että aivan seinän takana talo pursuaa toimintaa 
ja ihmisiä.19

Tavoitteena oli löytää lähiympäristöä elävöittävä 
ratkaisu. Tässä maantasokerroksella ja pihasuunnitel-
malla nähtiin olevan merkittävä rooli. Tavoitteena oli 
luoda keskusta-alueelle helposti saavutettava olohuo-
ne erityisesti ikääntyville ja lisäksi kulttuuria tarjoava 
tapahtumatori kaikille keskustan ja kaupungin asuk-
kaille. 

Projektiryhmässä suunnitelmalle asetettiin lisää ta-
voitteita. Rakennuksen toivottiin olevan esteetön, eko-
loginen ja muuntojoustava. Koska kyseessä on asuinra-
kennus vanhuksille ja mahdollisesti kehitysvammaisille, 
nousivat esteettömyys ja selkeä orientoituvuus tärkeik-
si teemoiksi. 

Tavoitteita ja toiveita määriteltiin myös laatimal-
la suuntaa antava tilaohjelma. Kuvitteellinen tehtävä 
ilman todellisia asukkaita asetti tässäkin eteen haas-
teita.

18 Välikangas (2009)
19 Ahonen, Bukis (2008)
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tilaoHjelMa 
Tilaohjelmaan pureuduttiin ensin miettimällä yhteisöl-
lisyyden määrää sekä asuntojen ja yhteistilojen välistä 
suhdetta. Mielekkäimmiksi koettiin vaihtoehdot, jois-
sa oli yhteistilojen lisäksi sekalainen valikoima eriko-
koisia asuntoja, joista suurimpien ajateltiin voivan ole-
van jopa kimppa- tai soluasuntoja. Yhteisöllisyys sai siis 
ulottua asumisen sisään. Sen sijaan vaihtoehdot, joissa 
asuminen ja oleminen kaikilla tasoilla oli jaettua ”kom-
muunimaisesti”, jätettiin suunnitelmasta tarkoitukselli-
sesti pois. 

Erilaisia yhteisöasumisen muotoja on esitelty seikka-
peräisesti Anneli Lyytikän diplomityössä Asumisen vaih-
toehtoja vuodelta 1982.20 Asia ei ole siis uusi, tämän 
hankeen aiheita on pohdittu jo 30 vuotta sitten.

20  Lyytikkä (1982)

kaupunkikuvalliSet tavoitteet
Uudisrakennus sijoittuu näkyvälle paikalle aivan Män-
tän ydinkeskustaan. Paikka tarjoaa edellytykset maa-
merkin rakentamiselle. Rakennuksen kaupunkikuval-
lista ilmettä etsittiin useiden rakennusmassahahmo-
telmien avulla, jotka olivat erikorkuisia ja muotoisia. 
Jatkokehittelyyn valittiin korkea pistetalo. Lopulta 
kamppailu käytiin kahdeksan- ja kuusitoistakerroksisen 
talon välillä. Mäntän pikkukaupunkiin luontevampi rat-
kaisu oli lähteä kehittämään kahdeksankerroksista rat-
kaisua, sillä keskusta on muutoinkin väljää ja matalaa. 
Maamerkin statusta tavoiteltiin mm. valitsemalla puu 
päärakennusmateriaaliksi sekä korostamalla Valtatien 
puoleisen julkisivun mahdollisuuksia herättää kiinnos-
tusta esimerkiksi taideseinänä. 

YhteisöllisYYden määrä ja laatu

1. Pieniä asuntoja + paljon yhteistilaa 
2. Keskikokoisia asuntoja + yhteistilaa 
3. Isoja asuntoja + vähän yhteistilaa 
4. Sekalainen kokovalikoima asuntoja + yhteistilaa 
5. Ryhmäkoteja + vähän yhteistilaa 
6. Kommuunikoti, jossa kaikki jaettua 
7. Ryhmittäytyneitä asuntoja + välitiloja 
8. Kimppa-asuntoja + yhteistilaa 
9. Kimppa-asuntoja ja pieniä asuntoja + yhteistilaa 
10. Pieniä asuntoja, vallattavia tiloja + yhteistilaa

10



ortokuva
Suunnittelutontti sijaitsee aivan Mäntän 
ydinkeskustassa.

viistoilMakuva
Vaaleanvihreä suorakaide osoittaa 
suunnittelutontin sijainnin Valtatien varrella.

21  Ilmakuva Mänttä-Vilppulan kaupunki
22 Ortokuva Mänttä-Vilppulan kaupunki

 22

 21
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r akennukseen on suunniteltu runsaasti erilaisia 
yhteistiloja. Maantasokerroksen tiloista valta-
osa on julkisia eli myös muiden kuin talon asuk-

kaiden käyttöön tarkoitettuja. Näihin tiloihin kuuluvat 
mm. kahvila, galleria, terveyskioski ja kuntosali. Pelkäs-
tään talon asukkaille tarkoitetut kerroksissa olevat yh-
teistilat ovat puolestaan arkisen kohtaamisen paikkoja, 
joissa on mahdollista ruokailla ja pestä pyykkiä. Kat-
tokerroksessa sijaitsevat saunat ja takkatupa terassei-
neen juhlistavat asukkaiden arkea avautumalla maise-
maan näköalapaikkana.

suunnitelMa

yhteisöllisyydestä
Aluksi oli mietittävä suunnitelman yhteisöllisten ja yksityisten tilojen välistä 
suhdetta. Mitkä palvelut olisivat julkisia ja avoimia kaikille kaupunkilaisille, 
lähikorttelien asukkaille ja asuinyhteisölle.
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SATTUmien JA erilAiSTen odoTTAmATTomien KohTAAmiSTen AVUllA 

VoidAAn löYTää JoTAKin UUTTA. 

Alussa suunnittelutyötä kantoivat tietyt ajatelmat, kuten:
”Toivo ja utopiat antavat energiaa elämiseen.”, 
” ’Ei vielä’ on paljon muuta kuin pelkkä ’ei’.”, 
”Sattumanvaraisuuden tutkijat ovat esittäneet, että 90% kehityksestä on 
sattumaa.”23, s.2, 
”Innovaatiorajat ylittävä kumppanuus.” 23, s.5

23 JoukKOKOhtaus (2011) -lehti s.2, 5

Vireän yhteisöllisyyden luomiseksi näillä utopioille ja sattumille oli 
annettava mahdollisuus. Tästä syntyi paljon sanaleikkiä ja hassuja ideoita, 
joita voisi kehittää eteenpäin ja sisällyttää suunnitelmaan. Näitä olivat mm.
Pizzaperjantai, Iltakonjakit, Näköalarappu- ja katos, Pihasauna ja –
terassi, Keinupuutarha, Rollaparkki, Kirkkokaappi, Pihapuu, Tätiparveke, 
Arkitori, Tätiverstas, Kioskivaari, Parveketuoli, Setäseinä, Juhlaparveke, 
Asfalttihuone, Pyörätuolipankki, Ravintolaovi, Kirjastokärry, Naapuripöytä, 
Kotiauto, Kuvataidejumppa, Rollarata, Kylpyläkatu, Kuppihuone, 
Astiakirjasto, Vesipiha, Lapsi-ikkuna, Vaarivene, Serlachiusbaari.

liNtuperspektiivi
Uudisrakennus sijoittuu näkyvälle paikalle aivan Mäntän ydinkeskustaan.

ideat
Vireän yhteisöllisyyden luomiseksi utopioille ja sattumille oli annettava 
mahdollisuus.

kohtaamisia ja sattumaa 
tapahtuu rajapinnoissa.
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puukerrostalo
Suunnitelman yhteisöllisessä asuintalossa on julkinen maantasokerros, 
johon myös lähialueen asukkaat ovat tervetulleita esimerkiksi kahvilaan tai 
galleriaan. 

14
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rakeisuuskuva 1:5000
Alueen rakeisuuskaaviossa suunniteltu yhteisötalo on merkitty turkoosilla ja 
keskusta-alueen  muita tärkeitä rakennuksia vihreällä. 

alueleikkaus 1 :2000
Suunnitelma liittyy kahdeksankerroksisten asuintalojen joukkoon.

suunnittelukohde sijoitsee 
Mäntän ydinkeskustassa 
palvelujen suhteen hyvällä 
paikalla. 

16
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aseMapiirustus 1 :2000
Suunnittelukohde sijaitsee lähellä tärkeää risteystä. Keskustan 
pohjois-eteläakselille sijoittuvat kaupungintalo ja kirkko. Itä-
länsisuunnassa keskusta-aluetta jakaa Valtatie ja junarata. 

18
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Kellarikerrokseen sijoittuu maanalainen autohalli, jossa 
on 35 tavallista autopaikkaa ja 4 inva-mitoitettua paik-
kaa. Kellarissa sijaitsevat myös väestönsuojatilat, joissa 
normaaliajan käytön aikana sijaitsevat asuntokohtaiset 
häkkivarastot. Kellarista on sisäyhteys ylempiin kerrok-
siin sekä hissillä että portaikolla.

julkisivu läNteeN 1 :400
Ensimmäisessä kerroksessa julksivua elävöittää taideseinä ja kahvilan 
lasiseinä. Kerrosten suuret parvekkeet liittyvät yhteistiloihin.

alueleikkaus 1 :2000
Rakennus sijoittuu Mäntän keskustaan Valtatien varrelle.

julkisivumateriaalit
1 Puu, vaalea ulkovuoraus
2 Puu, vaaleat ikkunakehykset
3 Puu, mustat seinäkkeet
4 Puu, ruskeat parvekekaiteet
5 Puu, siniset parvekekaiteet
6 Lasi, kirkas
7 Lasi, opaali
8 Betoni, taideseinä
9 Metalli, IV-kohenuone
10 Metalli, ikkunapellit

1

2

3

4

5

67 8

9

10

kellarikerrokseen sijoittuu 
maanalainen autohalli.
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kellari 1 :400
Kellarissa on autopaikoituksen lisäksi 
väestönsuojatilat, joita voi käyttää varastoina.

21



julkiSet yHteiStilat
Maantasokerros sisältää julkisia tiloja, joita voivat käyt-
tää sekä talon asukkaat, lähikortteleiden asukkaat että 
myös kauempaa tulevat vieraat. Näitä tiloja ovat kahvi-
la, galleria, kuntosali sekä terveyskioski. Asukkaille on 
lisäksi pyörä- ja ulkovälinevarastot, verstas ja jätteiden 
kierrätyspiste.

Terveyspalvelut sijaitsevat maantasokerroksen poh-
joispäädyssä. Seniorikansalainen voi poiketa terveys-
kioskissa mittauttamassa verenpaineensa tai mahdol-
lisesti otattamassa laboratorionäytteitä. Kuntosalissa 
puolestaan voi fysioterapeutin opastuksella saada lii-
kettä niveliin.

Suurehkossa aulakahvilassa voi nauttia kupillisen 
kahvia tai jopa kaksi. Välillä voi tehdä pienen kävely-
kierroksen silmäillen taidetta aulaan avautuvassa gal-
leriassa.

Maantasokerroksen julkisivu sulkeutuu pohjoisen 
puolelle kuin suojaisaksi kuoreksi välttääkseen melun, 
mutta toisaalta avautuu hiukan herättääkseen kiinnos-
tusta. Tätä pohjoista muurimaista seinää voi hyödyntää 
veikeänä taideseinämänä. Etelän puolen julkisivu avau-
tuu pihalle hyvin lasisena ja kahvilan yhteydessä on-
kin aurinkoinen terassi.  Länsipuoli on lähes kokonaan 
kahvilan palveluksessa. Sieltä voidaan hoitaa keittiön 
tavarakuljetukset ja samalla kahvila avautuu ympäris-
töön myös tältä puolen. Tontin itärajalla on pieni huol-
torakennus, joka yhdessä julkisten tilojen kanssa muo-
dostaa suojaisan kulkureitin rakennusmassojen väliin. 
Huoltorakennuksessa on pienten kulkuneuvojen (pol-
kupyörät, lastenvaunut, rollaattorit ja pyöräkelkat) va-
rasto, jätekatos ja verstas.

tilavuus

k. krs 919,5 m3 (VSS)
1. krs 3098,5 m3 (maantaso)
2. krs 1203,0m3

3. krs 1190,0 m3

4. krs 1183,0 m3

5. krs 1190,0 m3

6. krs 1183,0 m3

7. krs 826,5 m3

8 krs 270,0 m3 (IV-konehuone)
 
yht. 11 063,5 m3

kokonaisala

k. krs 1513,5 m2 (kellari)
1. krs 678,5 m2 (maantaso)
2. krs 348,5 m2

3. krs 344,5 m2

4. krs 342,5 m2

5. krs 344,5 m2

6. krs 342,5 m2

7. krs 234,5 m2

8 krs 89,5 m2 (IV-konehuone)
 
yht. 4238,0 m2

kahvilassa voi nauttia 
kupillisen kahvia ja aulaan 
avautuvassa galleriassa 
silmäillä taidetta.
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MaaNtasokerros 1 :400
Piha on jalankulkijoiden ympäristöä. Ohikulkumatkalla voi nauttia taiteesta 
tai pysähtyä hetkeksi voimistelemaan ulkokuntoiluvälineissä.

23



arjen yHteiStilat
Kerroksissa sijaitsevat yhteistilat ovat asukkaiden käyt-
töön tarkoitettuja arkisen kohtaamisen paikkoja. Toi-
sessa kerroksessa tällainen yhteistila on keittiö, jossa 
asukkaat voivat laittaa itselleen ja toisilleen ruokaa 
tai keittää kahvit. Kerroskeittiöstä on pääsy terassille 
ja kattopuutarhaan. Keittiö terasseineen tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet pitää vaikkapa syntymäpäiväjuhlat, sil-
lä toiseen kerrokseen nostettu piha on rauhallinen.

Neljännessä kerroksessa asukkaiden yhteistilana pal-
velee pyykkitupa ja siihen liittyvä kuivaushuone. Pyyk-
kituvan yhteyteen on mahdollista järjestää esimerkiksi 
asukkaiden oma lehtien luku- tai kierrätyspiste.

Seitsemännessä kerroksessa sijaitsee talon vieras-
huone, johon voi tarpeen mukaan majoittaa sukulaisen 
tai jopa satunnaisen reppureissaajan. Vierashuoneen 
vieressä sijaitsevat myös asukkaiden saunat. Toista sau-
naa voidaan käyttää vaikkapa yhteisesti ja toista asun-
to- ja perhekohtaisesti. Vaihtoehtoisesti toinen voi olla 
naisten sauna ja toinen miesten. Toisesta saunasta on 
mahdollista päästä myös kattoreassille, josta avautuvat 
näkymät maisemaan. Terassille voidaan sijoittaa esi-
merkiksi pieni uima-allas, pöytätennis ja puutarhaka-
lusteita. Terassi puolestaan on yhteydessä takkatupaan, 
johon liittyy pieni keittotila. Takkahuoneessa voi siis 
saunan jälkeen paistaa vaikka makkaraa ja istuskella 
hetken levähtämässä. Ylimmän kerroksen ympyrä sul-
keutuu siten, että takkatuvan ja vierashuoneen väliin 
jää alemman kerroksen ateljeehuoneiston korkeaa ti-
laa. Näistä on näköyhteys toisiinsa ikkunoiden kautta.

2. kerros -  yhteiskeittiö,  kattopuutarha ja 
seNioriasuNtoja 1 :200 
asunnot
2 kpl  senioriasunto  55,0 m2

2 kpl  senioriasunto  53,0 m2  
yht. 216,0m2

yhteistilat
1 kpl keittiö  34,5 m2

keittiön ja kattopuutarhan eteinen 16,0 m2 
yht. 50,5 m

kerrosala 348,5 m2

kerrosala

1. krs 678,5 m2

2. krs 348,5 m2

3. krs 344,5 m2

4. krs 342,5 m2

5. krs 344,5 m2

6. krs 342,5 m2

7. krs 234,5 m2

 
yht. 2635,5 m2

kerroskeittiöstä on 
pääsy terasille ja 
kattopuutarhaan.

24



25



asuiNkerros
Neljännessä kerroksessa asunnot ovat kolmioita, jotka soveltuvat pienille 
perheille.  Samassa kerroksessa on myös talon pyykkitupa ja kuivaushuone.

4. kerros -  pyykkitupa ja pieNiä perheasuNtoja 1 :200 
asunnot
2 kpl  perheasunto 74,0 m2

2 kpl  perheasunto  75,5 m2  
yht. 223,5m2

yhteistilat
1 kpl pyykkitupa 30,5 m2

1 kpl kuivaushuone 16,5 m2  
yht. 47,0 m2

kerrosala 342,5 m2

26



kattokerros
Kattokerrokseen sijoittuu arjen juhlaan liittyviä yhteistiloja, joita ovat saunat, 
takkatupa ja kattoterassi. Kaikkein ylimpänä rakennuksen katolla sijaitsee 
ilmanvaihtokonehuoneelle varattu lohko. 

7.  kerros -  takkatupa, sauNat, vierashuoNe ja 
kattoterassi 1 :200 
asunnot
1 kpl  vierashuone 36,5 m2  
yht. 223,5m2

yhteistilat
1 kpl takkatupa 50,0 m2

2 kpl sauna  61,0 m2  
yht. 111,0 m2

kerrosala 234,0 m2
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aSuntoratkaiSut
Asunnot ovat suunnitelmassa melko pieniä. Valtaosa 
niistä on 53,0–55,0m2 kaksioita. Pienestä koosta huoli-
matta asunnot ovat tavanomaisesti varusteltuja, joten 
asukkaat eivät ole pakotettuja tietynasteiseen yhteisöl-
lisyyteen tai säännölliseen yhteistilojen käyttöön. Sen 
sijaan yhteistilat täydentävät pienehköjä asuntoja, jol-
loin asukas voi valita itselleen sopivan yhteisöllisyyden 
asteen. Asuntoja on yhteensä 20, mikä on melko tyypil-
linen asuinyhteisön koko. 

Kerrospohja jakaantuu perustyypissään viiteen loh-
koon eli viiteen kaksioon (53,0–55,0m2). Toinen perus-
asuntotyyppi on yhden huonekaistaleen leveämpi kol-
mio (74,0–75,5m2).  Näitä asuntotyyppejä vuorottele-
malla kehään saadaan eloa. Näin myös parvekkeiden 
paikat vaihtelevat ja rytmittävät julkisivuja. Kerrosten 
taukopaikkoina toimivat arkisten kohtaamisten yhteis-
tilat, kuten yhteiskeittiö ja pyykkitupa. Yhteiskeittiös-
tä on pääsy myös maantasokerroksen päällä oleval-
le kattoterassille sekä kattopuutarhaan. Kerrosten yh-
teistiloista saadaan lasiseinien lävitse rappukäytävään 
valoa. 

Portaikko keskittää ihmiset talon sisimpään. Se on 
kuitenkin avoin, sillä asunnoissa ja kerrosten yhteisti-
loissa on ikkunoita suoraan käytävään. Sieltä voi siis 
katsella, kuka kulkee ja heilauttaa kättä naapurille tai 
mennä juttusille. 

3. kerros -  kehitysvaMMaisteN asuNtoja 1 :100

2  kpl  kehityisvammaisen asunto  53,0 m2 
3 kpl  kehityisvammaisen asunto  55,0 m2 
yht. 271,0 m2

kerrosala 344,5 m2

20 asuNtoa

6 kpl  2h+k  53,0 m2

9 kpl  2h+k  55,0 m2

3 kpl  3h+k  74,0 m2

2 kpl  3h+k  75,5 m2

 
huoneistoala yht. 1186,0 m2
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NäkyMäkuva asuNNosta
Asunnon päätila muodostuu yhdestä avoimesta tilasta, johon kuuluu keitto-, 
ruokailu- ja oleskelutila. Asunnon sisään työntyvä parveke tuo lasisten 
liukuovien kautta valoa ja laajentaa oleskelutilaa etenkin kesäisin.

Pienempi asuntotyyppi (53,0–55,0m2) jakaantuu kah-
teen lohkoon, joista kapeammassa ovat yksityisemmät 
tilat, kuten pesuhuone ja makuuhuone. Näiden välille 
on mahdollista avata yhteys, mikäli asukaan heikenty-
vä kulkeminen ja kunto näin edellyttävät. Asunnon le-
veämpi kaistale on varattu tupakeittiölle, johon sijoit-
tuvat keitto-, ruokailu- ja oleskelutila. Tätä avointa tilaa 
jakaa sisäänvedetty parveke, joka tuo sisälle valoa. Par-
vekkeen lasiset liukuovet voi kesällä avata ja oleskelu-
tila laajenee entisestään.

Isompi asuntotyyppi (74,0–75,5m2) on saanut perus-
tyyppiin lisäyksen, kolmannen lohkon, johon saadaan 
vaatehuone ja toinen makuuhuone.

Asuntojen erikoistyyppinä esiintyy kuudennen ker-
roksen ateljeehuoneisto, jonka työtila on kahden ker-
roksen korkuinen ja josta on näköyhteys ylemmän ker-
roksen takkatupaan ja vierashuoneeseen.

avointa tilaa jakaa 
sisäänvedetty parveke, joka 
tuo sisälle valoa.
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kaupunkikuvallinen ratkaiSu
Aluksi tutkittiin mahdollisuutta suunnitella tontille jopa 
kuusitoistakerroksinen torni. Ajatus kahdeksankerroksi-
sesta talosta kuitenkin voitti, sillä tätä korkeampi ra-
kennus olisi ollut kaupunkikuvallisesti kyseenalainen. 
Matalamman rakennuksen kohdalla tuli mahdollisek-
si tutkia myös puurakenteista vaihtoehtoa. Rakennus-
määräyskokoelman osassa E1 Rakennusten palotur-
vallisuus esitetään mm. paloluokat ja kerroskorkeuk-
siin liittyvät rajoitukset. Paloluokassa P2 sallitaan jopa 
8-kerroksinen puutalo, jonka enimmäiskorkeus on 26 
metriä.24; 25 Kerroskorkeuden kasvaessa kerrokset vähe-
nivät seitsemään. Näistä maantasokerros ja kattoker-
ros varattiin yhteisille tiloille ja väliin jää viisi kerrosta 
asunnoille.

julkisivu etelääN 1:200
Maantasokerros aukeaa lasisten seinien kautta pihaan

julkisivumateriaalit
1 Puu, vaalea ulkovuoraus
2 Puu, vaaleat ikkunakehykset
3 Puu, mustat seinäkkeet
4 Puu, ruskeat parvekekaiteet
5 Puu, siniset parvekekaiteet
6 Lasi, kirkas
7 Lasi, opaali
8 Betoni, taideseinä
9 Metalli, IV-kohenuone
10 Metalli, ikkunapellit

24 RakMK E1 (2011) s.11
25 PuuINFO

puurakentaminen on 
ekologinen ja nykyisillä 
paloturvallisuusvaatimuksilla 
turvallinen vaihtoehto.
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26 Mänttä-Vilppulan kaupunki
27 PuuINFO Seminaari

Puun valinta rakennusmateriaaliksi myös kantavien ra-
kenteiden osalta oli luontevaa juuri Mänttä-Vilppulaan. 
Mäntän historia on tunnettu puunjalostusteollisuudes-
taan, mutta myös kytköksistään taiteeseen. Kaupungin 
nykyinen imago kertoo Mäntän olevan juuri taidekau-
punki. Serlachius -taidemuseon laajennuksen arkkiteh-
tuurikilpailun voitti ehdotus, joka niin ikään on puuta.26 
Myös Mäntän keskusta on ollut puurakenteinen. Puu on 
usein myös ikäihmisille tuttu ja kotoisa materiaali. Puu-
rakentaminen on lisäksi ekologinen ja nykyisillä palo-
turvallisuusvaatimuksilla turvallinen vaihtoehto.27

5. kerros -  pieNiä seNioriasuNtoja 1 :200

2  kpl  senioriasunto  53,0 m2

3 kpl  senioriasunto  55,0 m2  
yht. 271,0 m2

kerrosala 344,5 m2
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leikkaus 1 :400
Rakennuksen sydämessä on pyöreä portaikko.

julkisivu pohjoiseeN 1 :400
Ensimmäisen kerroksen seinässä on tilaa 
taiteelle.
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28 PuuINFO

t ässä suunnitelmassa puukerrostalo on ajateltu 
toteutettavaksi pilari-palkki-järjestelmällä, sillä 
rakennuksen muuntojoustavuus oli erittäin toi-

vottava ominaisuus. Ajateltiin, että rakennuksen elin-
kaari on pidempi kuin ihmisen elämänkaari tai yhden 
asukkaan hallinta-aika asuntoonsa. Siten rakennuksen 
olisi mielekästä vastata muuttuviin sosiaalisiin elämän-
vaiheisiin. Asukkaiden tarpeet esimerkiksi palvelujen ja 
toimintojen suhteen saattavat muuttua uuden sukupol-
ven myötä, joten rakennuksen tilojen tulee olla jous-
tavia. Rakennusmassan pyöreä muoto tukee osaltaan 
muuntojoustavuuden ajatusta, sillä pyöreä kerrospoh-
ja voidaan jakaa lukemattomin eri tavoin asuntosekto-
reiksi ja pilari- palkkijärjestelmä tuo tähän vapautta ja 
mahdollisuuksia.28

6. kerros -  ateljee ja seNioriasuNtoja 1 :200

1 kpl  senioriasunto  55,0 m2

1 kpl  senioriasunto  74,0 m2

1 kpl  senioriasunto  75,5 m2  
yht. 204,5 m2

1 kpl ateljee  68,0 m2

kerrosala 344,5 m2
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leikkaus 1 :400
Pysäköinti on järjestetty maanalaiseksi.

julkisivu itääN 1:400
Maantasokerroksen taideseinä jatkuu 
varastorakennuksen seinässä.
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aula, galleria ja kahvila
Ensimmäisen kerroksen yhteiset tilat ovat avoinna kaikille kaupunkilaisille ja 
kauempaakin tuleville.
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s uunnitelman osalta on huomioitava, että täy-
dellistä realismia ei voida saavuttaa vielä tässä 
vaiheessa. Monikko-hankkeen puitteissa suunni-

telma esittää ideakuvan. Mahdolliseen toteutusvaihee-
seen suunnitelman realismi tarkentuisi mm. todellisen 
tilaohjelman ja asukkaiden myötä. Asukkaat tulee ot-
taa mukaan osallisiksi projektiin mahdollisimman var-
hain myös siksi, että yhteisöllisyyden muodostuminen 
ja ryhmäytyminen vaatii yhteisökoulutusta ja sosiaalis-
ta suunnittelua. 

Hankkeen puitteissa ei syntynyt valmiita toteutus-
piirustuksia vaan viite- ja ideakuvia eräästä yhteisölli-
sen asumisen vaihtoehdosta. Lopullinen suunnitelma 
vaatisi vielä runsaasti jatkotyöstöä monesta osoittees-
ta. Yksityiskohtana mainittakoon esimerkiksi, että ton-
tin pohjoislaidalla peruskallio on lähellä pintaa, jol-
loin sitä täytyy louhia, mikäli autohalli luiskineen sijoit-
tuu ko. alueelle. Toisena esimerkkinä, että esimerkiksi 
ARA:n uustuotantoa koskeva korkotukilainahakemus it-
sessään vaatisi jo seuraavassa lueteltuja dokumentteja: 

asemakaava kaavamääräyksineen, selvitys tontin kun-
nallisteknisestä valmiudesta, ympäristöselvitys (josta 
käytävä ilmi kohteen sijainti), suhde naapurustoon sekä 
lähipalveluihin ja liikenneyhteyksiin (kartta, valokuvia), 
tontin käyttösuunnitelma, huonetilaohjelma, tavoite-
hintalaskelma.29 

Toteutukseen on vielä runsaasti työtä jäljellä, mutta 
voidaan sanoa, että tähän asti kuljettu matka on verrat-
tavissa ainakin maan muokkaukseen, jopa siemenien 
kylvämiseen asti. Sitten vaan odotellaan lämpöä, vettä 
ja ravinteita ja hoidetaan pieniä idean poikasia.

lopuksi

29 ARA korkotukilainaohjeistus

sitten vaan odotellaan 
lämpöä, vettä sekä ravinteita 
ja hoidetaan idean poikasia.
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