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Diplomityön nimi 
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Tarkastaja
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Lyhennelmä
 
Tulevaisuudessa elämme entistä kompleksisemmassa ja nopeampitempoisessa maailmassa. Kaikkea on 
enemmän sekä määrällisesti että laadullisesti ja vielä entistä nopeammassa tahdissa. Maailma globalisoituu ja 
kaupungistuu. Elämäntavat eriytyvät ja eriarvoisuus kasvaa. Ajan ja paikan käsitykset muuttuvat verkostojen ja 
globalisaation myötä. Perhemallit moninaistuvat ja yksinasuvien määrä lisääntyy. Tekniikka tunkee kaikkialle, 
myös asuntoihin. 

Tulevaisuus tuo mukanaan lukuisia muutoksia jotka ennen pitkää näkyvät myös asunnoissa. Perhe-elämän ja 
”arjen” kodista tulee enenevässä määrin yksilön ja vapaa-ajan koti. Diplomityössäni esitän muuttujiin ja niiden 
tulkintaan pohjautuvat suunnitelman Tampereen Vuorekseen.

Työlläni on kolme pääteemaa: omakotikerrostalo, monitoimitalo ja pikkukaupunkitalo. Omakotikerrostalolla 
pyritään vastaamaan eriytyneisiin asukastarpeisiin. Tavoitteena on sekoittaa asuntotypologioiden rajoja. 
Monitoimitalo kuvaa asunnon muuttuvaa roolia ydinperheen arkielämän kodista työnteon, harrastamisen ja 
nopeasti muuttuvien tilatarpeiden kotiin. Pikkukaupunkitalo kuvaa suunnitelman mittakaavallisia ja toiminnallisia 
tavoitteita.  

Suunnittelualue sijaitsee Rimmin alueella Vuoreksen tulevassa kaupunginosassa, pääkadun varrella lähellä 
tulevaa Vuoreksen keskustaa. Korttelirakenteen lähtökohdaksi on otettu Vuoreksen luode-kaakko suuntainen 
kukkuloista ja suopainanteista muodostuva maisemarakenne, jota korttelisto toistaa. Suunnitelma koostuu 
pitkistä ja kapeista kerrostalonauhoista, joita porrashuoneet yhdistävät.  Kerroskorkeus vaihtelee kolmesta 
seitsemään, kasvaen rinteen myötä. Suunnitelma käsittää pääosin asuntoja ja niihin liittyviä pienehköjä työtiloja. 
Pääkadun varressa on liike- ja toimistotilaa sekä alueen nivelkohdassa asumisen ja korttelin palvelut kuten 
päiväkoti ja korttelihuolto.

Asunnot muodostuvat ydinosasta ja muutos- ja lisäosista. Ydinasuntoja on erityylisiä, lisäpalikat toistuvat 
samanlaisina. Osia yhdistelemällä  saadaan lukuisia persoonallisia vaihtoehtoja. Pienet lisäpalikat asuntojen 
välissä voivat toimia mm. sivuasuntoina, pihasaunoina tai itsenäisinä työtiloina. Ratkaisu mahdollistaa asunnon 
ostamisen osissa ja osittaisen omatoimisen rakentamisen. Muunneltavuus perustuu ns. massakustomointiin, 
erilaisten valmiiden ratkaisujen yhdistelemiseen. Muunneltavuutta lisää yhtenäinen mittajärjestelmä ja 
rakenneratkaisu jossa ainoat kiinteät osat asunnon sisällä ovat kantavat pilarit ja tekniikan pystynousut. 

Päähuomioin kohteena suunnitelmassa on erilaiset välitilat eli pihat, aulat ja sisäänkäynnit. Välitiloilla on tärkeä 
rooli yhdistävä / erottavana tekijänä. Lisäksi ne tuovat asuntoihin tärkeää jatkuvuuden tunnetta.

Rakennusten ulkoasulla on tavoiteltu elävää ja kepeää ilmettä. Julkisivu elää säätilan, vuorokaudenajan ja 
asukkaiden elämänrytmien myötä. Tavoitteena on elävä ja itseorganisoituva alue, joka ei koskaan ole täysin 
valmis.

Suunnitelman kokonaislaajuus on noin 40 500brm2, josta asuntojen osuus on noin 32 000 brm2. 

Diplomityö on tehty tilaustyönä Tampereen kaupungin Vuores –projektille. 
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Subject
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___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
Abstract  	 	 	

The world is becoming more complex. Changes emerge at an accelerating speed. Globalisation and urbanisation 
will continue and also unequality will increase. Life styles are becoming more and more differentiated. Concepts 
of time and place are changing due to networks and globalisation. The importance of technology will increase.   

Along with the future come many signidficant changes that will affect homes and housing design. A home that 
once was desinged for the needs of nuclear family´s everyday life is changing to something more diverse. This 
thesis presents a housing project based on these changes.

There are three main themes. The first deals with integration and mixing of the existing house typologies. The aim 
is to combine elements from detached single family houses and apartment blocks. It is an attempt to answer the 
differentiated needs of people. The second theme deals with the changing roles of home. Homes are becoming 
places for work, active leisure time and much more instead of being places just for relaxation and housework. 
The third theme deals with the place, scale and city structure. 

The planning area, Rimmi, is situated in Vuores which is a new suburb in Tampere. The planning area is by the 
main road, north from the future centre of Vuores. The design solution has its origins in the landscape of Vuores, 
which is dominated by hills and swamps, forming a distinct northwest - suotheast orientated structure. The plan 
consists of long and narrow volumes that are connected by staircases. Buildings are from three to seven storeys 
high, the highest being situated on the top of the hill. Buildings are composed mainly of appartments and small 
offices / studys attached to them, but also of commercial space on the mainroad and of service space such as 
day care centre and saunas.  

The apartments consist of core apartment and smaller additional blocks. Core blocks come in different styles while 
additional blocks are similar. By combing these a wide range of different apartments achieved. The proposed 
solution makes it possible to buy ones house little by little. The variability is based on mass customization, on 
combining different ready-made alternatives.

In the main focus are courtyards and entrances, spaces which are in-between. These spaces are have important 
role as connecting and dividing spaces. They also add the feeling of continuity.

The appearance of buildings is lively and light. The facade changes along with time of day, weather and the 
moods of the dwellers.The aim is an area which is constantly changing and never totally completed.	

The total volume of the project is approx. 40 500m2 of which housing 32 000m2.

This thesis is done on request of the city of Tampere.   
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ALUKSI
 
Diplomityössäni käsittelen tulevaisuuden muutostekijöiden 
vaikutuksia asuntosuunnitteluun. Yhteiskunnan monimutkais-
tuminen ja teknistyminen, elämäntapojen yksilöllistyminen ja 
monet muut muutokset tulevat näkymään myös asunnoissa. 
Työssäni esitän näihin muutoksiin ja niiden vaikutusten tulkin-
taan pohjautuvan suunnitelman Tampereen Vuorekseen. 

Vaikka tulevaisuudelle tietä viitoittaakin teknologian kehitys, 
on ensisijainen mielenkiintoni ihmisissä ja instituutioissa. Elä-
mäntapojen ja toimintakulttuurien muutokset ovat hitaam-
min nähtävissä mutta syvempiä ja pysyvämmin tulevaisuutta 
muokkaavia. 

Tämän kirjallisen osion ensimmäisessä luvussa käsittelen tule-
vaisuutta lähdekirjallisuutta käyttäen. Erittelen asuntosuun-
nittelun kannalta mielenkiintoisia muutostekijöitä ja niistä joh-
dettuja haasteita. Varsinainen ongelmanasettelu tapahtuu 
toisessa luvussa. Siinä kiteytän ensimmäisen luvun teemoista 
johdetut suunnitteluongelmat sekä työni pääteemat ja esiku-
vat. Kolmannessa luvussa esittelen suunnitelmani ja perustelen 
valitsemani ratkaisut.  
 
Suunnitelmani sijoittuu Rimmin alueelle Vuorekseen, Tampe-
reen ja Lempäälän rajalle rakentuvaan uuteen kaupungin-
osaan. 
 
Aiheen ja alkusysäyksen työhöni olen saanut Tampereen kau-
pungin Vuores-projektilta, joka on myös työn rahoittaja. Työs-
kentelyn aikana on ollut kolme ohjausryhmätapaamista Vuo-
res-projektin kanssa. Suunnittelualueen täsmällisempi valinta, 
ongelmanasettelu ja työn muoto ovat omia valintojani. 
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1. KATSE KRISTALLIPALLOON

Tulevaisuus on varmasti muuttuva ja monella tapaa erilainen 
kuin nykyhetki. Historia ei koskaan toista itseään tarkasti eikä 
trendiajattelu, se että muutos toistuu samanlaisena ja muut-
tumaton pysyy edelleen muuttumattomana, enää aina auta 
tulevaisuuden ennakoinnissa. Siinä missä aiemmin puhuttiin 
edistysaskelista ja kehityksestä, kuvaa nykyistä tulevaisuussuh-
tautumista paremmin termit monimutkaisuus ja ennalta arvaa-
mattomuus. (Bruun, Lindberg & Inkinen 2003, 8) (Mannermaa 
2004, 19-42)

Tulevaisuutta voi kuitenkin lähestyä ja sitä ennakoida erilaisin 
metodein. Vaikka historiasta ei olekaan johdettavissa tulevai-
suudelle selvää suuntaa, on nykyisyyden ja siihen vaikuttavien 
tekijöiden tunteminen mahdollisimman laajasti ensiarvoisen 
tärkeää. 

Diplomityöni ei ole varsinaista tulevaisuudentutkimusta eikä 
sillä ole tiukkaa teoreettista lähtökohtaa. Murrosajattelu ja 
evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus ovat kuitenkin läh-
deteoksissa toistuvia lähtökohtia ja niinpä ne ehkä näkyvät 
työni suhtautumisessa tulevaisuuteen  ja muutokseen. Keskei-
siä ajatuksia ovat vakaan kehityksen (ennakoitavissa) ja mur-
rosvaiheiden (lähes mahdoton ennakoida) vaihtelu ja suurten 
odottamattomien muutoksen mahdollisuus. Epätasapaino 
voidaan nähdä luovana tilana ja muutos, yllättäväkin, suure-
na mahdollisuutena. (Mannermaa 2004, 47-52)

Megatrendeistä ja heikoista signaaleista puhutaan paljon. 
Megatrendit ovat suuria hitaita kehitysaaltoja joilla on selvä 
suunta. Niihin on yleensä vaikea ellei mahdoton vaikuttaa ja 
ne ovat yleisesti tiedossa. Heikot signaalit ovat puolestaan 
epävarmempia, epäselvemmin näkyvissä olevia  muutosteki-
jöitä. Ne sisältävät suuria mahdollisuuksia, mutta pienen toteu-
tumistodennäköisyyden. (Mannermaa 2004, 42-46) 

Seuraavassa käsittelen asumisen kannalta mielenkiintoisia ilmi-
öitä, joista osa on suuren luokan megatrendejä ja osa epävar-
mempia heikkoja signaaleja.

Ajallisesti tulevaisuutta on vaikea määrittää. Teknologian kan-
nalta muutamakin vuosi eteenpäin on kaukana tulevaisuu-
dessa ja paljon ehtii tapahtua. Sama aika esimerkiksi kaupun-
kirakenteen kehityksessä on hyvin lyhyt.

2. ENTISTÄ MONIMUTKAISEMPI MAAILMA

Maailma tuntuu jatkuvasti monimutkaisemmalta ja nopeam-
pitempoiselta. Kompleksisuuden lisääntyminen ja muutoksen 
tahdin kiihtyminen ovat erittäin merkittäviä ilmiöitä tulevaisuut-
ta ajatellen. 

Mannermaa (2004, 52-58) havainnollistaa tätä tarkastelemal-
la yhteiskunnan suuria kehitysvaiheita ajallisesti suuressa mitta-
kaavassa. ( kaavio1) Agraariyhteiskuntavaihe säilyi vuosisato-
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ja jopa tuhansia lähes muuttumattomana, teollisuusyhteiskun-
takin vielä pari sataa vuotta. Tällä hetkellä tietoyhteiskuntaan 
siirtymisestä ei olla vielä edes yksimieliä kun seuraavan vai-
heen, bioyhteiskunnan maihinnousua jo odotellaan. Nopeam-
man muutoksen lisäksi kukin yhteiskuntavaihe on edeltäjäänsä 
kompleksisempi. Uusi vaihe sisältä kaikki edeltäjänsä olennai-
set piirteet ja niiden lisäksi vielä paljon muuta. Maailma on mo-
nimutkaisempi kuin koskaan aiemmin. Ja jo huomenna se on 
vielä vähän monimutkaisempi. Kaikki lisääntyy sekä määrälli-
sesti että laadullisesti ja vielä kiihtyvällä tahdilla. 

Arkisemmassa mittakaavassa kompleksisuuden lisääntyminen 
näkyy mm. osaamisalueiden ja työnjaon eriytymisenä, yhteis-
kunnallisten tasojen ja verkostojen monipuolistumisena sekä 
tuotannon tehostumisena. Samaan liittyvät myös taloudellisen 
ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu ja stressin lisääntyminen. 
(Hyvä asuminen 2010 2005, 22-24) (Mannermaa 2004, 54-55, 
123)

Myös riskit ja ennakoimisen vaikeus lisääntyvät. Puhutaan riski-
yhteiskunnasta ja luottamusyhteiskunnasta. Yhteiskunnan haa-
voittuvuus on suurempi kuin koskaan ja todennäköisesti vielä 
kasvaa tulevaisuudessa. Materiaalisten riskien lisäksi immateri-
aalisia riskien määrä kasvaa. (Mannermaa 2004, 101-104) 

Monelle nopea muutos onkin kielteistä. Perässä pysymiseen 
tarvitaan yhä enemmän tietoa ja erikoisosaamista. ”Voi ei, 
taas jotain uutta, mikä minun pitäisi hallita. Tai vielä pahem-
paa, minä en ymmärrä tätä, mutta joku toinen ymmärtää ja 
hallitsee sen vuoksi minuakin (Valtaoja 2004, 119).

Monimutkaistuminen ja kiihtyvä muutoksen tahti ovat erityisen 
merkittäviä muutoksia koska ne vaikuttavat yhteiskunnan joka 
alueella.

Kaavio 1. Yhteiskunnallisen kehityksen suuret aallot
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Asuntosuunnittelulle tämä asettaa haasteita. Tarpeet muut-
tuvat ja eriytyvät yhä nopeammin, muutoksesta ja väliaikai-
suudesta saattaa tulla ”pysyvää”. Asuntojen on joustettava 
mukana ja mahdollistettava eriytyvät elämäntyylit. Toisaalta 
asunnon yksi merkitys on lepopaikan ja rauhan tarjoaminen. 
Asunto edustaa monille pysyvyyttä ja perinteitä, mahdollisuut-
ta vetäytyä hektiseksi ja turvattomaksi koetusta ulkomaailmas-
ta.  

3. GLOBALISAATIO JA URBANISAATIO 

Maailma pienentyy ja kaupungistuu. Erään arvion mukaan 
länsimaissa jopa 90% väestöstä asuu kaupunkimaisissa oloissa 
vuoteen 2025 mennessä. Suomessa väestö jatkaa keskittymis-
tään pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereen ja Oulun seuduil-
le. Mannermaan (2004, 90) mukaan kaikki vakavasti otettavat 
arviot viittaavat siihen, että keskittymiskehitys jatkuu.  

Globalisaatio näkyy mm. taloudessa, tutkimuksessa, tiedon-
hankinnassa, elämäntavoissa ja  ympäristöongelmissa. Globa-
lisaatio on hyvin monitahoinen megatrendi, jonka hyödyistä ja 
haitoista on päinvastaisia näkemyksiä. Joka tapauksessa glo-
balisaatio ja sitä edistänyt tieto- ja viestintäteknologian nopea 
kehitys on pienentänyt maailmaa.

Esimerkkejä ja ideoita asumiseen on jo pitkään haettu maan 
rajojen ulkopuolelta. Asumismallien diversiteetti kasvaa mm. 
kansainvälisten toimijoiden ja  maahanmuuttajien määrän 
kasvun myötä. Merkittävä muutos on se ettei enää tarvitse 
lähteä kauas erilaisuutta etsimään, vaan erilaisuus on jatku-
vasti läsnä. Toimintaympäristöjen samankaltaistuminen tekee 
tuotteiden ja tapojen siirtämisestä markkinoilta toiseen on en-
tistä helpompaa ja nopeampaa.

Kaupungistuminen tuo asuntosuunniteluun haasteita: tiivistä-
minen, täydentäminen, erilaiset uudet ajatukset asunnon si-
joittamisesta (siirrettävät asunnot, asunto työpaikalla tai ostos-
keskuksessa). Globalisaatio asettaa asuntosuunnittelulle haas-
teita myös ympäristökysymysten muodossa. Rakentamisen, 
kuten muidenkin alojen, on pakko etsiä ekologisempia ratkai-
suja ja toimintamalleja. Ympäristökatastrofit mm. vesipula ja 
ilmastonmuutos ovat globaaleja turvallisuusriskejä. Kestävän 
kehityksen pakko sulautua joka tasolle. 

Kaupunkiseutujen kilpailu
Globaalissa maailmassa kilpailu kaupunkiseutujen kesken kas-
vaa. Yrityksen ja yksittäiset ihmiset voivat valita sijoittumis- ja 
asumispaikkansa entistä runsaammasta valikoimasta. Syn-
nyinkaupungin tai –maan rajat eivät ole esteenä. Suomella on 
tässä kilpailussa huono asema mm. syrjäisen sijainnin, kylmän 
ilmaston ja vaikean kielen takia. Nämä puutteet pitäisi pystyä 
kompensoimaan jollain muulla. Laadukas rakentaminen, viih-
tyisä asuinympäristö ja elävä kaupunkiympäristö ovat tärkeitä 
kilpailuvaltteja. Tämä on painavasti otettu huomioon ”Hyvä 
asuminen 2010”  -raportissa, jossa tavoitteeksi on asetettu Suo-
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men nouseminen asumisen mallimaaksi. Raportissa painote-
taan hyvän asumisen roolia kansallisen kilpailukyvyn vahvista-
jana. Asumiseen on sidottu 30-40% kansallisvarallisuudesta ja 
yli puolet rakennustuotannosta liittyy asumiseen. (Hyvä asumi-
nen 2010 2005, 3)(Kauhanen 2003, 12)

Paikan merkityksen vähenemistä on ennustettu pitkään mm. 
etätyön ja muun verkottumisen yhteydessä. Näin ei kuiten-
kaan ole käynyt vaan paikan merkitys on jopa korostunut. 
(Florida 2002, 6)

Paikallisuus
Lokalisaatio on globalisaation rinnalla vaikuttava pienempi 
trendi, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Sen sijaan erilaiset välita-
sot paikallisen ja globaalin välissä ovat häviäjiä. Tämä näkyy 
mm. päätöksenteossa, josta osa on siirtymässä ylikansalliselle 
tasolle ja osa paikallistasolle, välitason valta vähenee. 

3. TEKNIIKKA

Teknologia suunnannäyttäjänä 
Teknologian nopea kehitys leimaa tulevaisuutta vahvasti. Tek-
nologia toimii tulevaisuuden suunnannäyttäjänä, aivan kuten 
se on aiemminkin toiminut. Yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ih-
misten käyttäytymisen muutos on hitaampaa. Teknisen valmi-
udet ovat usein pidemmällä kuin käyttäjien valmiudet. ”Tek-
niikka kykenee tänään valmistamaan tuhansia tuotteita, joille 
ei löydy kysyntää” (Hynynen & Kuusi 1993, 12). (Mannermaa 
2004, 59-60) (Tiuri 1999, 1-9)

Vaikutussuhde ei kuitenkaan ole yksioikoinen eikä aina saman-
suuntainen. Käyttäjälähtöisyys on tullut entistä tärkeämmäksi. 
Puhutaan tietoyhteiskunnan toisesta vaiheesta, jossa teknolo-
gian korostumisen sijaan päällimmäiseksi nousevat palvelu- ja 
tarvelähtöisyys. (Mannermaa 2004, 16, 84-87) 

Suurimmat odotukset kohdistuvat tällä hetkellä tieto- ja kom-
munikaatioteknologiaan, bioteknologiaan sekä materiaali- ja 
nanoteknologiaan (Mannermaa 2004, 66-69).  

Kuva 1. Megacity
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Rakentamisen kannalta erityisesti nanoteknologia ja älykkäät 
itseään tarkkailevat ja uudistavat materiaalit synnyttävät odo-
tuksia.  

Älykäs koti
Myös koti täyttyy tekniikasta. Markkinoilla on jo nyt erilaisia asu-
mista palvelevia tuotteita ja teknisiä ratkaisuja. Varsinaisesta 
älykodista voidaan kuitenkin puhua vasta tekniikoiden kom-
munikoidessa keskenään ja kun älykkyys perustuu vuorovaiku-
tuksellisuuteen. Tarvittava tekniikka monelta osin on jo olemas-
sa, mutta käyttäjäystävälliset sovellukset ja sitä myötä suurem-
pi kysyntä puuttuvat. Älykodin kehittäminen on toistaiseksi ollut 
teknologialähtöistä ja jatkossa tullaankin yhä enemmän kiin-
nittämään huomiota käyttäjäystävällisyyteen. Käytettävyys 
on erityisen tärkeää asunnon teknisissä ratkaisuissa. Asumisen 
halutaan olevan helppoa ja tekniikan näkymätöntä ja luotet-
tavaa. (Älykäs koti.. 2004, 7, 25-33)

Älykkäillä ratkaisuilla voidaan lisätä asumismukavuutta ja ko-
din turvallisuutta sekä helpottaa arjen rutiinien, asunnon huol-
lon ja kotitöiden hoitamista. Kukapa ei nauttisi itsepuhdistuvi-
en materiaalien helpottamasta siivouksesta tai turvallisuuden 
tunteesta kun voi olla varma ettei mikään laite jäänyt päälle. 
Kosteusantureiden ja sisäilman laadun parantumisen tuomista 
taloudellisista ja terveydellisistä hyödyistä puhumattakaan.  

Asunnon älyratkaisuista eniten ihmisten kiinnostusta herättää 
turvallisuuteen ja vahinkojen ehkäisemiseen liittyvät ratkaisut 
kuten kosteus- ja palovahinkojen ehkäisyjärjestelmät sekä 
murto- ym. hälytysjärjestelmät. Näiden ”järkiratkaisujen” lisäksi 
toinen kiinnostusta herättävä tuoteryhmä on viihde. Tällä het-
kellä viihde on pääasiassa audiovisuaalista, elokuvia ja pele-
jä. Tulevaisuudessa myös muiden elämysten tuotteistaminen 
saattaa kasvaa. (Älykäs koti.. 2004, 55-56)

Älykkäillä materiaaleilla ja mm. energiansäätö- ja seuranta-
laitteilla on myös ekologista merkitystä. Energiaa tuottavat 
kalvot, materiaalit joita ei tarvitse pestä pesuaineilla ja veden 
kierrätystä ja käyttöä ohjaavat ratkaisut saattavat olla tulevai-
suudessa välttämättömiä.

Kotiin tuotavat tekniset ratkaisut ja ennen kaikkea termi älyko-
ti herättävät myös vastustusta. Monille kodin arkiset työt ovat 
elämänrytmin kannalta mielekkäitä, jopa terapeuttisia. Itse 
tehtyä työtä arvostetaan ja varsinkin lapsille halutaan näyttää 
esimerkkiä. Kodin ei haluta olla asukastaan älykkäämpi eikä 
kodin haluta teknistyvän kodikkuuden kustannuksella. Koti 
edustaa monelle lämpöä ja pehmeyttä, kun taas älykkyyteen 
yhdistetään rationaalisuutta ja kovuutta. Vaikka kotiin tuotaisiin 
minkälaista tekniikkaa tahansa, ihmisille on tärkeää, että kodin 
henki säilyy ”kodinomaisena”. Tekniikka onkin yhä enemmän 
integroitua ja näkymätöntä tai vaihtoehtoisesti huolella suun-
niteltuja design-ratkaisuja. Näkymättömänäkin älykkyyden tu-
lee olla asukkaan kontrolloitavissa ja ”näkyvissä”. Elämän- ja 
oman kodin hallinta halutaan jatkossakin säilyttää itsellä, ei 
laitteilla.  (Älykäs koti.. 2004, 7, 18)
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Älykkäitä järjestelmiä voidaan integroida monennäköisiin ja 
–ikäisiin rakennuksiin. Älykkäiden laitteiden käyttö tai käyttä-
mättä jättäminen ei välttämättä vaikuta arkkitehtuuriin. Järjes-
telmät ovat usein piilotettuja ja näkyvät seuranta- ja ohjauslait-
teetkin ovat pienentymässä tai mukana kannettavia.  Lisään-
tyvä tekniikka ei siis sinänsä juurikaan synnytä muutostarpeita 
asuntoarkkitehtuuriin. Sen sijaan kotona elättävä elämä, joka 
on muuttumassa osin lisääntyvän tekniikan ansiosta, luo uusia 
vaatimuksia arkkitehtuurille. Tulevaisuuden älykäs koti mahdol-
listaa kaikki toiminnot jotka nykyinen kotikin, mutta niiden lisäksi 
paljon uutta. Siksi se varmasti myös näyttää erilaiselta. 

5. ELÄMÄNTAVAT JA KULTTUURISET MUUTOKSET

Suurimpia muutostekijöitä ovat elämäntapoihin ja toiminta-
kulttuureihin liittyvät muutokset. Nämä muutokset ovat ehkä 
tekniikan kehittymiseen nähden hitaita mutta hyvin perusta-
vanlaatuisia ja vaikutuksellisia.  

Florida (2002, 1-4) kuvailee hauskasti kahta aikamatkailijaa 
esimerkkinä käyttäen miten kulttuurinen ympäristö (käyttäy-
tyminen, työkulttuuri, kaupunkikulttuuri, yhteisöllisyys, aikakäsi-
tys) on muuttunut  viimeisen 50 vuoden aikana merkittävästi. 
Ensimmäinen aikamatkaaja siirtyy 1900- luvun alusta 1950- lu-
vulle ja toinen 1950- luvulta 2000- luvun alkuun. 1900-luvulta 
1950-luvulle siirtynyt matkailija ihmettelee uutta teknistynyttä 
maailmaa, mutta osaa sujuvasti toimia ja käyttäytyä uudessa 
ympäristössä. Sosiaaliset säännöt ja elämäntavat ovat pysy-
neet samankaltaisina, vain puitteet ympärillä ovat muuttu-
neet. 1950- luvulta vuosituhannen vaihteeseen matkannut ku-
vittelee ensisilmäyksellä tulleensa vain vähän muuttuneeseen 
maailmaan. Fyysinen ympäristö ei ole muuttunut radikaalisti. 
Shokki tuleekin vasta yrittäessä sopeutua yhteiskuntaan. Työ-
paikalla ei ole entistä hierarkiaa ja työnjakoa. Samoin perhe- 
ja aikakäsitys on muuttunut, itse asiassa suurin osa toiminta- ja 
käyttäytymiskoodistosta on muuttunut. 

Asuntosuunnittelun kannalta tämäntyyppiset muutokset ovat 
hyvin mielenkiintoisia ja merkittäviä. Niillä voi olla vaikutusta 
mm. asunnon tilajärjestykseen, toimintoihin, sijaintiin ja pysy-
vyyteen.

Elämäntapojen yksilöllistyminen
Muun monimuotoistumisen ja pirstaloitumisen lisäksi yksilöllisyys 
on vahvasti nousussa. Elämäntavat  ja toimintatavat eriytyvät 
eivätkä ole enää määritettävissä pelkän iän tai sosiaalisen 
aseman perusteella. Aiempi eliniän kolmijako, jossa lapsuus ja 
nuoruus on opiskelun aikaa, aikuisikä työnteon aikaa ja van-
huus vapaa-aikaa, on liian kapea ja suoraviivainen. Elinkaa-
ri-identiteetti jakautuu yhä useampiin vaiheisiin, eikä raken-
nu ainoastaan yhden tekijän kuten ammatin tai asuinpaikan 
varaan. (Florida 2002, 13)(Kauhanen 2003, 29) (Mannermaa 
2004, 105-106, 127)   

Pienet ikäluokat ovat yksilöllisyyteen kasvanut sukupolvi. Sa-

Tikku-ukkoperheitä on käytetty ku-
vaamaan asunnon kokoa ja sen as-
ukkaita. Perinteinen tikku-ukkoperhe 
on mallina vanhentunut. Vaikka 
tikku-ukkojen perheskaalaa laajen-
nettaisiinkin, ei se edelleenkään ker-
ro muusta kuin asukkaiden määrästä 
ja sukupuolesta.
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maa sukupolvea on myös kutsuttu solidaarisiksi individualisteik-
si. Tekniikka on paljolti mahdollistanut individualismin, mutta 
myös edistänyt epätoivottuakin yksinoloa. Myös yhteisöllisyy-
den muodot muuttuvat. Anonymiteetti ja löyhät suhteet ovat 
korvaamassa tiukkoja ja elinikäisiä läheissuhteita (Florida 2002, 
7). Teknistyminen on muuttanut sosiaalisen kanssakäymisen 
muotoja. Vuorovaikutuksesta on tullut välillistä, laitteiden vä-
lityksellä tapahtuvaa, ja suora kasvokkain tapahtuva kanssa-
käyminen on vähentynyt. Yhteisöllisyydestä tulee anonyymim-
pää. (Kauhanen 2003, 58) (Älykäs koti.. 2004, 20)

Asuntomarkkinoilla elämäntapojen yksilöllistymisen olettai-
si näkyvän tulevaisuudessa entistä runsaampana erityylisten 
asuntojen tarjontana ja erilaisten brändättyjen ja räätälöityjen 
ratkaisujen lisääntymisenä. Asuntoja ostetaan nykyistä enem-
män kokonaispalveluina, yksilöllisiin elämäntapoihin perustuen. 
Hyvä asuminen 2010 -ohjelmassa yhdeksi päätavoitteeksi on 
asetettu asuntomarkkinoiden toimiminen asukkaiden ehdoilla 
vuoteen 2010 mennessä. (Hyvä asuminen 2010 2005, 7,15)

Tulevaisuudessa asuinpaikan ja –tyylin valinnalla saattaa olla 
entistä merkityksellisempi rooli oman identiteetin rakentamises-
sa. Asumistyyliä voidaan vaihdella useastikin, eikä ”asumisura” 
ole aina linearinen pienestä asunnosta isoon omakotitaloon 
johtava. Brändien ja mielikuvien merkitys korostuu.

Perhe-elämää ja kodin arkea
Perhemallit ovat viime vuosina moninaistuneet. Varsinkin yksi-
nasuvien ja lapsettomien määrä on kasvussa. Amerikkalaisista 
enää 23,5% elää ns. ydinperheessä, jossa on kaksi vanhem-
paa ja lapsia, kun 1960-luvulla ydinperheessä elävien osuus oli 
vielä 45% (Florida 2002, 10). Eliniän pidentyessä ja lasten mää-
rän vähentyessä ydinperhevaihe (lapset kotona) lyhenee suh-
teessa muihin elämänvaiheisiin. Kuitenkin ydinperhe on edel-
leen arkea ja asumista vahviten määrittävä malli. 

Koti ja arki liittyy vahvasti yhteen. Kotona eletään arkielämää. 
Arki ymmärretään usein lapsiperheen arjeksi, jossa elämä on 
pyykinpesua, siivoamista ja lasten pukemista (Älykäs koti.. 
2004, 20-21). Mitä arki on tulevaisuuden kodissa, jossa asuu 
lapseton perhe ja jossa suuri osa kotitöistä hankitaan palve-
luina tai älykoti hoitaa työt itse. Jos teollisen ajan ideaalimalli 
kodille oli perhe-elämän ja arjen koti, onko tulevaisuuden koti 
yksilön ja vapaa-ajan koti?

Pientalo mielletään usein lapsiperheen asumismuodoksi. Se 
myös nähdään asumisuran huippuna, jonne pyritään kerros-
taloyksiön ja rivitalokolmion kautta. Perhemallien moninaistu-
misen myötä asumismallien kehittämiselle on tilausta ja mah-
dollisuuksia.  
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Uusi käsitys työstä, ajasta ja paikasta
Modernistinen teollisuusyhteiskunta eriytti asumisen, työn ja va-
paa-ajan. Kullekin oli oma aikansa ja oma paikkansa. Nykyisin 
työn ja vapaa-ajan raja, sekä ajan että paikan suhteen, on 
entistä häilyvämpi. Tulevaisuudessa työn ajallinen ja paikalli-
nen sidonnaisuus heikkenee edelleen. (Florida 2002, 224-225) 
(Mannermaa 2004, 96-98) (Älykäs koti.. 2004, 51) 

Teollisessa yhteiskunnassa työtä tehtiin tietyssä paikassa tiet-
tyyn aikaa (vuorotyö tehtaassa). Olennaista oli synkronoida 
ajankäyttö. Vastaava ajankäyttömalli levisi muuallekin, missä 
se ei samalla tavalla olisi ollut välttämätöntä, kuten virastoi-
hin ja kauppoihin. Mannermaan (2004, 97) mukaan ”kulloin-
kin vallitsevan yhteiskuntavaiheen dominoivan teknologian 
ja tuotantomuodon rationaliteetilla on taipumus levittäytyä 
myös itsensä ulkopuolelle, eri puolille yhteiskuntaa”. Tällä het-
kellä kasvava osa tuotannosta noudattaa uutta logiikkaa, 
mutta rakenteet, kulttuuri ja toimintaperiaatteet kulkevat vielä 
pitkälti vanhan teollisen mallin mukaan. (Kauhanen 2003, 28) 
(Mannermaa 2004, 96-98)
 
Tulevaisuudessa työ saattaa olla entistä vähemmän elämän 
keskeinen sisältö. Työaika palkkatyössä onkin jatkuvasti vähen-
tynyt koko teollisuusyhteiskunnan kehityksen aikana. Työsuh-
teet ovat harvoin elinikäisiä ja ammattiakin saatetaan vaih-
taa jopa useita kertoja. Amerikkalaiset vaihtavat työpaikkaa 
keskimäärin 3,5 vuoden välein (Florida 2002,104). (Kauhanen 
2003, 35) (Tiuri 1999, 147) 

Etätyön mahdollisuuksista on puhuttu jo kauan. Etätyö on edel-
leen melko harvinaista, mutta kiinnostus siihen on kasvanut.  
Varsinkin korkeasti koulutetuilla satunnainen etätyö ja ylitöiden 
tekeminen kotona tulee todennäköisesti lisääntymään, vaikka 
täyspäiväinen etätyön teko ei lisääntyisikään. Monilla ns. luo-
villa aloilla, joissa työn teko perustuu ajatteluun ja omaan luo-
vuuteen ennemmin kuin mekaaniseen suorittamiseen, työnte-
ko ja vapaa-aika sulautuvat yhteen. Entistä joustavampi työn-
teko mahdollistuu ja työpaikoista tulee ”kodinomaisempia”. 
Toisaalta työyhteisöt koetaan tärkeiksi ja ”töihin” mennään 
vaikka saman työn tekeminen kotonakin olisi mahdollista. 
(Mannermaa 2004, 234) (Älykäs koti.. 2004, 51)
 
Työkulttuurin muutos tulee näkymään asuntosuunnittelussa. 
Työpaikoista tulee kodinomaisempia ja asuntoihin tulee ele-
menttejä työmaailmasta. Työtilat kodin yhteydessä tulevat li-
sääntymään. Koti saa täysin yksityisten tilojen rinnalla hieman 
julkisemman luonteisia tiloja.

Muutenkin toiminnot eriaikaistuvat ja liikkuminen ja vuoro-
vaikutus lisääntyvät. Liikkuvuuden osalta kaksi vastakkaista 
trendiä kehittyy äärimmilleen. Toisaalta pyritään liikkuvuuden 
maksimointiin. Yhteydet ovat nopeita ja liikkuminen helppoa. 
Toisaalta pyritään siihen, ettei ihmisen tarvitsisi juuri koskaan 
lähteä juuri minnekään. (Mannermaa 2004, 86-87)

Kodin älyratkaisut mahdollistavat asunnon ”ajattomuuden ja 
paikattomuuden”.  Vaikka fyysisesti asunto pysyisikin paikal-
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laan (vrt. siirrettävät asunnot) se on tavallaan mobiili, saavu-
tettavissa mistä tahansa ja mihin aikaan tahansa. Asuntoa voi 
säädellä ja ohjata ja siellä olevien ihmisten kanssa voi seurus-
tella olematta paikalla, koska tahansa.

Tulevaisuudessa yhteiskunta on kaikilta osin aina auki. (Man-
nermaa 2004, 97-98)
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TEHTÄVÄSTÄ
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6. ONGELMAT SUODATETTUINA

Edellisessä kappaleessa esitellyt teemat muodostavat suunni-
telmalleni kehyksen. Suunnitelmani päätavoitteet voisi muo-
toilla seuraavasti: 

- Tavoitteena on suunnitelma joka heijastelee yhteiskunnan 
kasvavaa epähierarkkisuutta, kompleksisuutta ja epävarmuut-
ta. 
- Tavoitteena on asuntoja ihmisille, jotka rakentavat identiteet-
tinsä monesta tekijästä ja elävät muutoksesta. 
- Tavoitteena on suunnitelma joka ei itsekään määrity selkeästi 
yhteen tiettyyn lokeroon.  

Yksi keskeinen kysymys työskentelyn aikana on ollut: mikä on 
asunnon rooli? Kuinka innokkaasti muutokseen voi mennä mu-
kaan ja toisaalta missä märin asunnon tulisi olla pysyvyyden 
ja rauhoittumisen tilana. Ainakaan äärimmilleen vietynä (esi-
merkkinä Yhdysvalloista muuallekin levinneet aidatut ja asuk-
kaansa valikoivat ”turvanaapurustot”) vetäytyminen ei ole ko-
vin toivottava kehityssuunta.

Kuva 3. Pienmäen talo Hankasalmella, saapuminen pihapiiriin

Kuva 4. Pienmäen talo Hankasalmella, asemapiirustus
~pihapiiri, tila
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7. PÄÄTEEMAT JA ESIKUVAT

Suunnitelman kantaviksi linjoiksi muodostuu kolme teemaa: 
omakotikerrostalo, monitoimitalo ja pikkukaupunkitalo.

Omakotikerrostalo
Omakotikerrostalo on vastaus asumistapojen yksilöllistymiseen 
ja monimuotoistumiseen. Omakotikerrostalossa asutaan jous-
tavasti, omavaraisesti ja helposti. Ajatus lähtee eriytyneiden 
talotypologioiden sekoittamisesta ja kerrostalon ja omakotita-
lon piirteiden yhdistelemisestä. Kerrostalossa asuvat kaipaavat 
tutkimuksen mukaan omaa rauhaa ja itsenäisen asumisrytmin 
mahdollistavia ratkaisuja. Aina ratkaisu ei välttämättä ole 
pientaloon muutto, sillä noin kolmasosa pientaloon  haluavista 
kerrostaloasukkaista pyrkii ensisijaisesti parempiin asumisoloihin 
kuin juuri välttämättä pientaloon. (Silvennoinen & Hirvonen 
2002, 26) Omakotikerrostalo ei suostu lokeroitumaan.

Omakotikerrostalossa on:
- useampaan suuntaan ikkunoita, paljon omaa ulkosei-

nää, vähän seinänaapureita
- omavaraisuusaste korkea: saunat, varastot, harrastus-

tilat ja pihat
- jatkuvuuden ja joustavuuden tunne, tilallista jatkuvuut-

ta
- pihat ja parvekkeet toiminnallisina elementteinä
- kerrostaloasumisen helppous, palvelut, enemmän 

muuntomahdollisuuksia
- ei melua hisseistä tai portaista
- ”tontti” ”päärakennus” ”ulkovarasto” ja ”piha”

Kuva 5. Talo Kinnermäen kylässä Aunuksen Karjalassa
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Monitoimitalo
Monitoimitalo tai monitoimikoti –käsitteellä tarkoitan lähinnä 
kodin muuttunutta roolia perhe-elämän kodista työnteon, yk-
silön ja monenlaisen vapaa-ajan kotiin. Monitoimitalo ei tässä 
viittaa kaupunkikeskustojen sekoittuneeseen rakenteeseen. 

Kotona vietetty aika lisääntyy. Samoin työn tekeminen koto-
na. Kotiin  on myös mahdollista saada entistä suurempi vali-
koima palveluja ja kodista voi olla suoraan yhteydessä minne 
tahansa. Kodeissa asuu elämäntavoiltaan ja tarpeiltaan entis-
tä eriytyneempiä asukkaita. Asuinrakennus elää ympäri vuoro-
kauden ja lisäksi se muuntuu tarpeiden mukaan.

Monitoimitalossa on:
- yksinkertainen rakennesysteemi, korkea kerroskorkeus
- yhdisteltävyys ja muunneltavuus helppoa
- eriluonteisia tiloja, erityylisiä asuntoja
- hyvä saavutettavuus
- elämää ympäri vuorokauden 
- hyvä ääneneristys

 
Pikkukaupunkitalo
Pikkukaupunkitalo –käsite kuvaa mittakaavallisia ja toiminnalli-
sia tavoitteita. Se liittyy myös paikkaan, paikallisuuteen ja iden-
titeettiin: Vuoreksesta maailmalle. 
Pikkukaupunkitaloa leimaavat:

- inhimillinen mittakaava
- paikallinen identiteetti
- yhteisöllisyys
- palveluiden saatavuus
- luonnonläheisyys

 

Kuva 6. Polku Rimmin alueella Vuoreksessa
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Katse menneeseen
Esikuvia suunnitelmalle on haettu sekä menneestä että tule-
vasta. Perinteisten asumismallien analysointi on vaikuttanut 
ratkaisuihin paljonkin. Talonpoikaistalon (tässä olen tutustunut 
Pienmäen taloon Hankasalmella) pihapiirin järjestyminen, nä-
kymät ja vaiheittainen saapuminen sekä perinteisen parituvan 
jäsentyminen välitilan kautta ovat olleet suunnitelman kannal-
ta tärkeitä huomioita. Pihapiiriin järjestetyt rakennukset ovat 
joustaneet silloisiin tarpeisiin, asunto on laajentunut vuodenai-
kojen ja työrytmin mukaan. Samankaltaista monitoimitalon ja 
jouston mallia voi löytää karjalantalosta, jossa eläimet ja ihmi-
set jakavat saman talon ja joka myös laajeni ja kutistui tarpeen 
mukaan. 

Kuva 7. Paritupa
~ välitila

Kuva 8. Karjalantalo. Ignatjevin talo 
Onkamuksessa

~toiminta, eriaikaisuus

Kuva 9. Pispala
~ epäjärjestys, itseorganisoituvuus, 

aika
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RATKAISUISTA 
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Kuva 10. Vuoreksen sijainti Tampereella
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8. SUUNNITTELUALUE

Suunnitelma sijoittuu Rimmin alueelle Vuorekseen, Tampereen 
ja Lempäälän rajalle molempien kuntien alueelle rakentuval-
le uudelle asuinalueelle. Vuoreksen osayleiskaava valmistui 
vuonna 2003, asemakaavoitus on alkanut vuonna 2006 ja ra-
kentaminen käynnistyy 2007. Rimmin alueen asemakaava val-
mistuu vuonna 2007. Vuoteen 2015 mennessä Vuorekseen on 
tarkoitus rakentaa asuntoja yli 13 000 asukkaalle ja toimitiloja 
3000-5000 työpaikalle.  

Vuoreksen alue on maisemallisesti vaihteleva ja hieno. Luo-
de-kaakko suunteiset selänteet ja suopainaumat rytmittävät 
aluetta. Rinteet ovat paikoitellen hyvinkin jyrkkiä. Maasto on-
kin toistaiseksi rakentamattomalla alueella vahvin identiteettiä 
luova tekijä. 

Suunnittelualue sijaitsee Vuoreksen keskustan tuntumassa alu-
een pääkadun länsipuolella. Alueella on korkeuseroa noin 14 
metriä. Rakennettava alue rajautuu maastonmuotojen mu-
kaan. Lounaassa alue rajautuu suojuottiin, jonka varrella on ar-
vokas tervaleppäkorpi. Suunnittelualueen itä- / kaakkoispuo-
lelle pääkadun toisella puolelle rakentuu Vuoreksen keskustan 
yleisessä arkkitehtikilpailussa mukana olleet pohjoisimmat kort-
telit. Muut ympäröivät alueet ovat asuinalueita.

Kuva 11. Suunnittelualueen sijainti Vuoreksessa
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Kuva 12. Vuoreksen maisemarakenne

Kuva 13. Alueleikkaus ylärinteeltä 1:1000
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Tulevaisuuden pikkukaupunki 
Vuores kaupunginosana tavoittelee pikkukaupunki-ilmettä. 
Kokonsa puolesta Vuores voisi hyvin toimiakin melko itsenäi-
senä pikkukaupunkina, mutta moottoritienvarren markettien 
ja Tampereen ja Hervannan keskustan läheisyydet estävät 
monien kaupungille tyypillisten palveluiden sijoittumisen Vuo-
rekseen. Perinteinen tiivis ja sekoittunut kaupunkirakenne ei 
Vuoreksessa ole tämän takia mahdollista. Myöskään maise-
matekijöistä syntynyt hajanainen aluerakenne ei tue perinteis-
tä kaupunkirakennetta. 

Suunnitelmassani olen pohtinut tulevaisuuden pikkukaupun-
gin rakennetta ja ilmettä. Lähtökohtana ei ole perinteinen 
tiivis kaupunki sekoittuneine liikenteineen ja selvine korttelija-
koineen. Maisema, luonnon läheisyys ja tietyllä tapaa lähiö-
mäinen perusrakenne on suunnitelmassa otettu positiivisina 
lähtökohtina joista tulevaisuuden pikkukaupunki voisi syntyä. 

9. KORTTELIRAKENNE

Lähtökohtana luonto 
Korttelirakenteen lähtökohtana on Vuoreksen selkeä painan-
teista ja kukkuloista muodostuva luode – kaakko suuntainen 
maisemarakenne jota korttelisto toistaa. Tulevaisuuden pikku-
kaupunkirakennetta on etsitty yhdistelemällä eri kortteliraken-
teiden (labyrintti / umpikortteli / avoin funkiskortteli)  periaat-
teita. Kerrosluku kasvaa rinteen mukana vaihdellen kolmesta 
seitsemään. Rakenne on tiiviimmillään puistokadun varressa 
ja harvenee poispäin mennessä. Ajatuksena on että kadun-
varressa kaivattu urbaanius syntyy ennemmin tiiviydestä kuin 
korkeudesta. Ajatuksena on myös rakennetun kaupungin ja 
luonnon kohtaaminen: alhaalta nouseva kaupunki kohtaa 
ylärinteeltä soljuvan luonnon. 

Rakennusmassat ovat pitkiä ja kapeita nauhoja joita porras-
huoneet yhdistävät. Pääosa rakentamisesta on asuntoja ja nii-
hin liittyviä pienehköjä työtiloja. Katujen varsilla ja korttelin kes-
kiosien alimmissa kerroksissa on suurempia työtiloja.  Asunnot 
saadaan näin sijoitettua valoisiin ja meluttomampiin paikkoi-
hin. Asumista ja korttelia palvelevat toiminnot (päiväkoti, sau-
nat, talonmies, jäte, väestönsuojat yms) on sijoitettu keskeisesti 
alueen nivelkohtaan, kun taas liiketilat sijaitsevat pääkadun 
varressa paremmin ulkopuolistenkin saavutettavissa. Korttelis-
to liittyy Vuoreksen pääkatuun kerroksen korkuisella jalustalla, 
jossa on liiketilaa ja käynti porrashuoneisiin ja pysäköintihalliin. 
Ratkaisulla saadaan pihataso nostettua tiestä ylemmäs ja liit-
tyminen pääkatuun urbaaniksi.

Kuva 14. Labyrintti / Vanha Riika

Kuva 15. Avoin korttelirakenne / 
Olympiakylä

Kuva 16. Umpikortteli / Katajanokka

Kuva 17. Suunnitelma
(Kuvat eivät ole keskenään 

mittakaavassa)
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10. ASUNNOT

Räätälöinti ja muunneltavuus
Asunnot koostuvat ydinosasta ja vaihtoehtoisista lisä- ja muu-
tospaloista. Ydinasuntoja on erityylisiä, lisäpalikat toistuvat sa-
manlaisina. Osia voidaan liittää toisiinsa horisontaali- tai verti-
kaalisuunnassa. Yhdistävänä tai erottavana tilana on aula tai 
piha. Mittajärjestelmä on yhtenäinen ja asunnon koko vaihte-
lee sen mukaan kuinka monta perusosaa siihen kuuluu. Vaih-
teluväli on noin 25m2. 

Muunneltavuus perustuu ns. massakustomointiin, erilaisten 
valmiiden ratkaisujen yhdistelemiseen. Pienissä asunnoissa 
muunneltavuus toteutuu lähinnä siirtoseinien avulla (päivä / 
yökäyttö). Pienet asunnot voidaan liittää sivuasunnoiksi isom-
piin asuntoihin. Asuntoihin voi sijainnista riippuen (lähinnä 2. ja 
3. kerroksen asunnot) liittää myös suurempia työ- ja liiketiloja. 
Aina on mahdollista valita myös pelkkä tyhjä asunto (kantava 
runko, ulkoseinät ja tekniikan pystynousut asennettuina) ja to-
teuttaa loppu omatoimisesti. Muuttujina on mm. makuuhuo-

Kuva 18. Näkymä pääraitilta
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neiden määrä, keittiön tyyppi (avokeittiö / erillinen huone) ja 
saunan sijainti (sisäsauna / pihasauna). Pohjaratkaisun lisäksi 
valinnan mahdollisuutta on osin ulkoseinien aukotuksessa (um-
piseinä / ikkuna / täysin avoin). 

Ensimmäisillä asukkailla on luonnollisesti suurin valinnan mah-
dollisuus. Toivottavaa kuitenkin olisi että rakennus eläisi jat-
kuvasti ja muunneltavuutta hyödynnettäisiin. Tavoitteena on 
jonkinasteinen itseorganisoituvuus ja se ettei alue ole koskaan 
täysin valmis. Valmiina tarjottavat muutospaketit ja muutok-
sen mahdollistava rakenneratkaisu tekevät muutoksista koh-
talaisen vaivattomia. Myös tekniikan ja sisustuksen osalta asun-
toihin voi hankkia ”päivityspaketteja”. Pienet ja edulliset lisä-
palikat asuntojen välissä voivat vaihtaa omistajaa ja asukasta 
tiuhaankin. Ratkaisu mahdollistaa siten asunnon ostamisen tai 
myymisen osissa.

Juurtumista asuinympäristöön on pidetty tärkeänä. Näyttäisi 
kuitenkin siltä, että muutos, muuttaminen erityylisistä asumis-
ratkaisusta ja paikkakunnalta toiseen on usein harkittua ja ha-
luttua. Elinkaariasunto ei siis ehkä olekaan vastaus. Muunnel-
tavuutta toki tarvitaan elämäntilanteen vaihtuessa tai uuden 
asukkaan myötä, mutta asuminen koko elämän läpi samassa 
paikassa ei tunnu realistiselta. 

Kodilta odotetaan myös muuttumattomuutta. Asunnolla on 
suuri merkitys rentoutumispaikkana nopeatahtisessa maail-
massa. Liian yleispätevä ja ”ajaton” ratkaisukaan ei välttämät-
tä ole kaikkein halutuin jos ajatellaan asuntoa elämäntyylin lu-
jittajana, identiteetin muokkaajana ja brändättynä tuotteena. 
Asunnolla saa ja pitää olla oma luonne.  

Kuva 19.  Suunnitteluaikainen kaavio asuntojen muodostumisesta

Kuva 20.  Aluejulkisivu suojuotille 1:1000
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Tilat ja jatkuvuus
Asunnoissa päähuomion kohteeksi on otettu erilaiset välitilat, 
eli aulat, sisäänkäynnit ja pihat. Pihoista on tehty ”tavanomais-
ta” kerrostaloparveketta toiminnallisempia, niiden kautta on 
usein sisäänkäynnit ja kulku asunnon osasta toiseen. Suurehkot 
eteisaulat toimivat samoin yhdistävinä / jakavina tiloina. Aulat 
toimivat myös harrastus-, oleskelu- ja lisätiloina ja niissä sijaitsee 
pääsääntöisesti kodin ”huoltokeskus”, ts. seuranta ja säätölait-
teet.

Toinen päähuomio asuntojen suunnittelussa kohdistuu ns. jat-
kuvuuteen. Jatkuvuutta on ajateltu sekä konkreettisena että 
jatkuvuuden tunteena. Jatkuvuus liittyy oman reviirin kokemi-
seen ja asunnon tilallisuuteen. Positiivista jatkuvuutta on esim.  
se, että koko asuntoa ei koe eikä täysin näe kerralla, mutta 
ehkä näkee viitteitä tilan jatkumisesta yläkertaan tai pihan toi-
selle puolelle. Samoin se että oma reviiri jatkuu vielä hieman 
ulko-oven avaamisenkin jälkeen (etupihat). Myös vaihtelevat 
näkymät ulos eri suuntiin tuovat asuntoon jatkuvuuden tunnet-
ta. Näkymiä asunnon ja pihojen läpi on siten pidetty tärkeä-
nä. Kaksikerroksisissa asunnoissa tätä on tehostettu korkeilla 
auloilla ja pihoilla. Oma ulko-ovi, ikkunat kahteen tai kolmeen 
ilmansuuntaan ja vähän yhteistä seinää naapurin kanssa tuo-
vat asuntoihin jatkuvuutta ja pientalomaisuutta. 

Eriaikaisuuteen on varauduttu varsinkin isommissa asunnoissa 
sijoittamalla yksi makuuhuone erilleen muista. Myös asuntojen 
kahtiajakoisuus ja välitilat auttavat tässä. Kaikki asunnot tai ai-
nakin niiden yksi kerros on suunniteltu esteettömiksi. 

+123.80
+123.50

+123.15

+127.50

+131.00

+134.50

+138.00

+141.80

TYÖTILAT

PYSÄKÖINTI / TEKNISET TILAT

ASUNNOT / TYÖTILAT

ASUNNOT

ASUNNOT

LIIKETILA

maanpinta

katto
pihan kohdalla

Kuva 21. Leikkaus E-E 1:500. Asuntojen sijoittumien pihojen ympärille

Kuva 22. 

Kuva 23. 

ASUMISTARINAT
Kullekin esimerkkiasunnolle on kuviteltu asukas ja tarina. Es-
imerkkiasukkaat ja elämäntilanteet ovat keksittyjä. Näitä asu-
kkaita juuri näine tarpeineen ei varmaankaan todellisuudessa 
ole, aivan kuten ei sitä keskivertovirtastakaan. Tarkoituksena 
on osoittaa miten erilaisiin asumistarpeisiin ratkaisu joustaa. Es-
imerkkiasuntoja ja vaihtoehtoisia tilapalikoita on esitelty laa-
jemmin plansseilla.
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APJKP

JK

JK

infoseinä

avattava lasiseinä

suljettavat keittiökalusteet

IV
vaihtoehtona
sauna

wc/ khh tk piha

var

vh

työhuone

kph

"liiteri"

"pihapiiri"

"työmatka"

siirtoseinä

oh

k

aula /
ruok

ESIMERKKIASUNTO 1
2-3 H + K  79 + TYÖHUONE 25 m 2

"tontti"

ydinasunto
vaihtoehtoja lisäosasisäänkäynti

silta

maisemapaikka

porrashuone

kylmä- ym. säilytystilaa
ruoka- ym. lähetyksille

Esimerkkiasukkat:
Lapseton pariskunta. Molemmat tekevät toisinaan etätyötä.
Ruokaa laitetaan mielellään, mutta kaupassakäyntiin ei aina riitä
aikaa. Päivällä tilatut ruokatarvikkeet odottavat töistä tullessa
varastossa, samoin kuin pesulasta tulleet pyykit. Infoseinästä
seurataan ja säädetään asunnon toimintaa, mm. siirtoseiniä ja
hälytysjärjestelmää.

JK

JK

siirtoseinä

yhdistämismahdollisuus

IV

var

mh / aula

khh

kph

tk

sisäänkäynti
silta

oh

ESIMERKKIASUNTO 2
1-2 H + KT  52 m 2

Esimerkkiasukas:
Tällä hetkellä berliiniläisen professorin
tukikohta Tampereella
työskentelyjaksoina. Asunnon omistava
naapurissa asuva perhe on lähiaikoina
liittämässä asunnon omaansa. Työ ja
matkustaminen vie lähes kaiken
asukkaan ajan, joten asunto toimii
lähinnä huoltopisteenä.

maisemapaikka

porrashuone

kylmä- ym. säilytystilaa
ruoka- ym. lähetyksille

infoseinä

Kuva 22. 

Kuva 23. 
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JK

JKPJKP AP

JK

JK

yläkerta

aulan yläosa

pihan yläosa

IV

oh

parvekewc /
khh

mh

saunatupa /
vierashuone Esimerkkiasukkaat:

Kaksilapsinen perhe. Kodin yhteydessä toimii
perheen äidin kirjanpitotoimisto. Lasten
lempiharrastus on pingiksen pelaaminen omalla
pihalla.

lisäosa

näkymä alas pihalle

ydinasunto
vaihtoehtoja

"saunapolku" ESIMERKKIASUNTO 7
5 H + K  134 m 2 + TYÖTILA 25 m 2 + SAUNA 25 m 2

alakerta

korkea piha

avattava lasiseinä

mahdollisuus
omaan
sisäänkäyntiin

korkea aula

aula

tk kph

k piha

työtila /
sivuasunto

mh

mh

lisäosa
vaihtoehtoja

ydinasunto

var

maisemapaikka

porrashuone

kylmä- ym. säilytystilaa
ruoka- ym. lähetyksille

"liiteri"

Kuva 24. Näkymä esimerkkiasunnosta 7

JK

JKPJKP AP

JK

JK

yläkerta

aulan yläosa

pihan yläosa

IV

oh

parvekewc /
khh

mh

saunatupa /
vierashuone Esimerkkiasukkaat:

Kaksilapsinen perhe. Kodin yhteydessä toimii
perheen äidin kirjanpitotoimisto. Lasten
lempiharrastus on pingiksen pelaaminen omalla
pihalla.

lisäosa

näkymä alas pihalle

ydinasunto
vaihtoehtoja

"saunapolku" ESIMERKKIASUNTO 7
5 H + K  134 m 2 + TYÖTILA 25 m 2 + SAUNA 25 m 2

alakerta

korkea piha

avattava lasiseinä

mahdollisuus
omaan
sisäänkäyntiin

korkea aula

aula

tk kph

k piha

työtila /
sivuasunto

mh

mh

lisäosa
vaihtoehtoja

ydinasunto

var

maisemapaikka

porrashuone

kylmä- ym. säilytystilaa
ruoka- ym. lähetyksille

"liiteri"

Kuva 25. 
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Rakenteet ja talotekniikka
Rakennusten kantavat pilarit, palkit ja laatat ovat betonia. 
Jänneväli on 8,6 metriä. Kaikki seinät ovat kevyitä ja ainoat 
kiinteät osat asuntojen sisällä ovat pilarit ja pilarien viereen 
ulkoseinille sijoitetut putkien pystynousut. Väliseinät ja kiinto-
kalusteet asennetaan lattiapinnoitteen päälle.  Ulkoseinät 
ovat puurunkoisia ja verhottu kuitusementtilevyllä. Terassien ja 
kattopuutarhan lattiarakenteena on ns. käännetty rakenne. 
Pysäköinti– ja huoltokerrokset on painettu alas jotta pihoille 
saadaan riittävä kasvualusta. Rakennusten katoilla on oleske-
lutilojen lisäksi VIH2- tasoinen kattopuutarha. Rinteen mukana 
nousevassa korttelirakenteessa kattomaisema on tärkeä osa 
ylempien asuntojen näkymiä. Kattokasvillisuus myös  sitoo sa-
devesiä ja ilman epäpuhtauksia. Kapean rungon (sisämitta 
6,2m) ansiosta saadaan valoisia läpi rungon huoneita.

Asunnoissa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoil-
manvaihto. IV-koneet on useimmiten sijoitettu sisäänkäyntien 
yhteyteen, tuulikaappiin tai aulaan. Asunnoissa oleva asen-
nuslattia mahdollistaa paitsi märkätilojen helpon sijoittelun ja 
muunneltavuuden myös terassien rakentamisen samaan ta-
soon sisätilan lattiapinnan kanssa. Korttelissa on pneumaatti-
nen jätteenkeräys. Lajittelupisteet sijaitsevat porrashuoneissa 
josta kanavat kuljetetaan kellarissa huoltokorttelin alaisiin säi-
liöihin. 

Palveluasumista ja älyratkaisuja
Tulevaisuudessa palveluasuminen ei ole vain eritysryhmien 
asumismuoto vaan asumista helpottamaan on saatavilla mo-
nenlaisia palveluja kaikille asukkaille. Ruokapalvelu, pesula, 
siivous- ja nikkarointiapu, asuntojen muutospalvelu sekä vuok-
ra-automahdollisuus ovat asukkaiden käytössä. Kaikkea ei tie-
tenkään ole mahdollista tuottaa yhden korttelin sisällä vaan 
palvelualue on laajempi. Suunnitelmassa asunnoilla on por-
rashuoneissa säilytystilaa mm. pyykki- ja ruokalähetyksiä var-
ten. Tämän kokoinen asuinkortteli voisi toimia palveluntuottaja 
esim. asuntojen muutostöissä ja autonvuokrauksessa.   

Suunnitelman asuntoihin on mahdollista integroida erilaisia 
älykkäistä ratkaisuja. Keskeisimpien kiinteiden ratkaisujen kuten 
kosteus- , energiankulutus ja ilmanlaatumittareiden, julkisivun 
säätöpaneleiden ym. ohjaus tapahtuu ns. infoseinän kautta.  
Infopaneeli toimii myös kodin ilmoitustauluna ja tietopankkina.  
Asuntoihin on myös saatavilla älykästä säilytystilaa, josta hu-
kassa oleva esine löytyy helposti tietokeneista tutulla ”etsi- ja 
vallitse” -komennolla

TERASSI

ASUNTO

ASUNTO

PARVEKE
(2.krs asunnot)

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTOTERASSI
asunnoissa korokelattia

Käännetty terassirakenne

KATTOPUUTARHA

JK

JKPJKP AP

JK

JK

yläkerta

aulan yläosa

pihan yläosa

IV

oh

parvekewc /
khh

mh

saunatupa /
vierashuone Esimerkkiasukkaat:

Kaksilapsinen perhe. Kodin yhteydessä toimii
perheen äidin kirjanpitotoimisto. Lasten
lempiharrastus on pingiksen pelaaminen omalla
pihalla.

lisäosa

näkymä alas pihalle

ydinasunto
vaihtoehtoja

"saunapolku" ESIMERKKIASUNTO 7
5 H + K  134 m 2 + TYÖTILA 25 m 2 + SAUNA 25 m 2

alakerta

korkea piha

avattava lasiseinä

mahdollisuus
omaan
sisäänkäyntiin

korkea aula

aula

tk kph

k piha

työtila /
sivuasunto

mh

mh

lisäosa
vaihtoehtoja

ydinasunto

var

maisemapaikka

porrashuone

kylmä- ym. säilytystilaa
ruoka- ym. lähetyksille

"liiteri"

Kuva 26. Rakenneleikkaus 1:100
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Kuva 27. Näkyämä sisäänkäyntisillalta

3

4

1

2

Kuva 28.  Julkisivu etelään 1:500
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11. ULKOASU

Avaruusalusestetiikkaa?
Uudet tekniset ratkaisut ja apuvälineet mahdollistavat tulevai-
suudessa entistä monimutkaisempien muotojen suunnittelun ja 
toteuttamisen. Suorakulmaisuus on melko helposti ylitettävissä. 
Suunnitelmassani olen kuitenkin päätynyt hyvin yksinkertaiseen 
muotoon. Ratkaisuun on vaikuttanut helpon muunneltavuu-
den tavoittelu ja omatoimisen rakentamisen mahdollistami-
nen. Toisaalta tekniikka on yhä useammin integroitua ja näky-
mätöntä. Älykästä tekniikkaa täynnä olevan rakennuksen ei 
välttämättä tarvitse näyttää tekniseltä.

Suunnitelmassa olen käsitellyt julkisivuja rakennuksen suojakal-
vona. Ratkaisussa on eräänlainen kaksoisjulkisivu: uloin kerros 
on säätyvä ja elävä. Ulkoseinät on verhoiltu värikkäillä kuitu-
sementtilevyillä.  Niiden pinnalle on tuotu omalla kiskostolla 
polykarbonaattikuori, joka elää säätilan ja vuorokaudenajan 
mukana, toimien rakennuksen sadetakkina ja aurinkosuoja-
na. Toisinaan rakennusmassat hohtavat täydessä värissä, toi-
sinaan opaalisena ja herkempänä. Myös asukkaiden erilaiset 
elämänrytmit näkyvät julkisivussa. Tavoitteena on jatkuvasti 
luonnon ja asukkaiden rytmissä elävä julkisivu. Käytetyt materi-
aalit ovat ilmeeltään kevyitä. Viherkatot, maantason pehme-
ät pintamateriaalit ja istutukset tuovat luonnon osaksi kokonai-
suutta. 

12. LAAJUUS
Suunnitelma on kokonaislaajuudeltaan noin 40 500 brm2, josta 
asuntojen osuus on noin 32 000brm2 Asuntoja alueella on noin 
200-250 kpl. Aluetehokkuus on noin 0,95.
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LOPUKSI
Asuntorakentaminen tuntuu usein jumittuneen vanhoille uril-
leen: tehdään niin kuin ennenkin. Nyt uusiutumiselle olisi otolli-
nen hetki. Elämäntapojen, perhemallien ja työkulttuurin muu-
tokset vaikuttavat suoraan asuntosuunnittelun perusteisiin ja 
lähtökohtiin. Kun lähtökohdat muuttuvat, ei totutut ratkaisut 
enää välttämättä olekaan parhaita.

Lähitulevaisuus saattaa muodostua murroskaudeksi, jossa usei-
ta nyt vireillä olevia muutoksia lyö itsensä läpi. 
 
Vuores on ainutlaatuinen hanke, jonka toteutus osuu juuri tä-
hän murrosvaiheeseen. Suurikokoinen täysin uusi asuinalue 
täysin rakentamattomaan ympäristöön on melko harvinaista. 
Puuttuva rakennettu ympäristö ja ajallinen syvyys on ongel-
mallista alueen identiteetin muodostumisen kannalta, mutta 
toisaalta se on myös ainutlaatuinen mahdollisuus. Kaikki mah-
dollisuudet ovat auki.  

Työssäni olen pyrkinyt luomaan ”paikattomaan” paikkaan voi-
makasidentiteettisen asuinkorttelin ja samalla uudellenajatte-
lemaan asumisen tarpeita ja lähtökohtia. Toivon työni toimi-
van innoittajana mitä erilaisimpiin asumiskokeiluihin.

Muutos on aina mahdollisuus. 
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