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Kohti asukasta palvelevaa asuntoaluesuunnittelua - 
Suunnitelma Sastamalan Kukkurin rakentumiseksi

Tarkastaja
Markku Hedman
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Asuminen, asuinalue, yksilöllisyys, tarpeet, joustavuus, vaihtoehtoisuus

Tässä diplomityössä esitetään Sastamalassa sijaitsevalle Kukkurin uudelle 
asuinalueelle joustavia ja toisilleen vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen rakentu-
misen ja kaavoituksen pohjaksi. Sastamalan kaupunki on myös osoittanut kiin-
nostuksensa järjestää asuntomessut alueella.

Asukkaiden elämäntapojen ja -tyylien moninaistuminen luo haasteen asunto-
suunnittelulle. Nykyiset vakiotyyppiset asuntoratkaisut ja asuntojen vähäinen 
yksilöllistäminen eivät vastaa asukkaiden odotuksia. Lisäksi uusien asuinaluei-
den suunnittelussa alueen tulevilla asukkailla ei ole paljon mahdollisuutta vai-
kuttaa alueen rakentumiseen. 

Suunnitelmien laatimiseksi työssä perehdytään kirjallisuuslähteiden avulla teki-
jöihin, joilla asumista, asuntoalueita sekä niiden suunnittelua voitaisiin kehittää 
tyydyttämään paremmin asukkaiden muuntuvat tarpeet. Lisäksi rakentumisen 
paikallisuuden saavuttamiseksi luodaan katsaus Sastamalan historiaan sekä 
esitellään kaupungista tehty SWOT-analyysi asuntomessujen järjestämiseksi.

Analyyseihin perustuen esitetään vaihtoehtoiset suunnittelukonseptit Kukku-
rin alueen rakentumiseksi. Vaihtoehdot on koottu yhteen suunnittelumenetel-
mään. Menetelmän avulla vaihtoehdot käydään läpi aluetasolta aina asunto-
suunnittelutasolle asti. Suunnittelumenetelmän avulla voidaan testata erilaisia 
rakentumisen vaihtoehtoja koko suunnittelualueen osalta. Työn lopuksi esitel-
lään kolme toisistaan poikkeavaa mutta samalla toisilleen vaihtoehtoista koko-
naissuunnitelmaa.

Diplomityö on tehty tilaustyönä Sastamalan kaupungille.
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This thesis presents flexible alternate plans as a basis for the development 
and land use planning of Kukkuri, a new residential area situated in Sasta-
mala. The town of Sastamala has also shown interest in organizing a housing 
fair in the area.

The lifestyles of inhabitants are getting more and more diverse. This creates 
a challenge in planning of residences. Present standard solutions in living do 
not respond to the needs of the inhabitants, as the needs are changing. Also, 
it is almost impossible to individualise these solutions. The inhabitants have 
no chance to influence the area they are living in.

The basis for the plans comes from the literature. The literature is about the 
factors that can be used when planning residential areas to take the individual 
needs more into account. The literature review is presented in the beginning 
of the thesis. The historical review of Sastamala is also described. The SWOT-
analysis for the arrangement of the housing fair is presented, too.

Based on the literature, different design concepts are demonstrated. These 
concepts form the basis for building the area of Kukkuri. They are gathered 
into the same planning method. With this method each option has been te-
sted through the entire planning process. Therefore, it is possible to compa-
re different options. At the end of the thesis three options of the overall plan 
are presented.

The thesis was ordered by the city of Sastamala. 
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Arkkitehdin tutkinto alkaa olla viimeistä silausta vaille valmis. Jo opin-
tojen alkuvaiheessa huomasin asuntosuunnittelun olevan itseäni eni-
ten kiinnostava sovellusala arkkitehdin työkentässä. Tuolloin en vielä 
ollut ymmärtänyt asuntosuunnittelun kokonaisvaltaisuutta, enkä sen 
vaikutusten laajuutta ihmisten elämään. Asunto ja asuminenhan on 
jokapäiväistä ja kaikille kuuluvaa. Se on Koti.

Se miten ihmiset kokevat kodin on jokaiselle henkilökohtaista. Osal-
taan näiden henkilökohtaisten tuntemusten sanelemana kuitenkin 
ohjaudutaan asumaan tiettyyn asuntoon, tietylle asuinalueelle. Asun-
non ja asuinalueen toivotaan vastaavan niitä henkilökohtaisia ajatuk-
sia kodista parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinnostuneena näistä, tietylle asuinalueille päätymisen syistä sekä 
asumisen toiveista ja tarpeista, lähdin syksyllä 2012 toteuttamaan 
uuden asuntoalueen rakentumisen pohjaksi tehtävää suunitelmaa 
Sastamalan Kukkurin alueelle. Tuolloin olin juuri itsekin muuttanut 
uuteen asuntoon, uudelle asuinalueelle, vieraaseen kaupunkiin. Mut-
ta päätynyt silti Kotiin.

Asuinympäristön ja asukkaiden erilaisten tarpeiden vastaavuus on 
ollut arkkitehtien huolenaiheena jo 1960-luvulla. Leif Sundström kir-
joittaa Asuttavaa ympäristöä käsittelevässä artikkelissaan Arkkitehti 
-lehdessä 3/1969: ”Malliyksikön tilalle on saatava käsitys yhteiskun-
nan eriytyneisyydestä ja erilaisten ihmisten pyrkimyksistä. Samalla 
kun näin pyritään näkemään koko yhteiskunnallinen kenttä sen ääri-
tapauksia myöten, on tietysti yritettävä nähdä se, mikä on oleellista 
ja ehkä yhteistä.”

Neljänkymmenen vuoden jälkeen Sundströmin ajatus on edelleen 
mielestäni ajankohtainen. Tässä työssä esittelen oman näkemykse-
ni sen täyttämiseksi.

Haluan kiittää työn ohjaajaa professori Markku Hedmania rohkaise-
vista kommenteista työn edetessä. Osoitan kiitokseni myös työn oh-
jaukseen osallistuneille suunnittelu- ja ohjausryhmien jäsenille. Li-
säksi haluan kiittää erityisesti Katria ja Nikoa tärkeistä neuvoista ja 
kommenteista. Perheelle kuuluu kiitos kannustuksesta. Tärkein tuki 
on silti tullut kotoa, kiitos Emmalle.

Helsingissä 18.02.2013
Leif Lindegren
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AIHE

Tämä diplomityö on Sastamalassa sijaitsevan Kukkurin uuden asun-
toalueen rakentumisen ja kaavoituksen pohjaksi tehtävä selvitys- ja 
suunnittelutyö. Työn tavoitteena on kehittää erilaisia suunnitelmakon-
septeja alueen rakentumiseksi korkealuokkaiseksi asuntoalueeksi, joka 
on mahdollista toteuttaa myös asuntomessualueena. Suunnitelmakon-
septien pohjaksi työssä käsitellään pientalovaltaisen asumisen ajan-
kohtaisia haasteita sekä etsitään Sastamalan kaupungin erityisiä alu-
eellisia vahvuuksia ja niihin liittyviä asumisen teemoja asuntomessujen 
järjestämiseksi.

Diplomityö on toteuttettu Tampereen Teknillisen Yliopiston Asunto-
suunnittelun oppituoliin Sastamalan kaupungin tilaamana hankkeena.

TAUSTAA

Asumisen ollessa tärkeä osa jokaisen ihmisen päivittäistä elämää, tuli-
si myös asumisen ominaisuuksien kehittyä muuntuvien ja erilaistuvien 
elämäntyylien ja -tapojen myötä. Nykyään asuntotuotantoa ohjaa suuri 
määrä erilaisia sitä määritteleviä normeja. Normeilla tarkoitetaan esi-
merkiksi rakentamista ohjaavia säädöksiä ja määräyksiä.1 Näiden nou-
dattaminen johtaa siihen, että suurin osa uusista asunnoista ja asuin-
alueista ovat hyvin samankaltaisia keskenään ja vastaavat niitä tarpeita, 
joita normit ohjaavat. Omakotitalorakentamisen puolella toiveasumista 
tuntuu ohjaavan talotehtaiden katalogeista löytyvät talopaketit, joiden 
suunnitteluratkaisujen koetaan olevan suunniteltu juuri omien tarpei-
den ja mieltymysten mukaan. Näin asia ei kuitenkaan ole, sillä samat 
asuntotuotannon normit ohjaavat suurelta määrin myös omakotitalo-
rakentamista. Asukkaan vaikutusmahdollisuuksista huolimatta valmiit 
talopaketit ovat perusratkaisuiltaan hyvin yleispäteviä ja ne on suunni-
teltu vastaamaan mahdollisimman monen ostajan toiveita ja tarpeita. 
Lopputuloksena voi olla arkkitehti Kaisu Kammosen diplomityössään  
esiin nostama skenaario siitä, että yritettäessä miellyttää kaikkia ei lo-
pulta miellytetäkään ketään.2

Asuinalueita pyritään suunnittelemaan sinne kuviteltujen ihmisten tar-
peita vastaaviksi. Jo maankäyttö- ja rakennuslaki painottavat asukkai-
den asuinalueellaan kokemien tarpeiden huomioimista.3 Todellisuudes-
sa asukkaan rooli suunniteltaessa asuinalueita on useinmiten vähäinen 
ja nousee esiin vasta suunniteltaessa asuntoja jo valmiiksi kaavoitetuil-
le asuinalueelle. Eri elämänvaiheessa olevilla ihmisillä on erilaisia tar-

1  Krokfors 2010, s. 223-242
2  Kammonen 2012
3  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
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peita oman elinympäristönsä suhteen, eikä samankaltaisina toteutetut 
asuinaleet tarjoa yksilöllisille ihmisille heidän tarpeitaan vastaavia vaih-
toehtoja. Alle kouluikäinen lapsi ja nuori aikuinen esimerkiksi kokevat 
elinympäristönsä erilaisina ja tarvitsevat siltä erilaisia asioita sekä käyt-
tävät sen tarjoamia vaihtoehtoja eritavalla.4 

Asumisen valintoihin ja sitä kautta myös asumisen arvostuksiin tutus-
tumalla voidaan huomata, että asumispalveluiden kuluttajat, asukkaat, 
ovat joukko keskenään hyvin erilaisia ihmisiä, vaikka elämäntilanne ul-
koisilta ominaisuuksiltaan olisikin sama.5;6;7 Arvostukset ja mieltymyk-
set niin asumisen kuin muunkin kuluttamisen suhteen poikkeavat toi-
sistaan ja samoille asuinalueille päädytään eri syistä. Jokaiselle ihmi-
selle muotoutuu oma henkilökohtainen näkemys hyvästä asumisesta, 
jota pyritään toteuttamaan.

Valitessaan asunnon asukas ei siis valitse vain asuntoa ominaisuuksi-
neen vaan myös asuinalueen hyvine ja huonoine puolineen. Valintati-
lanteessa asukas käy läpi prosessin, jossa hän määrittelee omat hy-
vän asumisen kriteerinsä ja yhdistää ne senhetkiseen taloudelliseen 
tilanteeseen sekä asuntomarkkinoiden tarjontaan.8 Asumisen ollessa 
asukkaalleen usein pitkäaikainen ja kallis hyödyke, ollaan sen valin-
taan valmiita panostamaan omia tarpeita tyydyttävän lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

Uusia asuinalueita suunniteltaessa olisikin tärkeää jo aluetason suun-
nittelusta lähtien pyrkiä huomioimaan alueelle muuttavien asukkaiden 
monimuotoinen joukko, tarjoamalla monotonisuuden tilalle monipuoli-
suutta ja joustavuutta. Loppukäyttäjien elämäntyylien ja -tapojen sekä 
elinympäristöltä vaadittujen tarpeiden poiketessa toisistaan, olisi alu-
eellisesti eheiksi suunniteltujen asuntoalueiden mahdollista tarjota si-
säisesti monimuotoisia asumisen ja elämisen malleja.

TAVOITTEET JA AIHEEN RAJAUS

Työn tavoitteena on löytää Sastamalan Kukkurin alueen suunnittelun 
pohjaksi, asukasta ja suunnittelijaa palvelevia, suunnitelmakonsepteja. 
Tarkoituksena on kehittää suunnittelumenetelmä, joka tarjoaisi samal-
le alueelle joustavia, vaihtoehtoisia ja toisistaan poikkeavia ratkaisu-
ja, niin alueen rakentumiseen kuin asumiseenkin. Suunnitelmakonsep-
teihin pyritään sisällyttämään asunnon ja asuinalueen valintaa edeltä-
neeseen prosessiin pohjautuvia ominaisuuksia, joita asunnon valinnan 

4  Wiik 2005
5  Hasu 2010
6  Ratvio 2012
7  Kyttä et al. 2010
8  Laakso & Loikkanen 2004, s. 253
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edessä oleva asukas voi peilata omiin asumisen arvostuksiin ja miel-
tymyksiin etsiessään uutta asuntoa. Suunnitelmakonsepteja yhdistele-
mällä muodostetaan kokonaissuunnitelmat alueen rakentumiseksi. Ke-
hitettyä suunnittelumenetelmää voidaan käyttää myös muiden alueiden 
suunnittelun pohjana.

Suunnitelmakonseptien kehittämisen pohjan muodostaa kirjallisuus-
lähteiden kautta muodostettu käsitys asumisen ominaisuuksista, valin-
noista sekä asunnon valintaprosessista. Lisäksi on käyty läpi eri väes-
töryhmien tarpeita omalta asuin- ja elinympäristöltään. Väestöryhmien 
asuinalueeltaan tarvitsemien ominaisuuksien huomioimisella on mah-
dollista luoda suuntaviivoja asukkaiden kannalta toimivamman ja viih-
tyisämmän ympäristön toteuttamiseksi. Asumisen ominaisuuksien tar-
kastelun kautta taas pyritään saamaan käsitys siitä, mitä kaikkea asu-
minen oikeastaan pitää sisällään, ja siitä miten monitasoisia tulkintoja 
asumisesta voidaan tehdä. Nämä huomiot ovat tärkeitä asumisen uu-
denkaltaisten ratkaisujen kehittämisessä. Asumisen valintojen kautta 
pyritään luomaan katsaus valintaa ohjaaviin henkilökohtaisiin toiveisiin 
ja mieltymyksiin asumisessa. Näiden sanotaan olevan suuressa roo-
lissa, sekä ohjaavan päätöstä asumiseen kohdistuvissa valinnoissa9. 
Asunnon valintaprosessiin perehtymisellä on tarkoitus selventää toteu-
tuneen valinnan takana olevaa työtä, sekä löytää sellaisia yleistettäviä 
tekijöitä, joihin asuntoa etsivä asukas kiinnittää valintatilanteessa huo-
miota. Tämän kaltaisten tekijöiden huomioimisella asuntoalueen suun-
nittelussa on mahdollista luoda alueelle ominaisuuksia, jotka palvele-
vat taas omia mieltymyksiään vastaavaa asuinaluetta etsivää asukasta.

Työn lopputuloksena syntyy suunnitelma Sastamalan kaupungin käyt-
töön, kaupungissa sijaitsevan Kukkurin alueen kaavoituksen ja ra-
kentumisen pohjaksi. Tavoitteena on luoda asuntoalue, joka huomioi 
Sastamalan erityisiä alueellisia vahvuuksia ja niihin liittyviä asumisen 
teemoja sekä pientalovaltaisena alueena vastaa asukkaan muuttuviin 
tarpeisiin, kestävän kehityksen haasteisiin ja pientalorakentamiseen 
kohdistuviin kehittämistarpeisiin. Lisäksi tarkoituksena on luoda alue, 
joka on mahdollista toteuttaa asuntomessukohteena. Viimeksi maini-
tun pohjaksi käydään läpi asuntomessujen menneitä ja tulevia teemo-
ja, sekä pohditaan asuntomessujen merkitystä asumisen laatua paran-
tavana tekijänä.

Tämä diplomityö pyrkii nostamaan asuinalueiden ja asuntojen käyt-
täjät, asukkaat, takaisin suunnittelun keskiöön. Työ pyrkii kokoamaan 
yhteen niitä asukkaan kannalta tärkeitä asioita, jotka ottamalla suun-
nittelussa huomioon parantavat asumisen laatua niin asunnon sisällä, 
kuin koko asuinalueellakin ja helpottaa omia tarpeita vastaavan asuin-
alueen löytymistä

9  Hasu 2010
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RAKENNE

Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan 
kirjallisuuskatsauksen omaisesti kehitettävän suunnittelumenetelmän 
taustalla olevia tekijöitä ja niiden vaikutuksia sekä merkityksiä suun-
nittelun kannalta. 

Toinen osa painottuu Sastamalan kaupunkiin, sen ominaisuuksien ja 
erityispiirteiden kartoittamiseen. Samalla luodaan katsaus kaupun-
gin historiaan sekä tutustutaan jo rakennettuihin asuinalueisiin ja et-
sitään sellaisia tekijöitä, joita hyödyntämällä suunniteltava asuntoalue 
saadaan osaksi Sastamalaa. Työn toisessa osassa perehdytään myös 
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimintaan ja vuosittain järjes-
tettävien asuntomessujen tärkeimpiin tavoitteisiin. Tämän perehtymi-
sen pohjalta tehdään SWOT-analyysi10 Sastamalan kaupungista asun-
tomessujen järjestämiseksi.

Kolmannessa osassa käydään läpi suunnittelualue ominaisuuksineen, 
esitellään kehitelty suunnittelumenetelmä ja sen tuottamat vaihtoehdot. 
Lopuksi pohditaan muodostettujen kokonaissuunnitelmien kautta uu-
den Kukkurin asuinalueen rakentumista ja vaikutuksia.

10 Internet lähde, Analyysi, jossa tarkastellaan tutkittavan tai suunniteltavan kohteen 
nykyisiä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Lyhennesana ”swot” kir-
joitetaan usein versaalilla (SWOT). Se johtuu englannin sanoista strengths, weaknes-
ses, opportunities, threats - viitattu 15.1.2013
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1.1 MITÄ ASUMISELLA TARKOITETAAN?

Asuminen on käytännössä toimintaa, jossa ihminen asuttaa tietyn ti-
lan ottamalla sen haltuun arkipäiväisen elämisen ja toiminnan kautta. 
Asuminen-käsitteen perusmuoto, asua, saa kolme merkitystä Suomen 
sivistyssanakirjan mukaan:

”pitää asuntoa, majailla, elää, oleskella (vakinaisesti) js-
sak. esim. Asua kotonaan, omassa asunnossa, vuokralla, 
hotellissa. Asua kaupungissa, maalla. Asua ahtaasti, mu-
kavasti. Siperiassa asuvat kansat. Huuhkaja asuu synkis-
sä metsissä. Maapallon asutut seudut joissa on asutusta. 
Harvaan asuttu maa. Asuttavassa [= asumiskelpoisessa] 
kunnossa oleva rakennus. Talviasuttava. 

Erik. olla asukkaana jssak, viljellä tai hoitaa asukkaana. 
esim. Hyvätuloisten asuma kaupunginosa. Tila, jota sama 
suku on asunut satoja vuosia. 
varsinkin ylät. olla pysyvästi tai jatkuvasti jssak. esim. Mö-
kissä asui alituinen puute. Suolla asuva halla. Hänen sil-
missään asui pelko. 

(arkikieltä) viivytellä, kuhnailla jssak. esim. Älä nyt sinne 
asumaan jää!”11

Ensimmäisen määritelmän mukaan asuminen on fyysistä olemista jos-
sain tietyssä paikassa jollain tietyllä tavalla (asua kotonaan, asua ah-
taasti jne.) Toisessa merkityksessään se ymmärretään elämäntapaa tai 
tekemistä kuvaavana toimintana (viljellä tai hoitaa asukkaana jne.).

1.1.1 ASUMISEN MÄÄRITTELYÄ

Asuminen -käsitteen tarkoitusta on määritelty asumista koskevissa tut-
kimuksissa 2000-luvun kuluessa sen sisällön ymmärtämiseksi. Käsit-
teen avaamiseksi käytän tässä apuna Norvasuon12 sekä Heinosen & 
Ratvion13 laatimia jakoja ja ulottuvuuksia asuminen-käsitteen selven-
tämiseksi.

Määritellessään asumiskonseptin käsitettä Norvasuo14 määrittelee sa-
malla asumisen jakautuvan viiteen näkökulmaan. Ensimmäiseksi hän 
nostaa esiin asunnon merkityksen jokapäiväisen elämän näyttämönä 

11  Internet lähde, Suomi Sanakirja - 15.1.2013
12  Norvasuo 2008
13  Heinonen & Ratvio 2007 
14  Norvasuo 2008, s.53
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ja tietynlaisen elämäntavan mahdollistajana. Samankaltaiseen määrit-
telyyn ovat päätyneet myös Heinonen & Ratvio15 tutkimuksessaan. Hei-
dän mukaansa käsitettä voidaan tarkemmin tarkastella sen mukaan, 
mitä asumisen sisään sijoittuu. Asuminen on siis elämistä, kotitöistä 
lepäämiseen, hoivaamisesta virkistäytymiseen sekä verkottumisesta 
yksityiseen olemiseen.

Toinen asumisen ulottuvuus on Norvasuon16 mukaan asumisen ja 
asunnon katsominen suunnittelun näkökulmasta. Tämä pitää sisällään 
asunnon arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuineen sekä asuntotyypin yh-
teyksineen ympäristöönsä. Esimerkiksi pientaloalueella asumisen kat-
sotaan tarjoavan useimmiten välittömän yhteyden asuinympäristöön, 
kun taas kerrostalossa asuvien luontoyhteys määrittyy kulloisenkin 
asuntosuunnittelullisen ratkaisun kautta. Heinonen & Ratvio17 ikään 
kuin täydentävät Norvasuon ajatusta tuomalla siihen mukaan asunto-
poliittisia päämääriä, joita pyritään toteuttamaan rakentamisen ohjaa-
misella. Näillä päämäärillä tavoitellaan kaikille ihmisille samankaltaisia 
mahdollisuuksia hyvään asumiseen, joiden tuloksien tulisi konkretisoi-
tua asukkaan arjessa.

Kolmanneksi Norvasuon18 mukaan asuminen on rakentamisen ja palve-
luiden liiketoimintaa. Tämä ulottuvuus muuttaa yleistä käsitystä asuk-
kaasta. Asukas alkaa muuttua yhä enemmän asumispalveluiden osta-
jaksi eli kuluttajaksi, jolloin asumisessa on mahdollista siirtyä pelkästä 
tarpeen tyydytyksestä kulutukseen19;20. Muutos tuo markkina-ajattelun 
mukaan asumiseen, joka taas mahdollistaa konseptiajattelun yleisty-
misen asumisen palveluiden tuottamisessa19. Käytännössä tämä tar-
koittaa siis sitä, että erilaisten elämätyylien ja -tapojen ilmentämiseen 
kehitellään asumispalveluiden tuottajien, yksityisten yritysten, tahoilta 
erilaisia asumiskonsepteja, joita ostamalla asukkaat luovat omaan asu-
miseensa yksilöllisiä ratkaisuja. Toisaalta yksilöllisiin ratkaisuihin sekä 
asumisen laatuun pyritään pääsemään ottamalla huomioon asukkai-
den tarpeet ja toiveet sekä huomioimaan eri asukasryhmien vaatimat 
painopisteet20.

Asuminen voidaan nähdä myös utopioiden tai nostalgian kohteena. 
Utopistisuudella Norvasuo21 tarkoittaa esimerkiksi arkkitehtuurille tyy-
pillisten ideakilpailujen tuloksena syntyvien suunnitelmien irtautumista 
lähes kokonaan toteutuksellisuudesta. Asumisen keskittyessä kuiten-
kin pääosin vanhoihin asuntoihin, uusien asuntojen tuotannon ollessa 

15  Heinonen & Ratvio 2007, s.13
16  Norvasuo 2008, s. 53
17  Heinonen & Ratvio 2007, s.16
18  Heinonen & Ratvio 2007, s.16
19  Mäenpää 2008, s.34
20  Heinonen & Ratvio 2007 s. 14
21  Norvasuo 2008, s. 54
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vuositasolla vähäistä verrattuna koko asuntokantaan, voidaan se näh-
dä myös nostalgian kaipuuna. Se voi ilmentyä haluna pitäytyä vanhas-
sa ”hyväksi” koetussa vaihtoehdossa uuden, ”paremman” ratkaisun 
kustannuksella. Nostalgisuutta ohjaavana tekijänä ajateltuna, voidaan 
toisaalta saada aikaan onnistuneita päivityksiä aiemmin jo toimivaksi 
havaituista asumisen ominaisuuksista.

Heinosen & Ratvion22 asumisen määrittelyt jatkavat vielä käsitteen si-
sällön tulkitsemista näitä jo mainittuja pidemmälle.  Heidän mukaansa 
asuminen-käsite pitää vielä nähdä asunnon ja asuinympäristön muo-
dostamassa kokonaisuudessa, merkityksen muodostajana sekä asu-
mispolitiikassa hyvinvointitekijänä unohtamatta asuntomarkkinoita, jot-
ka määräävät asumisen hinnan. Käytän seuraavissa lähteenä heidän 
tekemää raporttiaan.

Asumisen näkeminen asunnon ja asuinympäristön muodostamassa 
kokonaisuudessa sivuaa aiemmin mainittua asumisen näkemistä suun-
nittelun näkökulmasta, mutta nostaa sen seuraavalle tasolle. Tällä ta-
solla suunnitteluratkaisu muodostaa asukkaan asuttaman tilan, josta 
asukkaan asumisen myötä muokkautuu hänelle subjektiivinen paikka. 
Näkökulma on mielestäni mielenkiintoinen asumisen paikallisuuden ja 
tunnettuuden kannalta. Jos kuvitellaan asuinalueiden olevan ulkoisil-
ta ominaisuuksiltaan samanlaisia keskenään, niin tällöin siellä asuvien 
asukkaiden elämäntavat ja omakohtaiset kokemukset, sekä alueeseen 
liitetyt mielikuvat muovaavat asuinalueet erilaisiksi ja luovat niille oman 
identiteetin.

Näkökulmassa, jossa Heinonen & Ratvio tarkastelevat asumista merki-
tyksen muodostajana, tulkitsen heidän siirtyvän ajattelemaan asumis-
ta yleisesti tunnetasolla. Heidän mukaansa asunto muuttuu fyysisestä 
paikasta emotionaalisen latauksen myötä kodiksi. Koti on ihmiselle se 
paikka, josta lähdetään, jonne palataan ja missä vietetään  suurin osa 
vapaa-ajasta23. Asumisesta tietyssä paikassa muodostuu kotitaloudel-
le sen elämän kiintopiste sekä elämäntavan ilmentämisen väline, jonka 
valintaa voidaan katsoa ohjaavan kotitalouden jäsenten tunneperäiset 
ominaisuudet.

Asumisen muutoksen herkkyys suhteessa asukkaan emootioihin pe-
rustelee syytä nostaa asukas asumisen keskiöön. Kuten Heinonen & 
Ratvio toteavat: ”Asumista ei voi olla ilman ihmistä.”24 Ihmisen muutta-
essa tyhjillään olevaan asuntoon, hän asumisellaan muuttaa asunnon 
kodiksi. Asukaskeskeisessä suunnittelussa pyritään ottamaan huomi-
oon asukkaiden tarpeita ja niiden pohjalta kehitetään erilaisia asumisen 

22  Heinonen & Ratvio 2007, s. 13-17
23  Laakso & Loikkanen 2004, s. 241
24  Heinonen & Ratvio 2007, s. 15
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muotoja asuntomarkkinoille.

Asuminen on kallista, usein pitkäaikaista ja yksittäisenä hankintana to-
dennäköisesti kotitalouden suurin sijoitus. Tutkimusten mukaan asu-
miseen kuluu suomalaiselta keskivertokotitaloudelta huomattava osa 
sen kaikista kulutusmenoista. Asuntojen hinta tai vuokrahinta määräy-
tyy asuntomarkkinoilla. Asuntomarkkinoilla vallitseva markkinatilanne 
taas heijastelee eri tekijöidensä (asuntotarjonta, muuttoliike, korkota-
so jne.) kautta asukkaiden elämisen tasoon, sekä vaikuttaa asumisen 
valintaan.25;26

Viimeisenä näkökulmana asumisen käsitteen määrittelyssä Heinonen 
& Ratvio nostavat esiin asumisen hyvinvointitekijänä sekä osana asu-
mispolitiikkaa. Konkreettisesti ajateltuna asumisen kehittämisen kannal-
ta kehityksen tulisi vastata tavallisten ihmisten tavallisiin arkisiin asioi-
hin, kuten turvallisuuteen, terveyteen, viihtyisyyteen ynnä muuhun, jotka 
kaikki yhdessä ovat osa ihmisen hyvinvointia. Asumisen näkeminen ko-
konaisvaltaisemmin hyvinvointitekijänä voisi mahdollistaa uudentyyppi-
sen suunnittelun synnyn. 

1.1.2 ASUMISEN ULOTTUVUUDET JA 
KEHITYSTAVOITTEET TÄSSÄ TARKASTELUSSA

Asuminen käsitteenä pitää siis sisällään monia eri ominaisuuksia, joi-
hin asumistutkimuksilla pyritään löytämään ratkaisuja sen kehittämisek-
si. Osa esitellyistä määrittelyistä ovat ilmiöitä, jotka nousevat esiin aina 
asukkaan asuttaessa jotain tilaa tai sellaisia, jotka ovat lähtöisin asuk-
kaan henkilökohtaisesta omaisuudesta. Asukkaan vaikutus asunnon 
henkeen, tunnelmaan ja identiteettiin on näin ollen väistämätön ja niillä 
jokainen muuttaakin asunnon omaksi kodiksi. Yksipuolinen asuntotuo-
tanto, lähes standardoitune ratkaisuineen ei kuitenkaan anna asukkaalle 
mahdollisuutta vaikuttaa omaan asumiseensa tyydyttävällä tavalla, vaan 
ajaa asumaan asunnossa jo ennalta suunnitellulla tavalla.

Asukkaan osallistavaa suunnnittelua ja vaikutusmahdollisuuksia oman 
asuinympäristönsä ratkaisuihin ei mielestäni voi korostaa liikaa. Osal-
listavaa suunnittelua tulisi kehittää suuntaan, joka palvelisi koko raken-
nettavaa aluetta. Esimerkiksi alueen kaavoituksen tai alueen täydennys-
rakennuspaikkojen etsintävaiheessa tehty yhteistyö alueen asukkaiden 
ja mahdollisten tulevien asukkaiden kanssa voisi poikia suunnitelmiin 
sellaisia näkökohtia, joiden avulla uudet alueet kehittyisivät myös ku-
luttajien haluamaan suuntaan. Tämän kaltaista osallistavaa suunnitte-
lua onkin kokeiltu esimerkiksi Oppiva kaupunkisuunnittelu ja asumisen 
arki (OPUS) -hankkeen yhteydessä. Asukkaiden oli mahdollista osallis-
tua internet-pohjaisen foorumin kautta muun muassa Espoossa sijaitse-

25  Heinonen & Ratvio 2007, s. 17
26  Laakso & Loikkanen 2004, s.241
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van Nupurinkartanon kaavoitus- ja asuntosuunnitteluun johtaviin ratkai-
suihin. Foorumiin kerääntynyttä aineistoa käytettiin hyväksi lopullisen 
asemakaavan laadinnassa.27

Asunto on osa rakennusta, rakennus on osa korttelia, kortteli on osa 
aluetta ja alue on osa laajempaa kaupunkirakennetta ja niin edelleen. 
Asuminen on osa jokaista näistä tasoista. Asumisen muotoutuessa 
suurelta osin asuttamisen tuoman yksilöllisen paikan haltuunottami-
sen kautta, jokainen asunto on asukkaiden ansiosta erilainen suhtees-
sa samanlaiseen naapuriasuntoon. Asuntojen ja asuinalueiden voidaan 
osaltaan väittää tulleen osaksi asukkaiden identiteettiä28. Asumisen nä-
keminen osana laajempaa kokonaisuutta on siis käytännössä asuinalu-
een identiteetin ja omaleimaisuuden puitteiden luomista sinne suunni-
teltujen kulkureittien, kortteleiden, rakennuksien ja asuntojen kautta. 

Asukkaiden muuttuminen yhä enemmän kuluttajiksi on mahdollistanut 
yleisiä käsityksiä vastaavan, asumisen tapojen, tyylien ja halujen erilais-
tumisen tai moninaistumisen ilmentämisen asumisessa aiempaa hel-
pommin29. Kulutuksellisuuden myötä on siis tullut mahdolliseksi erään-
lainen elämäntyylien ”shoppailu” oman identiteetin tuomiseksi asumi-
seen. Asumista ja sen kehitystä on kuitenkin ajateltava laajemmassa 
kontekstissa. Tällöin voidaan huomata, että varsinaisesti asukkaiden 
valitsemat ratkaisut eivät ole niin yksilöllisiä kuin käsitykset siitä. Asumi-
sen trendit ovat alkaneet elämään enemmän, kuten Mäenpää29 vertaa, 
muotimaailman kanssa saman kaltaisissa, suurempia ryhmiä puhutte-
levissa sykleissä kuin erityneitä asumismuotoja hakevissa uniikeissa 
ratkaisuissa. Todellisuudessa kovinkaan suurta hajontaa ei siis asukkai-
den asumistoiveiden väliltä ole löydettävissä ja usein päädytään hyvin 
samankaltaisiin ratkaisuihin muiden kanssa30. 

1.1.3 ASUMISEN TARKASTELUN VAIKUTUKSET 
SUUNNITTELUUN

Yksilöllisyyttä ja identiteettiä asuinalueille voitaisiin tuoda tarjoamalla 
mahdollisuuksia erilaisten elämäntyylien ja tapojen ilmentämiselle lo-
keroimatta kuitenkaan asukkaita Kukkurin alueelle tällaisia ratkaisuja 
on etsitty vaihtoehtoisten rakentumismallien suunnittelulla samoille ra-
kennusalueille ja tarjoamalla ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat paljon, 
mutta samalla sulkisivat ulkopuolelleen mahdollisimman vähän.

27  Internet lähde, OPUS- hanke - viitattu 15.1.2013
28  Kyttä et al. 2010 viittaavat Featherstone 1991
29  Mäenpää 2008, s. 35
30  Mäenpää 2008, s. 36
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Tämän toteutumiseksi on luotu kaupunkirakenteellisesti eheään koko-
naisuunnitelmaan tähtäävä luonnos alueen rakentumisen pohjaksi, joka 
sisältää monimuotoisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot palvelevat asukasta 
niin asuinalueen valintatilanteessa kuin esitellen uusia asumisen tee-
moja ja erilaisiin tilanteesiin joustavia ratkaisuja.

1.2 VÄESTÖRYHMIEN TARPEET

Eri-ikäiset ihmiset kokevat ja hahmottavat sekä ymmärtävät ja käyttävät 
asuin- ja elinympäristöään ainakin osittain eri tavalla. Hyvällä asuinalue-
suunnittelulla on tarkoitus luoda kaikille tasapuoliset mahdollisuudet 
toteuttaa omia hyvän elämisen kriteereitään. Nämä kriteerit muodos-
tuvat yhdessä yleistettävien tarpeiden, mutta myös yksilöllisten toivei-
den ja mieltymysten kautta. Vuonna 2000 säädetyssä Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa on lain yleisiksi tavoitteiksi mainittu alueiden ja raken-
tamisen järjestäminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympä-
ristölle. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteita käsittelevässä 5§:ssa 
peräänkuulutetaan vuorovaikutteista suunnittelua sekä riittävää vaiku-
tusten arviointia, joiden avulla tulisi esimerkiksi edistää turvallisen, ter-
veellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet 
tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista.31 Laista huolimatta 
suomalaiset ovat osittain tyytymättömiä omiin asuinalueisiinsa32. Tyyt-
tymättömyyteen voitaisiin vaikuttaa nostamalla asukas, ominaisuuksi-
neen ja tarpeineen sekä toiveineen suunnittelun keskiöön jo aluesuun-
nitteluvaiheessa ja pitää siellä aina asuntotason suunnitelmiin asti.

Tarve -käsitettä, sen muotoutumista, määräytymistä ja ymmärtämistä 
on tulkittu psykologian alalla 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tunne-
tuimpana näistä tulkinnoista voidaan pitää Maslown 1940-luvulla ke-
hittämää tarvehierarkiamallia. Mallin avulla voidaan selittää ihmisen 
käyttäytymisen motiiveja ja sitä mukaa tulkita hyvinvoinnin asteita.33 
Maslown aloittamaa tarve-keskustelua on jatkanut Allardt 1970-luvulla 
hyvinvoinnin teoriallaan, jossa pyrittiin selvittämään ihmisten tarpeita 
suhteessa mitattavaan ja ei mitattavaan hyvinvointiin. Allardtin mallis-
sa tarpeet on jaettu elintasoa, yhteisyysuhteita ja itsensä toteuttamista 
kuvaaviin ryhmiin (having-loving-being). Jonkin näistä jäädessä tyydyt-
tymättä ihminen kärsii.34

Maslown ja Allardtin teorioiden jälkeen tarve-keskustelua on jatkettu ja 
se on liitetty usein yhteiskunnan senhetkiseen tilanteeseen. 1900-luvun 
loppupuolella länsimaiden kasvun heikkenemisen myötä tarve-keskus-

31  Maankäyttö- ja rakennuslaki
32  Strandell 2011, s. 12
33  Wiik 2005, s. 9 viittaa Kytö 1998
34  Wiik 2005, s. 10 viittaa Allardt 1998
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telua kritisoitiin sen kulttuurisidonnaisuudesta ja alettiin tutkia univer-
saaleja tarpeita ja niiden kulttuurisista syistä johtuvia tyydyttymisen 
muotoja. 1990-luvulla Sen tulkitsee tarpeiden olevan liitoksissa enem-
män henkilökohtaisiin kuin kaikille sopiviin yleistettäviin ominaisuuk-
siin ja siten niiden täyttymistä ja tyydyttymistä ei ole mahdollista tulkita 
yhteiskunnalliselta tai edes kulttuuriselta tasolta, vaan tarpeita on tut-
kittava samankaltaisessa tilanteessa olevien henkilöiden muodostami-
en ryhmien pohjalta.35 Samantasoiseen tarpeiden tyydyttymisen tilaan 
päästäkseen, erilaisista lähtökohdista tuleville ryhmille, kuten esimer-
kiksi liikuntarajoitteisille, on tarjottava erilaisia ratkaisun mahdollisuuk-
sia. Esitetty ajattelutapa on sovellettavissa lähtökohdaltaan asuin- ja 
elinympäristön suunnitteluun sen ominaisuuksiin perustuvan ryhmäja-
ottelun ja niiden yhteisten tarpeiden määrittelyn takia. Eri ryhmien tar-
peiden ja ominaisuuksien kartoittaminen ja niiden tulkinta voisi tuottaa 
ympäristöön tekijöitä, joilla viihtyisyyttä voitaisiin parantaa ja asumis-
ta kehittää.

Tarve tarkoittaa siis fyysistä tai henkistä tilaa, jossa koetaan tietoisesti 
tai tiedostamatta jonkin välttämättömän, tarpeellisen, halutun tai toi-
votun asian puutetta36. Selvitettäessä asukkaiden tarpeita oman elin-
ympäristön ja asumisen suhteen voidaan tarve-käsite nähdä sekä mi-
tattavana että ei-mitattavana ominaisuutena. Suomessa asukkaiden 
tarpeita on selvitetty esimerkiksi kyselymuotoisilla asukasbarometri-
tutkimuksilla, joiden avulla asukkaiden tyytyväisyyttä omiin asuinaluei-
siin on mitattu ensimmäisen kerran vuonna 1998 ja viimeksi vuonna 
201037;38. 

1.2.1 VÄESTÖRYHMIEN TARPEET OMALTA 
ELINYMPÄRISTÖLTÄÄN

Esitettävien väestöryhmien elin- ja asuinympäristöltä vaatimien tarpei-
den määrittely perustuu Maarit Wiikin selvitykseen asukasryhmistä ja 
elinympäristöistä. Selvityksessään hän on jakanut väestön ryhmiin ja 
määritellyt alustavasti näiden ryhmien tarpeita oman elinympäristön-
sä suhteen.39

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET
Lasten tarpeita ja hyvän elinympäristön ominaisuuksia on tutkittu pal-
jon suhteessa esimerkiksi nuorista tai nuorista aikuisista tehtyihin tutki-
muksiin. Tästä syystä esitetyt ominaisuudet ovat hyvin varteenotettavia 
lähtökohtia suunnitteluun.

35 Wiik 2005 viittaa Doyal & Gough 1991
36 Internet lähde, Suomi Sanakirja - viitattu 7.12.2012
37 Strandell 1999
38 Strandell 2011
39 Wiik 2005
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Alle kouluikäisten lasten liikkumisreviiri tukeutuu vahvasti kotiin ulottu-
en vain 50 metrin säteelle. Lapsen ulkoilu on hyvin riippuvaista aikuises-
ta ihmisestä. Riippuvuudestaan huolimatta lapsi tarkkailee ja havainnoi 
ympäristöään itsenäisenä ihmisenä. Itsenäisen ulkoilun helpottamisek-
si ympäristön tulisi olla rakennuskannaltaan matalaa ja näköyhteyden 
kotiin mahdollinen. Korkeat, yli nelikerroksiset talot vaikeuttavat lapsen 
kannalta ympäristön havainnointia ja vaikeuttavat näin ulkoilua. Muita 
ulkoilua hankaloittavia tekijöitä ympäristössä voivat olla häiriköt, huo-
no ilmanlaatu sekä epäsiisti ja hoitamaton ympäristö. Lisäksi leikkipaik-
kojen kaukainen sijainti sekä niiden läheisyydessä vanhempien tarpei-
den huomiotta jättäminen voivat vaikeuttaa pienten lasten ulkoilemista.

Liikenteen suunnittelu tulisi aina toteuttaa sopeuttamalla liikenne lap-
seen eikä päinvastoin. Alle kouluikäisen lapsen hahmotuskyky äänen 
ja liikkuvan esineen suhteen on vielä vajavainen. Lapsi ei pysty välttä-
mättä erottamaan äänen tulosuuntaa, eikä erottamaan liikkuvan esi-
neen nopeutta tai sitä liikkuuko esine kohti vai poispäin. Lapselle olisi 
tarpeellista taata turvallinen kulkureitti ainakin niiden paikkojen välillä, 
joita hänen oletetaan käyttävän. 

KOULUIKÄISET LAPSET
Kouluikään tullessaan lapsen elinpiiri laajenee ja tarve liikkua itsenäi-
sesti voimistuu. Liikkumisreviirin laajetessa mahdollisuus turvalliseen 
liikkumiseen omassa asuinympäristössään on erittäin tärkeää. Lap-
selle on ominaista hahmottaa ympäristöään tärkeiden tilojen ja aktivi-
teettien kautta. Rakentamisen yksityiskohdat ja estetiikka muodosta-
vat näin osan lapsen hahmottamaa karttaa omasta elinympäristöstään. 
Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi rakennusten värit ja muusta 
ympäristöstä poikkeavat muodot. Lisäksi ympäristön hahmotettavuus 
ja pysyvyys luo lapselle turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta. Vuoden 
2010 asukasbarometritutkimuksen mukaan reilu neljännes tutkimuk-
seen vastanneista oli sitä mieltä, että 7-vuotias lapsi ei voi liikkua asuin-
alueellaan turvallisesti ilman saattajaa40. Ymmärrettäessä se, että lapsi 
todella suunnistaa ja liikkuu niin kutsutun oman, opitun kartan varassa 
eikä välttämättä havainnoiden nopeasti muuttuvia tekijöitä, luo edelly-
tykset liikkumisreittien turvallisuuden takaamiselle.

Liikenteen turvallisuuden lisäksi olisi pyrittävä mahdollistamaan itse-
näisesti liikkuvalle lapselle myös sosiaalisesti turvallinen ympäristö. 
Suunnittelulla voidaan jossain määrin ohjata alueen sisäisten kohtaa-
mispaikkojen sosiaalista kehitystä, mutta osaltaan nämä paikat ja ilma-
piiri muotoutuvat alueelle muuttavien ihmisten toimesta.
Liikkuvan ja leikkivän lapsen kannalta hyvän ja mielenkiintoisen ympä-
ristön voidaan ajatella koostuvan turvallisista tasoeroista ja monipuoli-

40 Strandell 2010, s.11
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sista maapohjista koostuvista alueista kuten esimerkiksi ruohokentistä, 
hiekka-alueista ja metsäisestä maastosta. Lisäksi mahdollisuus piilo-
paikkojen etsimiseen ja muunkaltaiseen aktiivisuuteen tulisi taata tur-
vallisuuden ja mahdollisuuksien mukaan. 

NUORET
Alakoulusta yläkouluun siirryttäessä oma elinympäristö laajenee ja kyky 
itsenäiseen liikkumiseen on valmis. Samalla sosiaalinen kanssakäymi-
nen sekä ystävyysuhteet nousevat tärkeiksi elämän osa-alueiksi. Tässä 
vaiheessa oma asuinalue on sekä paikka rauhoittumiselle ja muistoil-
le mutta myös paikka ystävien kohtaamiseen ja itse määrätyn elämän 
toteuttamiseen. 

Nuorten ikäluokalle on tyypillistä identiteetin, rajojen ja omien alueiden 
etsintä. Ikäluokkaa kohtaan vaaditaan usein tiettyä suvaitsevaisuut-
ta asuinalueilla. Löydettävät ja vallattavat paikat ympäristössä luovat 
nuorille mahdollisuuden itsemäärämisoikeuteen ja vaadittavaan kehi-
tykseen kohti itsenäistymistä. Asuinalueilla arvostetaan nuorten kes-
kuudessa myös monipuolisia julkisia kohtaamis- ja kokoontumis- sekä 
harrastuspaikkoja, jotka mahdollistavat ystävien tapaamisen iltaisin ja 
viikonloppuisin. 

Liikkuminen niin oman asuinalueen sisällä kuin sieltä poiskin on tärke-
ää nuorelle. Pidempien matkojen siirtyminen on yleensä riippuvaista 
vanhemmista tai julkisen liikenteen yhteyksistä. Tästä syystä nuorten 
keskuudessa toimivan joukkoliikenteen tarve nousee korostetusti esiin. 

NUORET AIKUISET
Nuorten aikuisten elämäntilanteet, väestöryhmän sisällä, eroavat toisis-
taan kenties eniten tässä tehdyssä jaottelussa. Osa nuorista aikuisista 
opiskelee, osa taas on jo työelämässä. Asumistilanne voi vaihdella  van-
hempien luona, yksin, kumppanin tai kämppäkaverin kanssa asumises-
ta aina oman perheen kanssa asumiseen. Jo näiden edellä mainittujen  
muuttujien myötä tarpeet omaa elinympäristöään kohtaan vaihtelevat.

Muuttaminen ja itsenäistyminen liittyy kuitenkin olennaisesti tähän ikä-
ryhmään, joskin muuton perusteet ja tilanteen pysyvyys vaihtelevat. 
Osa ikäryhmän edustajista voi etsiä jo pidempiaikaista asumisen tilaa 
kun taas esimerkiksi opiskelevat yksilöt todennäköisesti tulevat muut-
tamaan vielä uudelleen. Lisäksi väestöryhmän eroja korostaa asumisen 
sijainti. Kaupungissa asuminen luo erilaisia tarpeita haja-asutusalueilla 
tai maaseudulla asumiseen verrattuna, ja päinvastoin. Tarpeiden mää-
rittäminen edellisten väestöryhmien kaltaisten yleistysten aikaansaami-
seksi on silti lähes mahdotonta. 

Käsittelen tässä nyt yksin tai kumppaninsa kanssa asuvia perheettö-
miä nuoria aikuisia, sillä perheellisten tarpeet vastaavat pienten lasten 
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vanhempien väestöryhmän tarpeita, jota käsitellään jäljempänä. Jaot-
telussa ei olla eroteltu kaupungissa ja maaseudulla asuvia vaan tarpei-
den määrittely on sen suhteen yleisellä tasolla.

Nuorten aikuisten elämää voisi kuvata sanalla pysymättömyys. Asuin-
alueet, asunnot ja asumismuodot voivat vaihtua nopeallakin tahdilla ja 
uusiin tilanteisiin sopeudutaan useimmiten hyvin. Väestöryhmää leimaa 
usein myös taloudellisesti niukka vaihe, jonka myötä vuokra-asunto on 
yleisesti asunnon hallintamuoto. Pääasiassa asutaan mielellään jalan-
kulkuetäisyydellä palveluista ja kahvilat sekä asuinalueen virkistysmah-
dollisuudet toimivat eräänlaisena asunnon jatkeena. Yhteiset työtilat, 
bändikämpät ja harrastustilat toimivat sosiaalisina kohtaamispaikkoina 
ystävien kanssa ja lisäävät osaltaan asumisviihtyisyyttä alueella. Liik-
kumisen ollessa suurta joukkoliikenteen hyvät yhteydet asuinalueiden, 
keskustojen ja ala-keskusten välillä nousevat tärkeään rooliin.

PIENTEN LASTEN VANHEMMAT
Pienten lasten vanhempia ohjaavat suurelta osin lapsien ympäristöl-
tään vaatimien tarpeiden tulkinta ja niiden mukaan toimiminen oman 
asuinalueen määrittämiseksi. Tämä tarkoittaa suurimmalla osalla muut-
toa tiiviiden keskusta-alueiden ulkopuolelle, pientaloalueille. Pienet lap-
set tuovat mukanaan myös tarkkaan noudatettavia aikatauluja, jotka 
niin sanotusti rajoittavat omien tarpeiden täyttämistä. 

Pääosin elämänvaihetta kuvastaa vielä oman elämäntyylin ja paikan et-
siminen, jolloin useat muutot voivat olla vielä ajankohtaisia. Useimmi-
ten halutaan asua lähellä työpaikkoja tai ainakin hyvien kulkuyhteyksi-
en varrella, työmatkaan kuluvan ajan minimoimiseksi. Liikkuvan työn ja 
etätyön tekemisen mahdollisuudet luovat uudenkaltaisia mahdollisuuk-
sia tämän yhtälön ratkaisemiseksi. Tällöin asuinalueen valinta on mah-
dollista tehdä paremmin myös henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Omat lapsuudessa koetut tuntemukset ohjaavat osaltaan tässä vai-
heessa olevan aikuisen elämää. Mikäli omat kokemukset lapsuuden 
kodissa ja sen ympäristössä ovat olleet miellyttäviä pyritään samankal-
taisia mahdollisuuksia tarjoamaan myös omille lapsille. Omissa päin-
vastaisissa kokemuksissa pyritään tietenkin toimimaan toisella tapaa, 
oman lapsen ”suojelemiseksi”.

Perhemuotojen monimuotoistuminen vaikuttaa tämän väestöryhmän 
omalle asuin- ja elinympäristölle asettamiin tarpeisiin. Esimerkiksi uu-
sioperheiden tilanteet, joissa omat, puolison tai molempien lapset asu-
vat vain osan ajasta kotona, vaikuttavat tarpeiden määräytymiseen. 
Näiden  tarpeiden täyttämiseksi ollaan valmiita tekemään uhrauksia 
myös omassa elämässä, sujuvamman arjen saavuttamiseksi. Perhe-
koon viikoittaiset muutokset vaativat asunnon perusratkaisuilta muun-
neltavuutta ja joustavuutta toimiakseen. 
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KESKI-IKÄISET
Keski-ikäisten väestöryhmän alkupuolta määrittelee kouluikäisten las-
ten tarpeet. Tässä vaiheessa asuinalueen harrastusmahdollisuudet  tai 
hyvät kulkuyhteydet eri harrastuspaikkoihin nousevat tärkeään rooliin. 
Lasten harrastustoiminnan yhteyteen pyritään yhdistämään mahdolli-
simman paljon muita välttämättömiä palveluita, kuten esimerkiksi kau-
passakäyntiä, vapaa-ajan maksimoimiseksi.

Lasten varttuessa oma aika lisääntyy ja mahdollisuudet itsensä toteut-
tamiseen paranevat. Taloudellinen tilanne on usein aiempia ikävaiheita 
vakaampi, ja rahaa voidaan käyttää esimerkiksi matkustamiseen, va-
paa-aikaan tai mökkeilyyn. Asunnon sisustaminen ja oman elämänta-
van ja -tyylin ilmentäminen sen kautta on myös ominaista tämän ikä-
ryhmän edustajille.

Ikäkauden loppupuolella, kun lapset ovat mahdollisesti muuttaneet jo 
pois kotoa, omien tarpeiden huomiointi mahdollistuu entisestään. Täl-
löin esimerkiksi elämäntyylien asettamat vaatimukset voidaan asumi-
sessa nostaa etusijalle. Lasten poismuuton yhteydessä osa asunnosta 
on saattanut jäädä vaille varsinaista käyttöä, jolloin uuden asunnon et-
siminen saattaa tulla ajankohtaiseksi. Toisaalta kiintymys omaan asuin-
alueeseen voi olla hyvin suuri, todennäköisesti pitkäaikaisen asumis-
historian ansiosta, ja alueen vaihto tästä syystä ei toivottua. Asunnon 
vaihto alueen sisällä sen sijaan voisi olla vaihtoehto, jolloin ympäris-
tö voidaan pitää samana, mutta asua sopivan kokoisessa asunnossa. 
Tämä toki edellyttää asuinalueelta monipuolista asuntotarjontaa.

YKSIN ASUVAT TYÖIKÄISET
Yksin asumisen suosio on kasvanut ja on kasvussa edelleen.41 Tämän 
ryhmän edustajat ovat usein urapainoitteista ja suosivat menevää ja 
liikkuvaa elämäntyyliä, jollaista on käytännössä helpompi toteuttaa yk-
sin. Tällöin tarvitsee huolehtia vain omasta hyvinvoinnistaan eikä olla 
riippuvainen muista. Nopeatempoista elämää on myös helpompi to-
teuttaa kattavien palveluverkostojen läheisyydessä, ja usein yksin asu-
vat hakeutuvat asumaan keskusta-alueille. Näillä alueilla asuntotarjonta 
on muita alueita monipuolisempaa ja tarjoaa vaihtoehtoja myös yhden 
ihmisen talouksille. Yksin asuvalle myös oman elämäntyylin merkitys on 
suuressa roolissa ja usein myös näkyvää, johtuen elämäntavan erään-
laisesta hektisyydestä.

Yksin asuvat on jaettavissa kuitenkin kahteen alaryhmään. On edellä 
mainitut, hyvin pärjäävät, elämänsä ohjaajina toimivat. Toisaalta ovat 
myös ne, joille yksin asuminen ei välttämättä ole valinta vaan pakko, 
tai joille asuminen yksin ei olekkaan elämäntapa vaan tilanne on ajau-

41 Suomen virallinen tilasto (SVT)
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tunut yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Jälkimmäisenä mainittuun ala-
ryhmään kuuluvilla ei ole useinkaan varaa valita omaa elinympäristöään 
vaikka he viettävät asuinalueellaan paljon aikaa. Tällöin asuinalueen 
ominaisuuksilla palveluineen on suuri merkitys elämisen tasoon. Asuin-
alueella voi olla positiivisia vaikutuksia elämän laatuun, mutta useam-
min pakon saneleman asuinalueen valinnan vaikutukset ovat negatiivi-
sia syrjäytyneen ja yksinäisen elämään.

Ajateltaessa ryhmää yhtenäisenä, kohdistuvat tarpeet omalta asuin-
alueelta kattaviin palveluihin sekä toimiviin liikenneyhteyksiin. Halutaan 
asua mahdollisimman lähellä omaa työpaikkaa, ja julkisten palveluiden, 
kuten kahviloiden ja elokuvateattereiden läheisellä sijainnilla on suuri 
merkitys sosiaalisten suhteiden hoitamisessa. Tämän ryhmän keskuu-
dessa yhteisöllisiä asumismuotoja on myös ajoittain kaivattu.

SENIORIT +
Wiikin ikäluokkiin perustuvan jaottelun mukaan ikääntyneet keski-ikäi-
set ovat seniori-ikäisiä ja tätä vanhemmat ikääntyneitä. Pidentyneen 
eliniän ansiosta hyväkuntoisia vuosia vietetään usein vielä vuosia se-
niori-iän jälkeen. Tästä syystä ikääntyneiden väestöryhmää on alettu 
jakaa osiin: kolmas ikä, neljäs ikä ja vanhuus. Kolmas ikä on vaihe 
työelämän jättämisen ja varsinaisen vanhuuden välillä. Neljännen iän 
määritelmiksi nousevat avunvaraisuus ja arkea helpottavien palvelui-
den piiriin hakeutuminen. Tätä ikäkautta seuraavat niin sanotut huono-
kuntoiset vanhuusvuodet.

Seniori-ikäisten, kolmatta ikää elävien sekä tietoisesti tai tahtomattaan 
lapsettomien aikuisten väestöryhmien tarpeet omalta elinympäristöltä 
perustuvat pitkälti oman elämäntyylin mukaisten ominaisuuksien täyt-
tämiseen. Tässä vaiheessa, lasten muutettua jo kotoa, jää aikaa yhä 
enemmän omien tarpeiden ja halujen tyydyttämiselle. Myös asuinpaik-
ka voidaan nyt päättää itse, voidaan muuttaa keskustaan palveluiden 
ääreen tai rauhoittua mökille. Myös varallisuutta on useimmilla käytettä-
vissä eritavalla kuin aikaisemmin. Vapaa-ajan viettotavat suuntautuvat 
usein ulkomaille tai omaksi hankittuun kakkosasuntoon, jota pidetään 
pakopaikkana arjen kiireiltä.

Näitä väestöryhmiä leimaa yksityisautoilun suosiminen, varsinkin jos 
asutaan keskusta-alueiden ulkopuolella. Palveluiden viereen asumaan 
asettuvat ovat toisaalta valmiita vähentämään autoilua  muualla asu-
viin verrattuna.

Asukasbarometrin42 mukaan seniori-ikäiset ja sitä vanhemmat mietti-
vät asumisessaan ympäristöä nuoria enemmän. He ovat myös valmiita 

42 Strandell 2011, s. 65
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panostamaan ekologisiin ratkaisuihin asumisessa, ja näillä ratkaisuil-
la saattaa olla vaikutusta asuntoa valittaessa. Valintatilanteessa ollaan 
valmiita hylkäämään ympäristöä enemmän kuormittava vaihtoehto kal-
liimman mutta ekologisemman ratkaisun ollessa myös tarjolla. Edellä 
mainitulla varallisuuden tasolla ja sen käyttömahdollisuuksilla on toki 
vaikutusta tämän kaltaiseen menettelyn mahdollistumiseen.

Neljättä ikää kuvaa toimintakyvyn heikkeneminen ja sen mukanaan tuo-
mat muutokset elinympäristön tarpeissa. Tärkeäksi nousee erilaisten 
toimintojen ja lähivirkistysalueiden saavutettavuus sekä esteettömyys 
niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Lisäksi oman asuinalueen orientoitu-
vuus alkaa nousta tärkeään rooliin mietittäessä mahdollisuuksia liikkua. 
Alueen sisäisessä liikkumisessa tämän väestöryhmän tarpeiden huo-
miointi, kuten levähdyspaikat, istuskelualueet ja varsinkin esteettömät 
liikkumisreitit, palvelevat myös liikkumisesteisten henkilöiden tarpeita. 
Liikkuminen pois omalta asuinalueelta on usein julkisen- tai mahdollis-
ten palveluliikenteiden varassa. Oman auton käyttö vähenee iän myötä.

Neljännen iän aikana tai vanhuusvuosien koittaessa käännytään useim-
miten palveluasumisen puoleen, sekä ollaan riippuvaisia muista ihmi-
sistä. Palveluasumisen sijasta suurimmalle osalle oma koti on toivotuin 
asumismuoto niin pitkään kuin vain mahdollista. Asuinalueiden moni-
puolinen asuntotarjonta mahdollistaisi ikääntyneiden muuttamisen alu-
een sisällä sopivan kokoiseen asuntoon, pysyen lähellä tuttuja naa-
pureita ja palveluita. Sosiaalisten kanssakäymisten lisäksi vanhusten 
mielialaan kohentavasti on huomattu vaikuttavan myös asumisaika ja 
pysyvyys. Ikääntyneen asuessa kotioloissa alueen tarjoamien palvelui-
den vaikutus elintasoon on merkittävä. Asumistason pysyvyyden ta-
kaamiseksi tulisi asuinalueen tarjota palveluita mahdollisimman moni-
puolisesti. Ongelmaksi tässä suhteessa muodostuvat maaseudulla ja 
haja-asutusalueilla asuvat palveluiden tarvitsijat.

1.2.2 TARPEIDEN TULKITSEMINEN JA 
VAIKUTUKSET SUUNNITTELUUN

Määriteltyjen tarpeiden ei voida olettaa olevan sellaisenaan suoria oh-
jeita suunnitteluun, vaan niitä on tulkittava aina jokaisen suunnittelu-
kohteen kohdalla erikseen. 

Wiik43 esittää myös, että jako, johon väestö on selvityksessä jaettu, si-
sältää ryhmien välisiä päällekkäisyyksiä ja osa vaiheista voi toteutua sa-
manaikaisesti. Liian tarkan rajanvedon ehkäisemiseksi olen tarkoituk-
sellisesti jättänyt väestöryhmiä rajaavat iät kokonaan pois. Lisäksi on 
otettava huomioon, että määritellyt tarpeet ovat yleistyksiä. Samassa 
elämäntilanteessa voi olla hyvin eri-ikäisiä ihmisiä ja toisaalta saman-

43  Wiik 2005, s.40
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ikäiset ihmiset voivat esimerkiksi terveydentilan vuoksi elää keskenään 
erilaisessa elämäntilanteessa. Kaikki ihmiset ovat yksilöitä, joiden elä-
mätavat ja tarpeet ovat keskenään erilaisia, eikä näitä ominaisuuksia 
voida jakaa yksiselitteisesti ryhmiin. Sellaisenaan alustavat määritelmät 
antavat pohjan lähteä etsimään suuntaviivoja asukkaan tarpeet parem-
min huomioivaan asuin- ja elinympäristöjen suunnitteluun. 

Kukkurin alueen rakentumisen pohjaksi työn lopussa esitetyssä suun-
nitelmassa pyrin huomioimaan eri väestöryhmien tarpeita mahdollisim-
man laajasti ja monipuolisesti. Ominaisuuksien ollessa yleistyksiä ja 
osalta kokemukseen perustuvia saattavat niiden ratkaisutkin jäädä tul-
kinnan varaisiksi. Pääasiassa Kukkurin alue sijoittuessa Tampereen-
tien varteen ja lähelle Sastamalan keskustaa korostaa kevyen liikenteen 
väylien merkitystä liikkumiessa. Alueen sisällä yhteydet pyritään myös 
totetuttamaan loogisesti ja esteettömästi. Todennäköisesti suunnitte-
lualueen kohderyhmäksi muodostuvat lapsiperheet, mutta suunnitel-
missa on pyritty huomioimaan muuttuneet perhesuhteet, sekä seniori-
ikäisten tarpeet mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena on luoda mah-
dollismman monipuolisesti erilaisia tarpeita täyttävä asuinalue.

1.3 ASUMISEN VALINNAT

Valitessaan asuntoa kotitalous ei valitse vain seiniä, lattiaa, kattoa ja 
huoneita vaan myös naapuruston, maiseman, asuinalueen, lähiympä-
ristön, sosiaalisen miljöön, palvelut, liikenneyhteydet muutamia mai-
nitakseni. Listaa tulee täydentää vielä asunnon valintaan vaikuttavilla, 
itse asumiseen liittyvillä yksilöllisillä valinnoilla, mieltymyksillä ja arvos-
tuksilla. Näitä viimeksimainittuja ominaisuuksia voidaan kutsua yhdes-
sä termillä preferenssi44. Valittaessa asunto valitaan siis monitasoinen, 
asumisen ominaisuuksien yhdistelmä, jonka koetaan parhaiten vastaa-
van omia kriteereitä hyvästä asumisesta ja ilmentävän omaa, valittua 
elämäntapaa. 

Valintaa tehdään harvoin kuitenkaan yksin. Valintaprosessin komplek-
sisuutta lisää siis kanssamuuttajien arvojen huomiointi, koska jokaisel-
le on muotoutunut oma henkilökohtainen käsitys hyvästä asumisesta. 
Ei pidä myöskään unohtaa valinnan tekohetkellä tarjolla olevien asun-
tojen sekä muuttavan yksikön taloudellisen tilanteen merkitystä pää-
töksenteolle.45 

44  Laakso & Loikkanen 2004, s.254
45 Laakso & Loikkanen 2004, s. 254-255
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1.3.1 ASUMISEN VALINTA

Kotitalouden asunnon valinnan on tulkittu useimmiten seuraavan vii-
destä vaiheesta koostuvaa päätöksentekoprosessia. (kuva 1). Ensim-
mäisessä vaiheessa tunnistetaan muuttuneet tarpeet omassa asumi-
sessa. Toisessa, kohteen tunnistamisvaiheessa, kotitalous määrittelee 
sen asumisen ominaisuuksien yhdistelmän, jonka avulla lähdetään etsi-
mään konkreettisia vaihtoehtoja uudelle asunnolle (kolmas vaihe). Nel-
jännessä vaiheessa kotitalous vertailee löydettyjä vaihtoehtoja, peila-
ten niiden ratkaisuja omiin määriteltyihin asumisen ominaisuuksiin ja 
viidennessä vaiheessa päätetään hankittava asunto.46

Malli esittää asunnon valinnan etenevän lineaarisesti, kohti hankintaa,  
mutta sen on huomattu sisältävän myös syklisempiä osia.47 Esimerkik-
si, mikäli tiedon etsintä -vaiheessa kerättyjen vaihtoehtojen joukosta ei 
löydykään määriteltyjä ominaisuuksia vastaavaa vaihtoehtoa, palataan 
taaksepäin, etsimään uusia vaihtoehtoja. Hasu44 esittää myös, että lä-
hipiirin muuttuneilla elämätilanteilla on nähty olevan vaikutusta omien 
asumisen tarpeiden tutkimiseen ja vaihtoehtojen kartoittamiseen, pää-
tymättä kuitenkaan uuden asunnon hankintaan. Tehdystä, oman asu-
misen tarkastelusta on huomattu kuitenkin olleen hyötyä silloin, kun 
asunnon vaihto on tullut ajankohtaiseksi.

46 Hasu 2010, s.72 viittaa Levy & Lee 2004 s. 327
47 Hasu 2010, s 72

Kuva 1. Asunnon valinnan päätöksenteonprosessi (Mukailtu Hasu 2010 viittaa teokseen Lee & 
Levy 2004) 
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Leyn & Leen48 päätöksentekoprosessin sisältämän syklisyyden sekä 
Hasun33 esimerkin avulla voidaan todeta asunnon valintaan vaikuttavan 
hyvin suurelta osin kotitalouden tekemät määritelmät ja kuvailut asu-
misen ominaisuuksien yhdistelmästä. Tämä yhdistelmä siis sisältää ja 
määrittelee kotitalouden merkittävimpiä tekijöitä uuden asunnon suh-
teen49. Tällöin päätetään esimerkiksi hintatasosta ja sijainnista, mutta 
ennen kaikkea käsitellään asumiseen liittyviä preferenssejä50. Laakson 
& Loikkasen 34 mukaan preferenssit määräävät yhdessä asuntomark-
kinoiden ja muiden kulutustuotteiden kanssa miten kotitalous jakaa 
pysyväistulonsa eri kulutuslajien kesken.Yhteiskuntatieteiden mukaan 
kotitalous nähdään siis rationaalisena taloudellisena yksikkönä, joka 
pyrkii asumisen ja palveluiden sekä muiden tuotteiden hyödyn maksi-
mointiin.34 On kuitenkin todettava, että esimerkiksi asuntomarkkinoilla 
rationaalisen yksikön toiminnan toteutumiseksi vaadittavaa, sekä ku-
luttajan että markkinoiden välistä täydellisen tiedon saatavuutta ei ole, 
vaan tieto on usein rajallista51. Myöskään ei voida ajatella, että asu-
misen valinnat todellisuudessa seuraisivat pelkkää rationaalista yhtä-
löä kohti kotitalouden kannalta hyödyllisimpiä asumisen ominaisuuk-
sia, vaan valinnan on huomattu sisältävän myös spontaaneja, intuitioon 
perustuvia päätöksiä.52

1.3.2 ASUNNON VALINTAMENETELMÄT

Asumisen päätöksiä - tunteella vai järjellä -artikkelissaan Eija Hasu 
esittelee seitsemän vaihtoehtojen käsittelytapaa, joita käytetään lopul-
liseen päätökseen pääsemiseksi.53 Päätöksentekomenetelmät perus-
tuvat muuttujien erilaiseen käsittelyyn vaihtoehtojen vähentämiseksi ja 
parhaan ratkaisun löytämiseksi. Valintamenettelyjen nopealla läpikäyn-
nillä, joka perustuu Hasun tulkintoihin muista tutkimuksista, voidaan 
osoittaa, että useimmiten asumisen valintojen takaa on löydettävissä 
tiettyjä kaavoja seuraava prosessi.

Ensimmäisessä, lineaariskompensatorisessa menetelmässä, valinta-
vaihtoehtoja arvioidaan niiden merkittävyyden tai haluttavuuden arvot-
tamisen kautta. Käytännössä vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet suh-
teutetaan siis toisiinsa. Esimerkiksi pidentyneitä työmatkoja oikeute-
taan saadulla omalla isolla pihalla ja niin edelleen. Kompensaatioita 
tapahtuu myös kanssamuuttajien preferenssien välillä, jolloin ollaan 
valmiita luopumaan omassa arvoasteikossa korkeallekin sijoittuvasta 
preferenssistä, perheenjäsenen preferenssin toteutumiseksi.

48 Hasu 2010, s 72
49 Laakso & Loikkanen 2004, s.254
50 Hasu 2010, s. 71
51 Hasu 2010, s.65
52 Hasu 2010, s.63
53 Hasu 2010, s. 72-80
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Yhdistävät päätöksentekosäännöt erottelevat vaihtoehtoja niiden mi-
nimi- ja maksimiarvojen perusteella. Näiden arvojen tulee täyttyä, että 
kohde voi tulla valituksi. Säännön käyttö toimiakseen tarkoituksenmu-
kaisesti edellyttää Hasun mukaan omien välttämättömien ominaisuuk-
sien tunnistamista muista ominaisuuksista, ettei esimerkiksi lukkiuduta 
tiettyyn talotyyppiin. Tästä hän käyttää esimerkkinä pari- tai rivitaloa et-
sivän pariskunnan päätymistä pienkerrostaloasuntoon, jossa oli halut-
tu asuntokohtainen piha. Samalla on huomattava, että mikäli useampi 
kohde on hyväksyttävien kohteiden listalla, tulee sääntöjä täydentää 
uusilla valintakriteereillä.

Leksikografisessa päätöksentekomenetelmässä olennaiseksi muo-
dostuu kohteen parhaiden ominaisuuksien määrä. Tässä päätöksen-
tekomenetelmässä kuluttaja arvottaa ja asettaa muuttujat tärkeysjär-
jestykseen ja arvioi kohteet tämän listan avulla. Eniten arvoja täyttänyt 
vaihtoehto valitaan. Listatuista kriteereistä jonkin jäädessä täyttymät-
tä kohde hylätään, sillä menetelmä ei tunne korvaavuutta eri arvotus-
ten välillä.

Ominaisuuksia vastakohtaistava päätöksentekomenetelmä perustuu 
kohteen erikoislaatuun tai kohteen jonkin ominaisuuden merkitykselli-
syyteen. Asunnon valintapäätös tehdään siis sen erityisen myönteisen 
tai poikkeavan tekijän takia.

Nopealla aikavälillä tai muusta syystä asumisen valintaan paneutumat-
tomien on todettu käyttävän ominaisuuksien peräkkäistä eliminointi 
-menetelmää. Tässä päätös tehdään listaamalla kohteen minimiarvo-
ja ja kaikki kohteet, jotka sisältävät listauksen mukaan jotain kielteis-
tä, sivuutetaan.

Listattavien eroavaisuuksien mallissa tehdään vertailua kahden melko 
realistisen kohteen ominaisuuksien välillä ja aina paremmin pärjännyt 
vaihtoehto saa jatkaa. Vertailuun jäljelle jääneelle kohteelle valitaan siis 
aina uusi mahdollinen vaihtoehto, kunnes päädytään ominaisuuksiltaan 
muut voittaneeseen vaihtoehtoon.

Viimeinen päätöksentekomenetelmä esittää mitä on yksinkertaisim-
millaan asunnon valintaan johtava prosessi. Vaikutuksiin vetoavassa 
päätöksentekomenetelmässä valinta perustuu ensivaikutelmaan, tut-
tuuden tunteeseen tai molempiin. Tämän menetelmän yhteydessä on 
usein tulkittu olevan myös intuitioon perustuvia päätöksiä. Näitä niin 
intuitioon kuin muutenkin tähän menetelmään perustuvia päätöksiä ku-
vaa hyvin Hasun esittämä lausahdus, jota usein kuulee käytettävän: 
”(se) vaan tuntui heti kodilta!”54.

54 Hasu 2010, s. 80
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Edellä esitellyt päätöksenteon mallit eivät kuvaa sellaisinaan asunnon 
valintatilannetta, vaan osia sen takana tapahtuvista toiminnoista. Ku-
ten huomattua, mikäli seurattaisiin tarkkaan jotain muuta kuin viimeis-
tä menetelmää, ei intuitiolla ja tunteilla olisi käytännössä vaikutusvaltaa 
päätöksen tekoon. Tästä syytä voidaan todeta, että eri valintamenetel-
miä tulisikin käyttää valintaprosessin eri vaiheissa sekä myös saman-
aikaisesti.

1.3.3 ASUMISEN VALINNAN TARKASTELUN 
VAIKUTUKSIA SUUNNITTELUUN

Asumisen valinnat koostuvat siis osaltaan rationaalisesta, taloudelli-
sesti hyödyllisimpään ratkaisuun tähtäävistä valinnoista, ja osaltaan 
taas intuitioon pohjautuvista, elämätapaa ja -tyyliä toteuttavista valin-
noista. Kyttä, Pahkasalo & Vaattovaara55 ovat esittäneet käytettäväksi 
käsitettä asumispreferenssi tästä yksilöllisten elämäntyylien yhdistä-
misestä asumiseen ja fyysiseen ympäristöön. Asumisen valintojen voi-
daan näin ollen sanoa olevan oman asumispreferenssin toteuttamista 
parhaalla mahdollisella tavalla. Valintojen ja preferenssien välinen vas-
taavuus kertoo siis asukkaan tyytyväisyydestä valintaansa. Mitä pa-
remmin valinta vastaa asumispreferenssejä, sitä paremmin asukas viih-
tyy valinnassaan56. Todellisten asumisvalintojen ei voida kuitenkaan, 
todennäköisesti koskaan, katsoa vastaavan täydellisesti asumisprefe-
renssejä valintaprosessin monien muuttujien takia.

Lisäksi asumispreferenssien erilaistuminen ja asumisessa tapahtunut 
yksilöllistyminen on luonut oman haasteensa suunnittelulle. Preferens-
sien erilaistumisella tarkoiteaan siis elämäntapojen ja -tyylien kirjon 
kasvua. Suunnittelun tulisi kehittyä vastaamaan asukkaiden erilaistuviin 
toiveisiin ja mieltymyksiin nykyistä paremmin. Tähän, asukkaan henki-
lökohtaisista lähtökohdista lähtevään monimuotoistumiseen kun lisä-
tään vielä muut megatrendeiksikin57 mahdollisesti nousevat tai jo nous-
seet asumiseen vaikuttavat tekijät, voidaan huomata, että asumisen 
kehittämistä asukkaita paremmin huomioon ottavaksi todella tarvitaan. 
Asumiseen liittyviä megatrendejä on listannut esimerkiksi Kammonen58. 
Listaan kuuluvat muun muassa ennustukset ilmaston- ja työkulttuu-
rin muutoksesta sekä monipuolistuvista perhemuodoista. Kotitalouden 
asumisen ominaisuuksien yhdistelmän ja valitun asunnon tarjoamien 
ominaisuuksien vastaavuuden parantamiseksi pitäisi asumisen erilaiset 
ominaisuudet ja mahdollisuudet tuoda esiin jo suunnittelun varhaises-
sa vaiheessa. Näin voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa asukkaan tarpeita 

55 Kyttä, Pahkasalo & Vaattovaara 2010, s. 94
56 Kyttä, Pahkasalo & Vaattovaara 2010, s.92
57 internet lähde”...tarkoitetaan sellaista yksittäistä ilmiötä tai ilmiöiden tai tren-
dien joukkoa, joka määrittää tavalla tai toisella tulevaisuuden suunnan tai 
kokonaislaadun.”Futurix www-sivusto.< http://www.futunet.org/fi/> 08.02.2013
58 Kammonen 2012, s.109-152
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paremmin vastaavan asuinalueen ja asunnon löytymiseen. 

Ratvio käsittelee väitöskirjassaan59 urbaanin ja jälkiesikaupungillisen 
elämäntyylin vaikutuksia asumisen valintoihin ja arkiliikkumiseen. Tutki-
muksessaan hän muun muassa pyrkii analysoimaan asukkaiden asuin-
alueen valintaan vaikuttavia tekijöitä asuinalueeseen liittyvien arvos-
tusten, mieltymysten ja asukastyytyväisyyden avulla. Tutkimuskohteina 
Ratviolla ovat sekä kolme pientalovaltaista että kaksi urbaanissa kau-
punkiympäristössä olevaa asuinaluetta Helsingin seudulla. 

Puolistrukturoidun kyselymuotoisen tutkimuksen avulla alueilta löydet-
tiin yhteisiä ominaisuuksia, joilla todettiin olleen vaikutusta alueen va-
lintaan. Yleisesti kaikilla pientalovaltaisilla asuinalueilla teetetyissä ky-
selyissä näitä tekijöitä olivat esimerkiksi luonnonläheisyys, rauhalli-
suus ja turvallisuus. Lisäksi valinnan syiksi olivat nousseet perheen 
lapsimäärän kasvu tai vanhan asunnon pienempi koko sekä mah-
dollisuus rakentaa itse, tai ainakin osallistua oman talon suunnit-
teluun ja esimerkiksi materiaalivalintoihin. Samalla oman pihan rooli 
nousi merkittäväksi yhdessä luonnonläheisen pientaloalueen liikun-
ta- ja ulkoilumahdollisuuksien kanssa. Tyytyväisyyteen asukkaiden 
keskuudessa vaikuttavat alueiden lapsiystävällisyys, joka koettiin pi-
hateiden vähäisenä autoliikenteenä ja meluttomuutena, sekä osittain 
alueiden yhteisöllisyys.59

Tutkijat Kyttä, Pahkasalo & Vaattovaara60 löysivät empiirisen tutkimuk-
sen myötä, kahdelta asuinalueelta pääkaupunkiseudulla, viisi asukkai-
den muodostamaa, asumispreferenssiprofiileiltaan eroavaa asukas-
joukkoa. Tutkimuksen kohdealueet poikkesivat rakenteellisilta ominai-
suuksiltaan toisistaan, toinen alueista oli Arabianrannan kerrostaloalue 
Helsingissä ja toinen pientalovaltainen Lohjan Muijalan alue. 

Tutkijat60 huomasivat asumistoiveiden jakautuvan juuri asuinpaikan va-
linnan mukaan. He toteavatkin: ”Näyttää siltä, että jos asumisen perus-
valinta on onnistunut ja se tukee omaa elämäntapaa ja -tyyliä, asumis-
ratkaisuun ollaan valmiita panostamaan ja siitä halutaan pitää kiinni”61. 
Näin ollen asumisen ominaisuuksien esiin tuomisella voidaan vaikuttaa 
perusratkaisun onnistumiseen ja sitä myötä asumisen laatuun jatkossa. 

Kytän ym. tutkimuksen tulokset preferenssiprofiilien ominaisuuksis-
ta, eli asuinalueilla arvostetuista tekijöistä, mukailevat pääsääntöisesti 
edellä mainittuja Ratvion analyysin tekijöitä. Asuinalueiden luonnon-
läheisyyttä, rauhallisuutta, turvallisuutta sekä osallistumishalukkuutta 
suunnitteluun ja toteutukseen korostettiin yleisesti myös näissä vas-

59 Ratvio 2012, s.135-144
60 Kyttä, Pahkasalo ja Vaattovaara 2010, s.121-139
61 Kyttä, Pahkasalo ja Vaattovaara 2010, s.129
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tauksissa. Esiin nousi lisäksi mahdollisuus työn tekemiseen kotona, 
jonka lähes kaikki vastaajista arvottivat varsin korkealle sekä yhteisten 
tilojen rakentamisen mahdollisuus alueelle.60

Tutkijoiden luomat asumispreferenssiprofiilit, joihin vastaajat jaettiin, si-
sälsivät kuitenkin myös luetteloa täydentäviä tekijöitä. Näitä olivat esi-
merkiksi kävelytiet, mahdollisuus yksityisyyteen ja asumisen pysy-
vyys. Lisäksi koettiin tärkeäksi mahdollisuus osallistua asuinalueen ke-
hittämiseen ja niin sanottuun naapurustoaktiivisuuteen, mutta löytyi 
myös omasta rauhasta ja vaivattomasta asumisesta nauttijoita.60

Tutkijat ovat löytäneet yhtäläisyyksiä myös löytämiensä profiilien ja Tar-
pion ym.62 vuonna 2007 Hämeenlinnan kaupungin asumisstrategian 
pohjaksi teetetystä, erilaisia asumistapoja palvelevia kaavaratkaisuja 
tutkivasta työstä. Tarpio ym. on Kytän ym. mukaan työssään tunnista-
nut kahdeksan asumisteemaa, joille on fyysisen ympäristön analyysiin 
perustuen luotu kaupunkirakenteellinen vaihtoehto, palvelemaan kuta-
kin ryhmää. Asuinalueen valintaan liittyvien ominaisuuksien listan täy-
dentämiseksi käytän pohjana Kytän, Vaattovaaran & Pahkasalon 62 tul-
kintoja neljästä Tarpion ym. tunnistamasta ryhmästä.

Attraktioasumisessa asuminen perustuu asumistason korkeaan laa-
tuun ja asukkaan haluun panostaa sekä käyttää asuntoaan esimerkiksi 
edustamiseen. Ratkaisut sijoittuvat yleisesti päättyvien teiden varsil-
le, rantatonteille ja mahdollistaen näköyhteyden kiinnostavaan teki-
jään tai ympäristöön alueella, jonka suuntaan asunnon päätilat myös 
sijoittuvat.

Tee-se-itse asumisessa korostuu itsensä ilmaiseminen ympäristöä yk-
silöllistäen. Tekeminen voi kohdistua sekä asunnon ulko- että sisäti-
loihin. Kaupunkirakenteellisesti tee-se-itse ryhmä voi sijoittua vapaasti.

Latauspisteasuminen on helppoa asumista ja antaa mahdollisuuden 
levähtää sekä ladata akkuja kiireisen arjen keskellä, eikä töitä haluta 
tuoda kotiin. Tässä ryhmässä uusimpia teknonolgisia innovaatioita 
hyödynnetään asumisen arjen helpottamiseksi.

Kahden puolen asuminen tarjoaa mahdollisuuden erottaa asumises-
ta itsenäisiä toiminnallisia osia ja se sopii esimerkiksi yrittäjälle, joka 
yhdistää työn ja kodin tai uusioperheen asumismuodoksi. Ratkaisussa 
korostuu siis asunnon monitoimisuus ja erilaiset käyttömahdollisuudet 
vaihtelevissa elämäntilanteissa.

Lisään vielä lisäosilla kasvavan sekä joustavan asumisratkaisun omi-
naisuuksien joukkoon. Lisäsosiin perustuva asumisratkaisu palvelee 

62 Kyttä, Pahkasalo ja Vaattovaara 2010, s. 144-147 viittaa Tarpio ym 2007
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esimerkiksi nuorta paria, jotka ovat hankkimassa ensimmäistä asun-
toaan. Tällöin tilantarve saattaa olla vielä pieni, eikä varallisuutta niin 
sanottujen turhien neliöiden rakentamiseen ole. Tilantarpeen tai va-
rallisuuden kasvaessa asuntoa on mahdollista laajentaa. Joustavaa 
asuntorakentamista on taas tutkinut esimerkiksi arkkitehti Karin Krok-
fors väitöskirjassaan. Krokfors tarkoittaa asunnon typologisella jous-
tavuudella sitä, että:  ”...rakennuksen tilallisten ominaisuuksien tulee 
sallia asukkaan omaehtoisista muuttuvista tarpeista lähtevä asuminen 
ilman, että asuntoon joudutaan tekemään suuria muutoksia tarpeiden 
vaihdellessa.”63

Näitä edellä esiteltyjä asumisen valintaan vaikuttavia tekijöitä suunnit-
telussa huomioimalla on mahdollista luoda asuinalueille ominaisuuksia, 
joihin asukas toiveineen ja tarpeineen voi samaistua. Ominaisuudet on 
kerätty yhteen kuvassa 2. Tulee tietysti muistaa ihmisten olevan yk-
silöitä, jotka kokevat asioita henkilökohtaisesti. Tutkimusten kuitenkin 
osoittaessa, että ihmiset kiinnittävät valintatilanteessa huomiota hyvin 
samankaltaisiin ominaisuuksiin, uskallan esittää niitä huomioivan suun-
nittelun edesauttavan omia toiveita vastaavan asuinalueen löytymistä. 
64;65;66;67

Näitä teemoja on hyödynnetty myös Sastamalan Kukkurin alueen suun-
nittelussa alueen ominaisuuksien ja asukkaiden toiveiden yhteyden 
löytymiseksi. Ratkaisuja ominaisuuksien toetuttamiseksi käydään läpi 
Kukkurin rakentumisen vaihtoehtoja käsittelevässä kappaleessa 3.3.

63 Krokfors 2006, s.22
64 Hasu 2010
65 Kyttä et al. 2010
66 Strandell 2010
67 Tyvimaa & Kananen 2011
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Kuva 2. Ominaisuudet, joihin asukkaiden on huomattu kiinnittävän huomiota etsiessään asuntoa. 
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2.1 NUORI KAUPUNKI TILASTOINA

Pirkanmaan maakuntaan kuuluva Sastamalan kaupunki syntyi vuoden 
2009 alussa, kun Vammalan kaupunki sekä Äetsän ja Mouhijärven kun-
nat yhdistyivät. Vuoden 2013 alussa myös Kiikoisten kunta liittyi Sas-
tamalaan.

Viimeisen kuntaliitoksen myötä kaupungin asukasluku on vajaat 26 000 
asukasta ja maapinta-ala noin 1430 km2.. Väestötiheys, joka perustuu 
yhteen laskettuihin tilastoihin Sastamalasta ja Kiikoisista vuoden 2011 
lopulla, on uudessa Sastamalassa 18,0 asukasta/km2.68;69 Sastamalan 
ja Kiikoisten yhdistymistä käsittelevässä raportissa ennustetaan uuden 
kunnan väestörakenteen kehitystä vuodesta 2010 vuoteen 2030. Vir-
tuaalikunnan Sastamala-Kiikoinen väkiluvun ennustettiin kasvavan lie-
västi (3,3%) tarkasteluvälin aikana väestörakenteen painottuen, ylei-
siä väestörakennemuutos ennusteita noudattaen, seniori-ikäisiin ja 
voimakkaimmin ikääntyneisiin.70 (Kuva 3) Vuonna 2011 Sastamala oli 
muuttovoittokunta vajaalla 40 asukkaalla71.

 

Kuva 3. Virtuaali kunta Sastamala-Kiikoinen väestönkehitys vuosina 2010-2030.53

Maantieteellisesti Sastamala sijoittuu Pirkanmaan suurimmasta kes-
kuksesta Tampereesta lounaaseen, noin 55 kilometrin päähän. Toinen 
keskittymä, jonka vaikutusalueeseen kaupunki osittain kuuluu, on Po-
rin seutu, jonka keskus sijaitsee noin 70 kilometriä Sastamalan kes-
kustasta länteen. 

Liikenteellisesti tarkasteltuna kaupunki sijoittuu hyvien yhteyksien var-
relle. Kaupungin maiden läpi kulkevat valtatiet 11 ja 12 sekä rautatie. 

68 Internet -lähde, Tilastokeskus - 9.1.2013
69 Internet -lähde, Tilastokeskus - 9.1.2013
70 Räsänen 2012, s.7
71 internet lähde, Tilastokeskus - 9.1.2013
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Valtatie 11 Tampereelta Poriin kulkee keskustan pohjoispuolelta ja val-
tatie 12 Tampereelta Raumalle keskustan länsipuolelta, jota pitkin on 
yhteys myös Turkuun. Viimeksi mainittu kulkee reilun kahden kilomet-
rin päässä Sastamalan keskustasta. Sastamalan kautta kulkeva rauta-
tie Tampereelta Poriin, pysähtyy sekä Vammalan että Karkun asemilla. 

Ajallisesti mitattuna Sastamala sijoittuu hyvin tiiviisti Tampereen vaiku-
tusalueeseen. Sastamalan keskustasta linja-autolla siirtyminen Tam-
pereelle kestää tunnin ja junalla sama matka taittuu 45 minuutissa. 
Julkisten kulkuneuvojen liikennöintitiheydet Tampereen suuntaan ovat 
hyvät. Arkisin, aamun puoli kuuden ja illan puoli kymmenen välillä, 
linja-autoyhteydet lähtevät sekä Sastamalasta kohti Tamperetta että 
Tampereelta kohti Sastamalaa kerran tunnissa.72;73 Sastamalasta mui-
hin kuntiin pendelöivistä ihmisistä suurin osa käy töissä juuri Tampe-
reella. Seuraavaksi suurimmat pendelöintikunnat ovat Huittinen ja No-
kia.74 Matka-aika Poriin julkisella liikenteellä on vajaasta tunnista puo-
leentoista tuntia, riippuen käytettävästä kulkuvälineestä ja Turkuun 
linja-autolla kahdesta tunnista kahteen ja puoleen tuntia.72;73

Sastamalan työttömyysaste oli vuoden 2010 lopussa, ennen Kiikois-
ten kuntaliitosta, 7,5%. Samaan aikaan kaupungissa olevien työpaik-
kojen määrä oli vajaat 9000, jotka työllistivät suurimman osan työssä 
käyvästä väestöstä (72,4%).75 Kiikoisissa työttömyysaste oli 10,6% ja 
siellä kunnan sisäisiä työpaikkoja oli 380. Näissä työpaikoissa työs-
kenteli 52,8% työssä käyvistä kiikoislaisista.76 Kyseisten tunnuslukujen 
on kuntien yhdistymistä käsittelevässä raportissa ennustettu pysyvän 
lähes samankaltaisina vuoteen 2030 asti. Lisäksi uuden Sastamalan 
kaupungin strategioiksi on mainittu sekä yritystoiminnan edistäminen 
kaupungin alueella että uusien asuinalueiden kaavoittaminen laaje-
nevan Tampereen kaupunkiseudun suuntaan.74 Sastamalalle on tun-
nusomaista vanhana kauppalana suuri yrittäjyysaste: vuoden 2011 lo-
pussa kaupungissa oli vajaat 2100 yritystoimipaikkaa, kun esimerkik-
si Ylöjärvellä, jonka väkiluku ja maapinta-ala ovat lähellä Sastamalan 
vastaavia lukuja, yritystoimipaikkoja oli vain reilut 1500.77

72 internet lähde, Matkahuolto - 9.1.2013
73 internet lähde, Vr - 9.1.2013
74 Räsänen 2012, s. 50-51
75 Internet lähde, Tilastokeskus - 9.1.2013
76 Internet lähde, Tilastokeskus - 9.1.2013
77 Internet lähde, Tilastokeskus - 9.1.2013



34

2.2 HISTORIALLISESTA ASUINPAIKASTA 
KAUPUNGIKSI

Sastamalalla paikkana on pitkä historia niin kulttuurillisesti kuin raken-
nushistoriallisestikin. Pysyvää asutusta alueella on ollut aina rauta-
kaudelta asti. Sastamalan keskustaajaman alueella sijaitsevista kylis-
tä Kaukola, Tyrväänkylä ja Roismala ovat olleet tuolloin jo olemassa.78 

Sastamalassa on kaksi keskiaikaista kivikirkkoa: Pyhälle Marialle omis-
tettu Sastamalan kirkko sekä Pyhän Olavin kirkko.79 Keskiaikaisten kirk-
kojen lisäksi Sastamalan alueelta löytyy useita muita historiallisia kirk-
koja, kuten esimerkiksi Suodenniemen (1831), Tyrvään (1855) ja Mou-
hijärven kirkot (1858). Yhteensä kirkkoja nykyisen Sastamalan alueella 
on 10 kappaletta.80

1800-luvun jälkipuoliskolla, kirkkojen rakentamisen jälkeen, alkoi Sas-
tamala kehittyä myös kaupallisesti. Elinkeinotoiminnan vapautumisen 
myötä vuonna 1859, pysyviä kauppiaita ja käsityöläisiä asettui Tyrvään 
kirkon edustalle myymään tuotteitaan. Pysyvää kauppiastoimintaa voi-
daan sanoa seuranneen Tyrvään kunnan toiminnan alkaminen, joka pe-
rustettiin kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1869.79 1870-luvulla 
Tyrvään niemellä oli suunnilleen 25 liike- ja asuinrakennusta ja asukas-
luku kohosi vuosisadan puolivälin sadasta asukkaasta voimakkaasti 
vuosisadan loppua kohti. Tuhannen asukkaan raja ylittyi kuitenkin vas-
ta seuraavan vuosisadan puolen välin aikoihin.81 Ensimmäiset kansa-
koulut Hopussa ja Karkussa aloittivat toimintansa vuonna 1873. Kolme 
vuotta myöhemmin perustettiin Tyrvään säästöpankki. Tryvis Brygeri 
niminen olutpanimo aloitti toimintansa 1880-luvun alussa. 1890-luvul-
la rautatien ansiosta liikenneyhteydet Tampereelle paranivat ja samaan 
aikaan vuonna 1894 perustettiin myös puhelinyhtiö Tyrvään Telefooni 
Oy, sekä Tyrvään sanomat alkoi ilmestyä. Sanomalehden ilmestyessä 
edelleen, on se Suomen vanhin suomenkielinen paikallislehti.79 Rau-
tatien ansiosta alueelle kehittyi kauppatoiminnan lisäksi teollisuustoi-
mintaa. Ensimmäisiä merkittävimpiä teollisuuslaitoksia oli vuonna 1890 
aseman lähettyville perustettu Tyrvään Höyrysaha 81. Vuosien 1893 ja 
1899 välissä alueella toimi myös Wiikarin vaneritehdas, joka oli ensim-
mäinen lajissaan Suomessa79. Alueelle perustettiin myös 1900-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen aikana maaseudun ensimmäinen säh-
kölaitos, Tyrvään sähkötehdas, jonka ansiosta alueelle saatiin sähköt 
sekä katuvalaistus 81.Samaan aikaan kirkon ympärille alkoi syntyä muita 
osuustoiminnallisia yrityksiä kuten esimerkiksi meijereitä sekä laajem-

78 Mäkelä 2000, s.13
79 Koskinen, s.22
80 internet lähde, Sastamalan seurakunta - 19.2.2013
81 Mäkelä 2000, s.17
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malti teollisuuslaitoksia kuten tiilitehtaita. Kaupallisen ja teollisen toi-
minnan kasvaessa perustettiin Vammalan kauppala huhtikuussa 1907. 
82;83

Vammalan perustamisen myötä taajaman perustajatalojen, Tuomiston, 
Hopun ja Heikkilän omistuksessa olevat maat lunastettiin valtiolle ja 
kauppalaan laadittiin ensimmäinen asemakaava. Asemakaavan laati-
jana toimi V.O. Lille ja se valmistui vuonna 1909. Alunperin Vammala 
oli osa Tyrväätä. 1950-luvulla osa Tyrväätä liitettiin Vammalaan kaup-
pala-alueen laajentumiseksi. Seuraavan vuosikymmenen puolivälissä, 
vuonna 1965 perustettiin Vammalan kaupunki. Seuraavan kerran kau-
punki kasvatti kokoaan vuonna 1973, kun sen osaksi liitettiin Karkku 
sekä ne osat Tyrväästä, joita ei aiemman alueliitoksen yhteydessä vielä 
oltu liitetty. Seuraavana vuonna vahvistettiin, osittain vieläkin voimas-
sa oleva, keskustan kaupunginosan asemakaava.82 Seuraava alueliitos 
tapahtui reilun kolmenkymmenen vuoden jälkeen, vuonna 2007, kun 
Suodenniemi liitettiin osaksi Vammalaa. Tästä kahden vuoden kulut-
tua, Muohijärven, Äetsän ja Vammalan yhdistyessä syntyi kaupunki ni-
meltä Sastamala. Vuoden 2013 alussa myös Kiikoisten kunta liitettiin 
osaksi kaupunkia. 

On mielenkiintoista huomata, että keskiajalla paikalla sijainneen suurpi-
täjän, Sastamalan, sekä tämän vuoden alusta voimaan astuneen alue-
liitoksen myötä syntyneen Sastamalan maa-alueet, ovat jotakuinkin sa-
mat. Erotuksena suurpitäjään on vain Lavian pysyminen omana kunta-
naan Sastamalan pohjoispuolella.84

2.3 ASUMISEN OMINAISUUKSIA 
SASTAMALASSA

Sastamalan asumishistoria ulottuu pitkälle ensimmäisen vuosituhan-
nen alkuun, josta ovat kertomassa alueelta löydetyt röykkiöhaudat. Var-
haisimmat asiakirjamerkinnät asutuksesta ovat 1400-luvun puolivälin 
ja 1500-luvun ensimmäisten vuosikymmenten ajalta. Niissä mainitaan 
alueella sijainneen neljä taloa.82 Asumisen paikalliset ominaisuudet ovat 
siis alkaneet kehittyä viimeistään tuolloin, todennäköisesti jo aikaisem-
min, kun kaskiviljelyn yleistyessä ihmiset pysähtyivät paikoilleen ja kyliä 
alkoi muodostua. Useimmat Sastamalan keskustaajaman kylistä ovat-
kin peräisin ajalta ennen 1300-lukua.85

82 Mäkelä 2000, s. 17
83 Koskinen, s. 22
84 Koskinen, s. 1
85 Mäkelä 2000, s.13
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Sastamalan maisemallinen ja topografinen perusrunko koostuu laak-
soista ja selänteistä. Kokemäenjoesta, Rauta- ja Likovedestä muodos-
tuvaa vesipintaa voidaan pitää polveilevan, alavista pelloista ja kor-
keista metsäistä ”vuorista” koostuvan maiseman ytimenä.86 Jyrkkärin-
teisten selänteiden tiheän metsän ja alavien laaksojen peltomaiseman 
liitoskohta on maisemallisesti erittäin merkittävä. Yhtenäiset, muurimai-
set, metsäselänteet toimivat kehysmetsinä viljelysmaille.

Asuminen on useimmiten sijoittunut edellä mainittujen selänteiden au-
rinkoisille, länteen ja lounaaseen viettäville alarinteille. Näillä alueilla 
on ilmastollisesti heikommat tuuliolosuhteet ja rinne loivempi soveltu-
en paremmin rakentamiseen kuin selänteiden ylärinteillä. Korkeampi-
en mäkien väliset satulapainanteet ja savitasanteiden loivat kumpareet 
ovat osoittautuneet myös hyviksi rakentamisen paikoiksi.86

Asutus on tiheintä Sastamalan keskustaajaman alueella, josta se on 
levinnyt etäämmälle. Nykyään lähes yhtenäisiksi kasvaneet asuinalu-
eet ovat levinneet keskustan eteläpuolelle Punkalaitumentien suuntaan 
ylittäen Valtatie 12. Pohjoisen suunnassa asutus on levinnyt enimmäk-
seen Sastamalantien varteen kohti koillista. (kts. kuva 5.)

Sastamalalaisten alueellisten identiteettien ja paikallisten asumisen 
ominaisuuksien kartoittamiseksi käyn läpi joitain merkittäviä rakenne-
tun ympäristön kohteita Sastamalan keskustaajaman alueelta. Asuin-
alueet on merkattu kuvaan viisi punaisella.

2.3.1 NUUPALA

Nuupalan pientaloalue sijoittuu 
Vammalan rautatieaseman poh-
joispuolelle. Pientaloalueen sisä-
osien tontit muodostavat sään-
nöllisen ruudukon. Suorakaiteen 
muotoiset tontit, joiden lyhyt sivu 
kiinnittyy katuun ovat suuruudel-
taan keskimäärin noin 1300 m2 
luokkaa. Talojen sijaintia tontilla 
voisi niiden sijoittumisesta pää-
tellen sanoa ohjanneen oleske-
lupihan luominen talon eteläpuo-
lelle. Itä-länsi suuntaisten tont-
tikatujen pohjoispuolella talot 
työntyvät tontin takaosiin ja eteläpuolisilla tonteilla ne taas kiinnittyvät 
lähelle tontin rajaa. Tästä johtuen katutila tonttikaduilla jää toispuolisek-
si tai sitä ei muodostu lainkaan.

86 Mäkelä 2000, s. 20

tr

Kuva 4. Nuupalan asuinalueen rakeisuuskuva ja 
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Kuva 4. Sastamalan taajaman asutuksen levinneisuus. Kuvaan punaisella 
merkitty tarkastelun kohteena olevat asuinalueet (ei mittakaavassa)
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Alueen rakennuskanta muodostaa poikkeuksellisen yhtenäisen koko-
naisuuden. Alueen rakennuksista valtaosa on valmistunut ennen sotia, 
jolloin asuminen oli vielä yhteisöllistä ja niin kaupunki kuin kauppala-
alueillakin pienimuotoinen viljely ja karjan pito olivat yleistä. Nuupalan 
alueen kehitys on osa rautatien mukanaan tuomaa teollista kehitystä 
Sastamalssa. Tältä ajalta olevat rakennukset ovat pääasiassa mansar-
dikattoisia puurakenteisia huviloita. Sotien jälkeisen jälleenrakennus-
kauden aikaiset rakennukset muodostavat seuraavaksi suurimman ra-
kennusten ryhmän. Tämän aikakauden rakennukset muodostavat yh-
tenäisen harjakattoisista, tyyppitalon kaltaisista, ja usein puolitoista 
kerroksisista rakennuksista muodostuvan kokonaisuuden.87 Jälleenra-
kennuskauden ajalle tyypillisiä ominaisuuksia käydään läpi Keskustan 
ja Sylvään pientaloalueita käsittelevässä alaluvussa.

2.3.2 RAIVIO

Raivion alue sijoittuu Nuupalan 
pientaloalueen ja rautatieaseman 
eteläpuolelle. Alueita on ennen 
yhdistänyt rautatien ylittävä katu. 
Raivion alueen tontit ovat hyvin 
erikokoisia, aina 400 m2 tonteista 
reilun tuhannen neliömetrin tont-
teihin asti. Pientaloalue on veh-
reä ja tiet edelleen hiekkapintai-
sia. Alueen tiestö on muuttunut 
alkuperäisistä liikennöidyistä ka-
duista kevyen liikenteen kaduik-
si lukuun ottamatta kahta katua88.

87 Mäkelä 2000, s.44
88 Mäkelä 2000, s.45
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Rakennuskanta tiestöineen Raivion keskiosissa muodostavat tiiviin ko-
konaisuuden 1900-luvun alusta. Alueella on tuolta ajalta 13 säilynyt-
tä asuinrakennusta sekä radanvarressa sijaitseva työväentalo. Reuna-
alueiden rakennuksia on purettu ja säilyneissä on nähtävissä muutok-
sia rakennusten ulkoasuihin. Sisäosissa rakennukset ovat säilyneet 
paremmin alkuperäisessä asussaan.89

Raivion ja edellä esitellyn Nuupalan vanhemman rakennuskannan luo-
man alueellisen yhtenäisyyden takana saa ttaa olla niiden maan omista-
jan aktiivisuus 1900-luvun alussa. Maanomistaja Valter Gallén nimittäin 
laati alueiden rakentumisesta jonkinlaisen suunnitelman, jota rakenta-
misessa tuli noudattaa.89

2.3.3 MARTTILANKATU

Sastamalan keskustassa kulke-
van, vielä 1950-luvulle asti kau-
pungin pääkatuna toimineen, 
Marttilankadun varrella säilyneet 
kauppala-ajan rakennukset hen-
kivät ajalle tyypillisestä rakenta-
misesta. Vuonna 1918 keskustaa 
riepotellut tulipalo tuhosi keskus-
tan pahoin, jonka seurauksena 
suurin osa keskustan rakennuk-
sista on peräisin 1920-luvulta 
tai sen jälkeen. Osa Marttilan-
kadun alkuperäisistä rakennuk-
sista säästyi tulipalosta, ja ovat, 
yhdessä myöhemmin rakennettujen rakennusten kanssa, suurimmak-
si osaksi edelleen alkuperäisessä käytössään, liike- ja asuinrakennuk-
sina.90

Liikerakennukset sijaitsevat kiinni tontin kadunpuoleisessa rajassa, 
muodostaen molemmin puolin rajattua katutilaa. Rakentamattomilta 
osiltaan katu rajautuu mataliin aitarakennelmiin, joita kesäkaudella ko-
rostavat tonteilta kadulle työntyvät istutukset ja vehreys.

Marttilankadun vanhat rakennukset muodostuvat useimmiten ensim-
mäisen kerroksen liiketiloista ja ylempien kerrosten asuintiloista. Myös 
yksikerroksisia liikerakennuksia kadun varresta löytyy, jolloin asuintilat 
sijaitsevat erillisissä rakennuksissa tontin takaosissa. Julkisuusasteen 
muuttumisesta kertoo materiaalin vaihtuminen. Ensimmäisessä kerrok-

89 Mäkelä 2000, s.45
90 Mäkelä 2000, s.27
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sessa on usein käytetty kiveä tai rappausta, kun taas ylemmät kerrok-
set ovat puupintaisia. Marttilankadun rakennushistoriallisesti arvokkaat 
rakennukset noudattelevat rakennusajankohdilleen ominaisia piirteitä. 
Tyylejä on havaittavissa aina 1800-1900-lukujen vaihteen klassismis-
ta, jugendin ja kansallisromantiikan vaikutteiden kautta funktionalismiin 
sekä 1950-luvun jälkiteolliseen funktionalismiin91. Usein kadunsuuntai-
sia julkisivuja rytmittävät kattolyhdyt sekä päätykolmiot, joiden voidaan 
ajatella kertovan toisen kerroksen käyttötiloista.

2.3.4 KESKUSTAN JA SYLVÄÄN PIENTALOALUEET 

Keskustan pääkadun, Puistokadun, eteläpään ja Liekoveden väliin si-
joittuva pientaloalue on perua vuonna 1909 laaditulle Vammalan ase-
makaavalle. Alueen rakentuminen sijoittuu kuitenkin pääosin vasta so-
tien jälkeiselle jälleenrakennuskaudelle. Alueella on kuitenkin jäljellä 
muutamia jo ennen sotia rakennettuja, sekä vuoden 1918 tulipalosta 
selvinneitä taloja.92

Tampereentien alkupäässä, tien pohjoispuolella sijaitseva Sylvään 
pientaloalue sijoittuu rakentumisajankohdaltaan samalle vuosikymme-
nelle Keskustan pientaloalueen kanssa. Alueen asemakaava on tosin 
laadittu vasta juuri ennen rakentamisen aloitusta.93

Alueiden kaavallisen perusajatuksen muodostavat lähes säännöllisis-
tä suorakaiteista muodostuvat tontit ja niistä koostuvat korttelit. Kes-
kustan alueen korttelit muodostuvat neljästä kymmeneen tontista. Syl-
väässä tontit ovat kauttaaltaan hieman pienempiä ja korttelit suurem-
pia. Tonttikatujen väliin Sylväässä jää jopa neljätoista tonttia. Tontit 

91 Mäkelä 2000, s.55-59
92 Mäkelä 2000, s.60
93 Mäkelä 2000, s.63

Kuva 10. Marttilankadun kauppalarakennuksia. Kuvan korkeampi kiviosa on vuodelta 1921 ja 
puinen osa vuodelta 1923 (Mäkelä 2000, s.55)



41

ovat kokoluokaltaan noin 800m2-1400m2. Kaavallisen perusratkaisujen 
muodostuessa samankaltaisista osakokonaisuuksista voidaan lähem-
mällä tarkastelulla huomata, että ne henkivät ajankohdilleen hyvin tyy-
pillisiä, toisistaan poikkeavia ratkaisuja.

Keskustan pientaloalueella rakentumisen ja kaavallisen tason suunnit-
telun voidaan katsoa tähdänneen tiiviimpään, työläiskaupunginosaan. 
Sylvään pitkille tonttikaduille voidaan taas nähdä sijoittuvan, kuten on-
kin, jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä rintamamiestaloja lähes sotilaal-
liseen riviin.

tr

tr

Niin Keskustan kuin Sylväänkin pientaloalueiden tyypillisimmät raken-
nukset ovat tyyppitalon kaltaisia, puolitoista tai kaksikerroksisia harja-
kattoisia rintamamiestaloja. Sotien jälkeen, suuren asuntopulan aikaan 
rakentuneina alueina, nopea rakennustahti mahdollisti kaupunkikuvalli-
sesti eheiden ja yhtenäisten alueiden muodostumisen. Keskustan pien-
taloalue rakentui valmiiksi jo 1950-luvulla ja sinne on rakennettu vain 
muutamia täydennysrakennuksia sen jälkeen. Sylvään alueella tontteja 

Kuvat 11 ja 12. Keskustan pientaloalueen rakeisuuskuva kiinteistöjakoineen ja ilmakuva alueesta
Kuvat 13 ja 14 (alla) Sylvään pientaloalueen rakeisuuskuva kiinteistöjakoineen ja ilmakuva alueesta.
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oli sen sijaan tyhjillään muutamia vielä 2000-luvulle tultaessa94. Raken-
tamattomiksi jääneiden tonttien ansiosta tällä alueella täydennysraken-
tamista on havaittavissa enemmän. Alueelle rakennetut täydennysra-
kennukset eivät aina istu vanhaan rakennuskantaan, joka on johtanut 
joissain osissa alueen yhtenäisyyden rikkoutumiseen.

Alueiden samasta rakentamisajankohdasta huolimatta ne poikkeavat 
ulkoisilta ominaisuuksiltaan toisistaan. Näiden eroavaisuuksien kautta 
voidaan tarkastella asumisen ihanteiden muutosta kolmen vuosikym-
menen aikana Sastamalassa. Keskustan pientaloalueella rakennukset 
sijoittuvat lähelle tonttikatujen puolista rajaa muodostaen tiiviisti rajat-
tua katutilaa. Tämä oli tyypillistä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ra-
kentuneille puukaupungeille95. Sen voisi ajatella olevan myös osa vuon-
na 1909 laaditun asemakaavan, ja paria vuotta aiemmin perustetun, 
maapinta-alaltaan pienen, kauppalan rakentumisen strategiaa. 

Sylväässä rakennukset taas sijoittuvat tonttien keskiosiin ja ovat näin 
ollen hyvä esimerkki jälleenrakennuskauden omakotiasumisen ihanne 
-ajattelusta, johon kuului omakotitalo isolla tontilla, jolla oli mahdolli-
suus pienimuotoiseen viljelyyn.

2.3.5 ASUMISEN OMINAISUUKSIA KUKKURIIN

Esitellyt alueet antavat kuvan Sastamalan asumisen ihanteista 1900-lu-
vun alusta lähtien. Yhdistämällä näitä asumisen ominaisuuksia edelli-
sen kappaleen osoituksiin suuresta yrittäjyysasteesta ja Sastamalas-
sa vallitsevasta pienyrittäjä hengestä luodaan suunnitelmissa Kukkurin 
alueelle mahdollisuudet jatkaa näitä perinteitä. Työtilat asuntojen yhte-
ydessä antavat mahdollisuuden harjoittaa pientä, asuinaluetta elävöitä-
vää toimintaa sen sisällä. Samalla se mahdollistaa joustavamman elä-

94 Mäkelä 2000, s.63
95 Lampi 2007, s.224

Kuva 15. Katukuvaa Keskustan pientaloalueelta syksyllä 2012.
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mäntyylin harjoittamisen kun esimerkiksi toisen vanhemman on mah-
dollista tehdä töitä kotona. Huolellisella suunnittelulla asuinalueella voi 
kuitenkin asua myös yksityisesti, omassa rauhassa.

Esitellyillä alueilla tontit ovat verrattain pieniä, jopa vain 400m2 suu-
ruisia. Pienien tonttien avulla myös Kukkurissa on pyritty säästämään 
asukkaiden virkistyskäyttöön muuta ympäristöä mahdollisimman pal-
jon. Samalla esimerkiksi pienviljeyyn ja oleskeluun on esitetty yhteisiä 
alueita, jolloin asuinalueen toimintaan osallistuminen on kaikille mah-
dollista oman tontin koosta riippumatta.

2.4 OSUUSKUNTA SUOMEN 
ASUNTOMESSUT

Suomen Asuntomessut on vuonna 1966 asumisen laadun parantami-
seksi perustettu osuuskunta. Asuntomessujen tärkeimpinä tavoittei-
na on alusta asti ollut kehittää asumista ja yhdessä yhteistyökumppa-
neiden kanssa esitellä kehitystyön tuloksia sekä alan osaamista lähes 
vuosittain järjestettävillä asuntomessuilla. Osk Suomen Asuntomes-
sut myös tukevat asumisen tutkimustoimintaa myöntämällä vuosittain 
Casa Humana -palkinnon ja -apurahan. Tukirahoilla on tuettu esimer-
kiksi lapsen asemaa asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asu-
mista edistäviä tutkimuksia.96

Ensimmäiset asuntomessut järjestettiin vuonna 1970 Tuusulan Lahe-
lanrinteessä. Messukohteet edustivat tyyppituotantoa aikansa teolli-
silta pientalovalmistajilta. Asumisen kehittämistä ensimmäisillä asun-
tomessuilla edusti koetalo A-70, joka oli osa alhaisiin kustannuksiin 
ja edullisuuteen tähtäävän pientalorakentamisen tutkimusta. Messu-
jen ”kävijämagneetiksi” osoittautui kuitenkin perinteinen savusauna.97

1970-luvulta 2010-luvulle tultaessa asuntomessuja on järjestetty yh-
teensä vajaana 40 vuotena, joinakin vuosina useammissakin kunnissa. 
Järjestyksessään toisten, Kangasalla pidettyjen asuntomessujen Ajan-
kohtainen Kakkonen tv-ohjelman messuraportissa kiinnitettiin huomi-
ota asuntomessujen uusien asumisratkaisujen uupumiseen, sisä- ja 
ulkotilojen välisten yhteyksien puuttumiseen, sekä siihen miten Suo-
messa asutaan muiden kuin asukkaiden ja suunnittelijoiden ehdoilla. 
Viimeksi mainitulla viitattiin siihen, että ratkaisut tekevät ne tahot, joilla 
on tuotantovälineet ja taloudellinen päätäntävalta.98

96 Internet lähde - Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Suomen asuntomessut - 
14.01.2013
97 Internet lähde - Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Menneet messut - 
14.01.2013
98 Internet lähde - Yle Elävä Arkisto, Asuntomessut Kangasalla 15.01.2013



44

Teknisesti uusia ratkaisuja rakentamiseen sekä asunnon lämmitysener-
gian tuottamiseen esiteltiin Lahden Riihelässä vuonna 1978 järjestet-
tyjen messujen kohteissa. Messuilla esiteltiin muun muassa kahdessa 
palassa rakennuspaikalle tuotu Lohko-talo sekä Aurinkotalo, jonka kat-
to toimi aurinkokeräimenä. Katon tuottamaa lämpöä varastoitiin sekä 
kuluvan päivän tarpeisiin, varaavaan lattiaan, että takapihalle erilliseen 
rakennukseen sijoitettuun vesivaraajaan, jonka oli määrä riittää varas-
toksi pidemmälle ajanjaksolle.99 Vuonna 1986 tekniset innovaatiot sai-
vat jatkoa, sillä Imatralla järjestetyillä asuntomessuilla esiteltiin maa-
kaasulämpökeskus. Maakaasulla lämmitettiin 19 alueen uutta oma-
kotitaloa sekä sen avulla toimi myös kiukaita, grillejä ja liesiä. Lisäksi 
messuilla esiteltiin maan ensimmäinen näköpuhelin.100

Ensimmäinen uuden tyyppiseen asumiseen tähtäävä asuntomessutee-
ma esiteltiin vuonna 1985 Jyväskylässä, Kuokkalan alueella järjestetyil-
lä asuntomessuilla. Messualueelle rakennettiin perustetun yhteisöllisen 
asumisen työryhmän kehittämä taloyhtiö, jossa oli sekä vuokra- että 
omistusasuntoja yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneille. Yhtiöön 
muuttavia asukkaita kerrotaan kiinnostaneen muun muassa muutos 
liian ydinperhekeskeisen asumismuodon yleistymiseen, kestävä ke-
hitys, taloudelliset säästöt jne. Taloyhtiön tilojen suunnitteluvaiheessa 
kokeiltiin myös asukkaiden osallistuvaa suunnittelua sekä omatoimista 
rakentamista. Sekataloyhtiön kokeiluprojektina pidetyssä taloyhtiössä 
on toiminut perustusvuodesta lähtien myös päiväkoti sekä muita lyhyt-
aikaisempia, asukkaiden toimesta kehiteltyjä toimikuntia sekä ryhmiä. 
Tuulenkyläksi nimetty asunto-osakeyhtiö on toiminnassa edelleen ja 
asumisen yhteisöllisten muotojen kerrotaan vain ajan kuluessa muutta-
van muotoaan, pysyen kuitenkin asumisen lähtökohtana.101;102 

Tampereen asuntomessuilla esiteltiin vuonna 1990 Puu-Tammelan alu-
een täydennysrakentamista sekä uutena asumismuotona vanhuksille 
suunnattua asumista, jota esiteltiin niin sanottuna asiantuntijakohteina 
eläkeläisten asuintalo Vellamon sekä Kuuselan palvelutalojen avulla. 
Messujen vetonaulaksi nousi terästalo, joka oli ensimmäinen teräsra-
kenteinen kerrostalo suomessa.103

Vuosituhannen viimeiseltä vuosikymmeneltä lähtien asuntomessujen 
teemat ovat kerranneet edellä mainittuja teemoja niiden painopistei-
den vaihdellessa, mutta itse asumiseen uusia muotoja tuovia ratkaisu-
ja on vaikea löytää. Seuraavaksi esittelen kiinnostavimpia poimintoja 
viimeisten 20 vuoden asuntomessuilta.

99 Internet lähde - Yle Elävä Arkisto, Asuntomessut Lahdessa - 15.01.2013
100 Internet lähde - Yle Elävä Arkisto, Asuntomessut Imatralla - 15.01.2013
101 Internet lähde - Yle Elävä Arkisto, Asuntomessut Jyväskylässä - 15.01.2013
102 Internet lähde - Tuulenkylän asuinyhteisö - 15.01.2013
103 Internet lähde - Yle Elävä Arkisto, Asuntomessut Tampereella - 15.01.2013
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Mäntsälässä vuonna 1992 olivat ensimmäisen kerran esillä asumis-
oikeusasunnot. Pietarsaaressa 1994 järjestetyillä messuilla esiteltiin 
lasi- ja teräsrakentamista lasitalon avulla sekä aurinkoenergiaa hyö-
dyntävä Aurinkotalo IEA5. Lisäksi lämmitysmuotoihin kiinnitettiin huo-
miota käyttäen hyväksi jätevedenpuhdistamon hukkalämpöä talojen 
lämmittämiseen lämpöpumppujen avulla. Vuoden 1996 messuilla, Ylö-
järvellä, messuteemojen käsitellessä  pääosin puurakentamista, mie-
lenkiintoisiksi anekdooteiksi näen kunnan kanssa järjestetyn kilpailun 
muunneltavasta omakotitalosta sekä arkkitehtiopiskelijoille järjestetyn 
kilpailun kestävän kehityksen omakotitalosta. Messualueella kiinnitet-
tiin huomiota myös vesihuoltoon ja alueelle toteutettiin kaksivesijär-
jestelmä. Lappeenrannan asuntomessuilla 1999 kokeiltiin laajemmin 
ensikertaa asukkaiden ja suunnittelijoiden yhteistyötä asuntoja suun-
niteltaessa, jonka tuloksena messualueelle toteutui 14 kohdetta. Hei-
nolan asuntomessuille, 2004, rakennettiin elämänkaaritalo, joka tarjoaa 
palveluja päiväkodista alakoulun kahdelle ensimmäiselle luokalle asti 
sekä naisten ja lasten ehdoilla suunnitellun liikuntasalin sekä päivä- ja 
asukastoimintaa vanhuksille. Lisäksi Heinolassa alueen lähileikkipaikat 
suunniteltiin palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä. Espoossa vuonna 2006 
järjestetyt asuntomessut sen sijaan tarjosivat selkeästi uutta myös asu-
misen saralla. Näillä messuilla esiteltiin pientaloasumisen lähes koko 
kirjo, asuntokannan muodostuessa pienistä vuokrayksiöistä aina tila-
viin omakotitaloihin asti. Monipuolisen asuntotarjonnan lisäksi messuil-
la käsiteltiin työn ja asumisen suhdetta, joka korostui erillisinä asuntojen 
yhteydessä sijaitsevina työtiloina. Seuraavana vuonna Hämeenlinnan 
asuntomessuilla osallistavaa suunnittelua korostettiin ja asuntoja suun-
niteltiin niihin muuttavien perheiden arjen lähtökohdista. Vaasan 2008 
asuntomessujen matalalämpöverkko, jonka avulla messutaloja lämmi-
tetään merenpohjasta otetulla lämmöllä, on ainutlaatuinen maailman-
laajuisesti. Lisäksi siellä hyödynnetään vanhan kaatopaikan metaani-
päästöjä, joilla tuotetaan lämmityksessä käytettävien lämpöpumppujen 
tarvitsema sähkö. Asuntomessualue on näin ollen lähes energiaomava-
rainen. Viimekesäiset Tampereen asuntomessut esittelivät jälleen päi-
vitetyn aurinkotalon. Lantti-nollaenergiatalo on Aalto-yliopiston ja yh-
teistyökumppaneiden hanke, joka tuottaa tarvitsemansa sähkön au-
rinkopaneeleilla ja lämpiää sekä aurinkokeräimillä että kaukolämmöllä 
tuottaen vuositasolla jopa kulutustaan enemmän energiaa. Tampereen 
messuilla oli esillä myös kohde, joka perustui raakatilaan, ja esitteli näin 
ollen pientalorakentamiselle uutta asuntomuotoa.104

Edellä mainittujen huomioiden lisäksi messuteemat 1990-luvulta lähti-
en käsittelivät esteettömyyttä, tietotekniikkaa, ekologisuutta, kestävää 
kehitystä, alueen turvallisuutta ja terveellisyyttä tai näiden aiheiden yh-
distelmiä 104. Listattujen ratkaisujen kehittäminen palvelee ja parantaa 

104 Internet lähde - Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Menneet messut - 
14.01.2013
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asumisen laatua sekä alentaa pitkällä aikavälillä kustannuksia ja raken-
tamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, ja ovat näin ollen tärkeä osa asu-
misessa tapahtuvaa muutosta. Kuitenkin itse asumisen kehittäminen 
ja uudentyyppisten perhemuotojen tarpeisiin ja vallalla oleviin megat-
rendeihin vastaaminen sekä pientalovaltaisen rakentamisen mahdolli-
suuksiin tarttuminen tuntuvat joiltain osin jäävän taka-alalle. Tulevien 
asuntomessujen kannalta olisi mielestäni tärkeää pyrkiä kehittämään 
asumista ja sen ominaisuuksia esimerkiksi samankaltaisilla päivityksil-
lä, kuin mitä menneiden asuntomessujen tulkinnalla voidaan huomata 
aurinkoenergiaa hyödyntävien ratkaisujen kehityksessä. 

Käytännössä vuonna 1978 esitelty aurinkokeräinkattoinen Aurinkotalo, 
vuoden 1996 Aurinkotalo IEA5, sekä viime kesänä esitelty Lantti-nolla-
energiatalo perustuvat täysin samaan lähtökohtaan, uusiutuvan energi-
an käyttöön. Tosin 70-luvulla suunnittelun lähtökohtana saattoi olla puh-
taasti asumisen lämmityskustannusten pienentäminen eikä uusiutuvan 
energiamuodon käyttö ekologisesta näkökulmasta105. Asumisenkaan 
lähtökohdat eivät varsinaisesti ole muuttuneet, sillä edelleen halutaan 
asua luonnonläheisesti, turvallisesti ja mieluiten omakotitalossa106;107. 
Näiden aiheiden kehittämiseksi ei vain ole löydettävissä asumisen omi-
naisuuksien osalta samankaltaista kehityskulkua.

Tulevien asuntomessujen teemoja ovat asumiseen ja alueen laatuun 
sekä aktiiviseen liikuntaan perustuvat lähtökohdat. Lisäksi puurakenta-
minen, ekologisten ja luontoarvoja korostavien asumisen ominaisuuksi-
en huomioiminen, sekä myös asumisen tilojen elinkaari nousevat tee-
moiksi vuoteen 2016 mennessä.108

2.4.1 ASUNTOMESSUT KUKKURISSA

Sastamalan kaupunki on osoittanut kiinnostuksensa järjestää Kukku-
rin alueella asuntomessut seuraavana mahdollisena vapaana olevana 
ajankohtana.

Edellä esiteltyjen asuntomessuteemojen täydentämiseksi Kukkurissa 
järjetettävien asuntomessujen teemaksi voisi nousta vaihtoehtoisuus ja 
elämäntyylien ja -tapojen mukaan rakentunut asuinalue. Messuilla voi-
taisiin tuoda esiin suunnitteluratkaisuihin johtaneet tekijät ja niitä hyö-
dyntämään suunnitellut ratkaisut, vaikka ne eivät olisi kaikki toteutueet-
kaan. Samalla voitaisiin kehittää asumisenteemoja siten, että ne esitte-
lisivät uusia ratkaisuja asumisen ominaisuuksien kehittämiseksi. Näitä 
teemoja voisivat olla esimerkiksi asunnon sisäinen muuneltavuus tai 

105 Internet lähde -Yle Elävä Arkisto, Asuntomessut Lahdessa - 15.01.2013
106 Kyttä et al. 2010
107 Strandell 1999
108 Internet lähde - Suomen asuntomessut, Messut - 15.01.2013
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lisäosilla täydentyvät asuntoratkaisut. 

Vaihtoehtoisia ratkaisuja on esitelty lisää ja tarkemmin tämän työn kap-
paleessa 3.3.

2.5 SWOT -ANALYYSI

Sastamalasta ja sen ominaisuuksista on tämän työn puitteissa laadittu 
SWOT -analyysi asuntomessujen järjestämiseksi. Analyysissä on käy-
tetty perinteistä nelikenttäasettelua, jossa kuvion vasempaan yläosaan 
listataan sisäisiä vahvuuksia (strenghts) ja oikealle sisäisiä heikkouksia 
(weaknesses). Kuvion alaosaan listataan taas ulkoisia mahdollisuuksia 
(opportunities) vasemmalle ja ulkoisia uhkia oikealle (threats). Sastama-
lasta tehty nelikenttäjako on esitetty kuvassa 16. Analyysin tuloksia on 
selvitetty ja perusteltu kaaviota seuraavassa tekstissä.

pienyritystausta kilpailukyky

väestörakenne

paikallisliikenne

vesistöjen huomaamattomuus
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kuntaliitos

kiinnostavuus

palveluiden hajaantuminen

imago

ennakkoluulot

luonto, maisema

matkailu, kulttuuri

marttilankatu

kattavat palvelutaluekeskus

historia

Kuva 16. SWOT -analyysin nelikenttäjako

SISÄISET VAHVUUDET
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ULKOISET UHAT
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SISÄISET VAHVUUDET 
Kaupungilla on vahva historia niin kulttuurihistoriallisesti kuin raken-
nushistoriallisestikin. Asutusta alueella on ollut jo myöhemmältä rau-
takaudelta lähtien. Vammalan kauppala perustettiin Vammaskosken 
rantaan vuonna 1907. Kauppalataustan sekä kaupunkiin 1800-luvun 
lopulla rakennetun rautatien paremmin mahdollistamalla teollisuudel-
la ja yrittäjyydellä on vahvat perinteet Sastamalassa. Pienyritystausta 
on havaittavissa alueella näinäkin päivinä korkeana yrittäjyys- ja työlli-
syysasteena. Tämän ansiosta asukkaiden hengessä on edelleen aistit-
tavissa yrittäjäilmapiiri.

Paikalliset ovat ylpeitä omasta asuinalueestaan, joka on aistittavissa 
kaupungissa liikkuessaan. Ollaan Tyrvääläisiä ja Vammalalaisia jne. 
Kuntaliitosten myötä Sastamalan keskustasta on tullut suuren alueen 
aluekeskittymä, keskus. Tämän vuoden alusta voimaan astunut kunta-
liitos Kiikoisten kanssa lisää vielä keskuksen mahdollisuuksia kehittyä. 
Sastamala keskuksena tarjoaa jo nyt kattavat sosiaali- ja terveyspal-
velut. Kaupungista löytyy hyvät päiväkotipalvelut, ala- ja yläkoulu, sekä 
lukio ja ammatillinen koulutuslaitos. Kaupungin keskusta tarjoaa hyvät 
kaupalliset palvelut pienestä koostaan huolimatta.

Sastamala on helposti saavutettavissa julkisilla kulkuneuvoilla. Kau-
punkia sivuaa valtatie 12, jota pitkin kulkevat bussiyhteydet isompiin 
kaupunkeihin, Tampereelle ja Turkuun, sekä valtatie 11 Tampereelta Po-
riin. Junaliikenne pysähtyy Sastamalassa kahdella pysäkillä Vamma-
lassa sekä Karkussa. Ajallisesti Sastamala sijoittuu noin tunnin pää-
hän Tampereesta ja Porista sekä noin kahden tunnin päähän Turusta.

SISÄISET HEIKKOUDET
Heikkoutena pitää pohtia, riittääkö alueen kiinnostavuus uusien asuk-
kaiden hankkimiseksi. Sijainti, noin tunnin päässä esimerkiksi Tampe-
reesta, asettaa Sastamalan kilpailemaan muiden Tampereen ympärys-
kaupunkien kanssa asukkaista. On olemassa mahdollisuus, että kau-
punki jää vain yhdeksi Tampereen ympäryskunnaksi muiden joukkoon. 
Voidaan siis pohtia mikä on maiseman ja luonnon lisäksi esimerkiksi 
lapsiperheitä ja nuoria aikuisia houkuttelevat tekijät? Muualta houku-
teltavien asukkaiden kiinnostavuuden riittävyyden lisäksi ongelmaksi 
muodostuu myös Sastamalan sisällä muuttavien asukkaiden riittävyys 
ajatellen uuden, varsin suuren, asuntoalueen rakentumista. 

Epäselväksi jää myös se, mitä kaupunki haluaa olla. Haluaako se olla 
pieni, sympatisoituva, vanhaan keskustaan tukeutuva idyllinen alue-
keskus, kehittyvä suuren alueen kaupallinen keskittymä, johon voivat 
tukeutua myös muut, kuin oman kaupungin asukkaat vai jotain tältä 
väliltä?
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Heikkoudeksi alueella osoittautuu lisäksi paikallisliikenne, jota tulisi ke-
hittää. Ainakin keskustaajamassa sijaitsevilta asuinalueilta olisi miele-
kästä päästä julkisen liikenteen avulla helposti keskustaan. Tällä hetkel-
lä joukkoliikenne ei palvele kaupungin asukkaita tyydyttävällä tavalla.

Lisäksi laajat, valtakunnallisestikin korkealle arvotetut, vesistöt ovat 
keskustaajaman osalta lähes huomaamattomia siellä kulkiessa. Niiden 
valtava potentiaali kaupungin identiteetille on mielestäni hyödyntämät-
tä.

ULKOISET MAHDOLLISUUDET
Valtakunnallisesti ajateltuna Sastamalan sijaitsee hyvien liikenneyhte-
yksien varrella. Valtatie 12 Tampereelta Raumalle, jolta on hyvät yhte-
ydet myös Turkuun, sekä valtatie 11 Tampereelta Poriin, kulkevat kau-
pungin alueiden läpi. Rautatie Porista Tampereelle kulkee myös Sasta-
malan kautta pysähtyen kahdella asemalla.

Kuntaliitokset tuovat mukanaan potentiaalin kehittää Sastamalan kes-
kustasta suuremman alueen keskittymää palveluineen. Sastamalalla on 
mahdollisuudet kasvaa kiinnostavaksi, omien rajojen ulkopuoleltakin, 
helposti saavutettavaksi keskukseksi Tampereen, Turun ja Porin väliin.

Monipuolinen ja kiinnostava luonto antavat taas mahdollisuuksia alu-
een kehittymiselle entistä terveellisemmäksi, turvallisemmaksi ja miel-
lyttävämmäksi kaupungiksi ja asuinkeskukseksi. Alueella vesistöjen ja 
korkeiden mäkien, ”vuorien”, yhteispeli on ainutlaatuista ja maakunta-
kaavatasollakin arvotettua maisemaa. Ympäristön tarjoamat mahdolli-
suudet matkailun monipuoliseen kehittämiseen tulee ehdottomasti ot-
taa haltuun. Matkailun kehittämisen ansiosta alueelle saataisiin turis-
teja, joiden mukana alueen palvelujen tarjontakin lisääntyisi. Erityisesti 
vesistöjen huomioiminen matkailun kehittämisessä olisi mielestäni kan-
nattavaa.

Keskustassa sijaitsevan Marttilankadun säilyneistä vanhoista kauppa-
la-ajan rakennuksista löytyisi potentiaalia suurempaankin kulttuuritoi-
mintaan, jopa pienimuotoisen vanhankaupungin brändäykseen. Säily-
neet rakennukset voisivat pienellä panostuksella muodostaa vastapa-
rin kaupalliselle Puistokadulle.

ULKOISET UHAT
Palveluiden sijoittuminen valtatie 12 läheisyyteen vie keskustalta mah-
dollisuuksia kehittyä kattavaksi aluekeskukseksi, jota pidän ulkoisena 
uhkatekijänä. Näin pienellä paikkakunnalla kahden keskustan, kaupal-
lisen ja kulttuurisen, luominen voi olla ongelmallista. Toisaalta ajatelta-
essa keskustaa suhteessa koko Sastamalaan ei palveluiden siirtyminen 
Valtatien läheisyyteen, noin kahden kilometrin päähän keskustasta, ole 
palveluiden hajaantumista.
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Nuoren Sastamalan kaupungin brändin puuttumista ja kaupungin jää-
mistä tylsäksi voidaan pitää uhkana. Riittääkö, esimerkiksi autoilijoil-
le, Sastamalan kiinnostavuus poikkeamaan valtatie12:ta? Miksi pitäi-
si muuttaa juuri tänne eikä esimerkiksi naapurikuntaan? Mikä on uu-
den, kuntaliitosten myötä kasvaneen, Sastamalan imago? Noustaessa, 
viimeisten kuntaliitosten myötä edelleen isommaksi kaupungiksi ,tu-
lisi sen näkyä jotenkin myös kaupungin ”habituksessa” ja imagossa. 
Sastamalan tunnettuutta lisäämällä voitaisiin myös osoittaa mahdolli-
set ulkopaikkakuntalaisten kielteiset ennakkoluulot kaupunkia kohtaan 
turhiksi.

2.5.1 SASTAMALA ASUNTOMESSUKAUPUNKINA

Sastamalan sijoittuminen Tampereen kasvukeskuksen läheisyyteen luo 
hyvät puitteet tavoitella asuntomessujen isäntäkaupunkiutta. Asunto-
messualueen sijoittuminen Tampereelle johtavan tien varteen antaa 
myös Kukkurille hyvät mahdollisuudet houkutella uusia asukkaita luon-
non rauhaan, lähelle keskustaa ja vain tunnin päähän Tampereesta. 

Alueliitosten myötä kasvanut kaupunki elää murrosvaihetta, jossa uu-
sia linjavetoja luodaan kaupungin tulevaisuudelle. Tässä kehityksessä 
kaupungin imago ja näkyvyys nousevat tärkeään rooliin ja sitä ne ovat 
myös asuntomessujen järjestämisen kannalta. Tällä hetkellä vielä hie-
man epävarmalta tuntuva kaupungin brändi tulisi kirkastaa ja markki-
noida asuntomessuja kehitetyn brändin avulla. Korostettavia ominai-
suuksia voisivat olla esimerkiksi erityinen luonto sekä kulttuurihistorial-
liset perinteet ja yrittäjyys.

Luonnon erityisyyttä voitaisiin huomioida esimerkiksi kehittämällä ve-
siliikennettä tai luomalla aktiviteetteja, jotka huokuttelisivat tarkastele-
maan Sastamalaa myös järven suunnasta. Asuntomessualueen sijait-
sessa rannassa voisi sinne esimerkiksi saapua keskustasta vesiteitse 
tai rannnan toiminnot voisivat liittyä kiinteästi järvelle ulottuvaan toimin-
taan. Talvisin taas keskustaa ja rannoilla sijaitsevia asuinalueita voisi yh-
distää hoidetut luisteluradat ja jääväylät jalankulkuun.

Keskustan alueen jo näkyvää kulttuurikeskittymää Marttilankatua kehit-
tämällä voidaan saada historia osaksi tätäpäivää. Vanhana pääkatuna 
toimineen Marttilankadun muuttuminen sivukaduksi uuden pääkadun, 
Puistokadun viereen antaa puitteet luoda kaksi katua, kulttuurikadun 
ja kauppakadun. Näitä kehittämällä keskustan alueet saisivat selvät 
identiteetit ja kaupungin omaleimaisuus sekä historia olisi aistittavissa 
kaupallisuuden ohella.

Kukkurin alueella kaupungin pienyrittäjyys taustaa pyritään pitämään 
yllä luomalla sinne mahdollisuuksia omatoimiseen yrittämiseen, kaup-
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pala henkeen. Asuintalojen ensimmäisten kerrosten tiloissa ja pihara-
kennusten sijoittelussa on otettu huomioon niiden monipuoliset käyt-
tömahdollisuudet. Pienet kotitoimistot ja työpaikat elävöittävät asuin-
aluetta. Useimmiten päivisin ihmisten ollessa töissä asuinalueet ovat 
tyhjillään. Työkulttuurin muuttuminen liikkuvammaksi mahdollistai-
si kuitenkin yhä useamman ihmisen  työskentelemisen muualla kuin 
työpaikallaan, esimerkiksi kotona. Lisäksi muuntuvilla pohjaratkaisuilla 
pystytään vastaamaan monipuolisemmin erilaistuneiden perhemuoto-
jen ja muuttuvien elämäntyylien kirjoon.
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3.1 SUUNNITTELUALUEEN ESITTELY

Sastamalan kaupungin tavoitteissa on kehittää Kukkurista moderni 
ja korkealuokkainen asuntoalue, joka on mahdollista toteuttaa myös 
asuntomessukohteena. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi alueen 
suunnittelua varten on kehitetty joustavia ja toisilleen vaihtoehtoisia ra-
kentumisen ratkaisuja tarjoava suunnittelumenetelmä, joka esitellään 
jäljempänä. Tässä kappaleessa tutustutaan ensin suunnittelualueeseen 
ja sen erityispiirteisiin, sekä rakentamisen paikkoihin.

Suunnittelualue, Kukkuri, sijaitsee Sastamalassa, Vehmaisten kylässä. 
Alue sijoittuu noin kahden kilometrin päähän Sastamalan keskustas-
ta itään. Suunnittelualue rajautuu länsipuolelta Iisan kaupunginosaan, 
eteläpuolelta Sastamalan keskustaan vievään Tampereentiehen. Itä-
puolelta alue rajautuu Vehmaan peltoalueisiin ja pohjoisesta Rautave-
teen. Kuva 17.

Suunnittelualue on kooltaan noin 20 hehtaaria. Maastonmuodoiltaan 
vaihteleva alue nousee korkeimmilta kohdiltaan +87,0 metriin meren-
pinnasta. Rautaveden pinta on keskiarvoisesti +57,2 metriä merenpin-
nan yläpuolella.

Alue kasvaa enimmäkseen lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää, jota 
elävöittävät kuivat kankaat, kosteat painanteet ja avokalliot sekä jyr-
känteet. Avokallioita sijaitsee sekä alueen keskiosissa että Rautaveden 
rannalla. Pääosin rannat ovat jyrkkärinteisiä metsiä, eikä kasvillisuuden 
osalta ole erotettavissa selkeää rantavyöhykettä. Vesikasvien suhteen 

Sastamalan keskusta

Kuva 17. Suunnittelualueen sijainti suhteessa Sastamalan keskustaan
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rannat ovat varsin karuja, ruovikoita ja luhtia ei ole havaittavissa.109

Suunnittelualueella ei ole, lukuun ottamatta yhtä kesäasuntoa ja kah-
ta pientä rantasaunaa, muita rakennuksia. Rakentuessaan Kukkuri jat-
kaa Sastamalan keskustasta lähtevää kaupunkirakennetta muodosta-
en portin Sastamalalle, saavuttaessa Tampereentietä pitkin kaupunkiin. 
Tampereentien eteläpuolista Pikku-Kukkurin pientaloaluetta rakenne-
taan parhaillaan. 

Tällä hetkellä Kukkurin alue on kaupungin asukkaiden ulkoiluun ja vir-
kistyskäyttöön käyttämä alue. Aluetta halkovat useat käytössä painau-
tuneet polut ja reitit. 
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3.1.1 SUUNNITTELUALUEEN OMINAISUUDET

Suunnittelualueen monipuoliset maasto-olosuhteet sekä sijainti Rauta-
veden etelärannalla ohjaavat alueen suunnittelua yhdessä aluetta kos-
kevien maakuntakaavatason säännösten kanssa.
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Suunnittelualue sijoittuu maakunta-
kaavatasolla arvotettujen alueiden vai-
kutuspiiriin. Alueen ranta, jyrkkine ja 
metsäisine rinteineen, on osa Karkun-
Tyrvään kulttuurimaisemaa. Nämä alu-
eet tulisi säilyttää maisemallisesti 
muuttumattomina. Kukkurin itäpuolel-
ta alkavat pelto- ja viljelyalueet kuulu-
vat Vehmaanniemen perinnemaise-

109 Ranta 2004, s.2

Kuva 18. Suunnittelualueen rajaus (ei mittakaavassa)
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maan ja näin ollen rakentamisen vaikutukset maisemaan tulee ottaa 
huomioon suunniteltaessa alueen itäosia.
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Alueen keskiosissa loivasti pohjoiseen 
viettävässä rinteessä on muusta ym-
päristöstä selvästi erottuva lehtolaikku. 
Lehtolaikun alueella kasvaa lehtipuita, 
erityisesti koivua ja pihlajaa. Alueella 
tehdyn luontoselvityksen mukaan leh-
tolaikku edustaa metsälain mukaista 
arvokasta elinympäristöä, joka tulisi 
säästää.110
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Kukkurin alueen korkeat mäet, metsi-
neen, muodostavat maisemallisesti 
tärkeän kehysmetsän niin länsipuolelta 
Sastamalan keskustan rakennetuille 
alueille kuin myös itäpuolisille Veh-
maan laajoille viljelys- ja peltoalueille. 
Suuri merkitys kehysmetsällä on eten-
kin Iisan pientaloalueelle, joka rajautuu 
kyseiseen metsään. Alueen länsirin-
teen rakentumisen suunnittelussa ke-
hysmetsän maisemallinen säilyminen 
tulisi turvata. 

Suunnittelualueen vaihtelevat maas-
tonmuodot ohjaavat rakentumiseen 
sopivien paikkojen löytymistä. Jyrkät, 
osittain lähes pystysuorat, sekä suu-
rimmassa osassa pohjoiseen laskevat 
rinteet soveltuvat rakentamiseen mui-
ta alueita huonommin. Alueen keskellä 
kulkeva pohjoiseen viettävä sola on il-
mastollisilta olosuhteiltaan rakentami-
seen huonosti sopivaa 

110 Ranta 2004, s. 5
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3.1.2 RAKENTAMISEN PAIKAT

Suunnittelua ohjaavien tekijöiden ja maastonmuotojen analyysien kaut-
ta Kukkurin alueelta on löydetty neljä rakentamiseen parhaiten soveltu-
vaa aluetta: Törmä, Laki, Kukkula ja Nokka. Näiden alueiden muodos-
tuminen on esitetty kuvassa 19. 

Törmä, Laki, Kukkula ja Nokka muodostavat kukin suunnittelualueelle 
oman sisäisen alueensa. Nämä alueet tullaan suunnitelmien puitteissa 
rakentamaan tiiviisti jättäen ympäröivät alueet kokonaan virkistyskäyt-
töön. Tämän ansiosta Kukkuri säilyttää, rakentumisestaan huolimatta, 
ominaisuutensa sastamalalaisten ulkoilu- ja virkistysmetsänä. Kuvassa 
20 alueet on sijoitettu suunnittelualueelle.
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Kuva 19. Rakennettavien alueiden muodostuminen
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3.2 SUUNNITTELUMENETELMÄ

Kukkurin alueen rakentumisen pohjaksi jäljempänä esiteltävät koko-
naissuunnitelmat perustuvat kehitettyyn suunnittelumenetelmään koo-
tuista suunnitelmakonsepteista. Menetelmä esittelee löydetyille raken-
tamisen alueille kaksi vaihtoehtoista konseptia alueen rakentumisen 
pohjaksi. Konseptit käydään läpi aluetason ratkaisusta asuntotason 
ratkaisuihin asti.

3.2.1 SUUNNITTELUMENETELMÄN RAKENNE

Suunnittelumenetelmä jakautuu neljään, mittakaavaltaan tarkentuvaan 
tasoon. Ensimmäinen, aluetaso, esittelee löydetyille rakentamisen alu-
eille ominaisia piirteitä kuten maastonmuotoja, näkymiä sekä pienil-
mastollisia tekijöitä.

Korttelitasolla esitellään kaikille aluetasoille kaksi korttelirakennevaih-
toehtoa ominaisuuksineen. Tällä tasolla tarkastellaan rakennusten si-
joittumista maastoon, vaihtoehtojen liikenteellisiä ratkaisuja sekä mah-
dollisten yhteisten tai julkisten rakennusten sijoittumista.

Pihatasolla tarkennetaan korttelitason suunnitelmia, keskitytään asun-
non lähiympäristön ominaisuuksien esittelemiseen sekä pihan toimin-
toihin ja tonttikohtaisiin liikenteellisiin ratkaisuihin sekä avautuviin nä-
kymiin. Lisäksi esitellään ratkaisujen avulla luotuja, julkisuusasteeltaan 
vaihtelevia tiloja tontilla.
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Kuva 20. Rakennettavat alueet suunnittelualueella (ei mittakaavassa)
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Asuntotasolla siirrytään pihatasoa tarkempaan mittakaavaan ja esitel-
lään esimerkkiasuntoratkaisut ominaisuuksineen. Esimerkkiratkaisujen 
avulla tuodaan esille myös pientalorakentamisen ja -asumisen ajankoh-
taisiin haasteisiin vastaamaan kehitettyjä asumismuotoja ja -ratkaisuja.

Alueen kokonaissuunnitelmat koostuvat menetelmässä esiteltyjen rat-
kaisujen yhdistelmänä. Rakentamisen alueille (Törmä, Laki, Kukkula 
ja Nokka) kehitetyt kaksi suunnitelmaa ovat toisilleen vaihtoehtoisia. 
Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden kumpi tahansa vaihtoehto on mah-
dollista toteuttaa yhdessä muiden alueiden molempien vaihtoehtojen 
kanssa. Lisäksi osassa alueita on mahdollista toteuttaa vaihtoehtoja 
myös samanaikaisesti. Työssä tullaan jäljempänä esittelemään kolme 
menetelmän vaihtoehdoista koostuvaa kokonaissuunnitelmaa alueen 
rakentumisen pohjaksi. Suunnittelumenetelmän rakenne on esitetty ku-
vassa 21.

3.2.2 SUUNNITTELUMENETELMÄN OMINAISUU-
DET

Suunnitelmakonseptien luomisessa on käytetty ohjaavina tekijöinä 
työn alussa läpikäytyjä teemoja asumisen kehittämiseksi sekä pyritty 
huomioimaan väestöryhmien tarpeita monipuolisen mutta tasavertai-
sen asuin- ja elinympäristön tuottamiseksi. 

Lisäksi suunnittelumenetelmä sisältää osion, johon on jokaisesta rat-
kaisuvaihtoehdosta koottu kappaleen 2.3 mukaisia, asunnon valin-
tatilanteessa asukkaan huomiota kiinnittäviä ominaisuuksia. Ominai-
suuksien listauksen avulla menetelmän on mahdollista palvella alueelle 
muuttoa harkitsevaa asukasta, pelkkiä suunnitelmia monipuolisemmal-
la tavalla. Osion avulla asukas voi verrata omia kriteereitään alueelle 
suunniteltuihin ominaisuuksiin ja mahdollisesti varmistua asuinalueen 
tarjoumien ja omien toiveiden vastaavuudesta. 

Joustavien ja toisilleen vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen ansios-
ta suunnittelijan on mahdollista ikään kuin testata alueiden vaihtoehto-
jen kysyntää asukkaiden keskuudessa esimerkiksi internet -pohjaisen 
foorumin kautta.111 Foorumin avulla voitaisiin, ennen päätöksentekoa, 
esitellä alueiden molemmat vaihtoehdot asukkaille ja päätyä lopulta 
kannattavampaan vaihtoehtoon. Lisäksi muuttoa harkitsevilla asukkail-
la voisi olla foorumin kautta mahdollisuus listata omia, vaihtoehtojen 
herättämiä huomioita. Näitä kertyneitä huomiota voitaisiin käyttää hyö-
dyksi alueen jatkosuunnittelussa. Asukas pääsisi näin jo varhaisessa 
vaiheessa mukaan vaikuttamaan alueen rakentumiseen.

111 vrt. OPUS-hanke
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Lisäksi osittainen mahdollisuus toteuttaa alueille kumpaa tahansa suun-
niteltua vaihtoehtoa luo mahdollisuuden muuttaa rakentumisen suun-
taa kysynnän mahdollisesti muuttuessa rakentumisprosessin aikana. 
Tämän kaltainen toiminta toteutuakseen vaatii kuitenkin uudentyyppi-
siä toimintatapoja myös nykyisiin kaavoituskäytäntöihin ja rakentamis-
ta ohjaaviin säädöksiin112, joihin ei tämän työn puitteissa oteta kantaa.

112 ks. Krokfors 2010, s. 223-242

Kuva 21. Suunnittelumenetelmän rakenne
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SUUNNITELMAKONSEPTIEN LUKUOHJE:

Suunnitelmakonseptit esitetään konseptikortteina aukeaimittain. Käy-
tetyt värit noudattelevat samoja värejä eri rakentamisen alueiden erot-
tamiseksi toisistaan. 

Otsikkopalkin väri kertoo mille 
rakentamisen alueelle suunni-
telma sijoittuu

Vasemman sivun alareunassa on suunni-
telmaa selventävää materiaalia, 

Otsikkopalkkiin on kerätty suunnitelman sisältä-
miä asumisen valintaan vaikuttavia ominaisuuksia

Otsikkopalkki kertoo suunniteltavan vaihtoehdon
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS
KÄVELYTIET
PÄÄTTYVÄ TIE
”RANTATONTTI”
ATTRAKTIOYHTEYSA
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Törmän alueen Atrium-vaihtoehto koostuu toisiinsa kytketyistä atrium-
taloista. Korttelit sijoittuvat päättyvän kadun varrelle, joka kulkee ra-
kennusten pohjoispuolelta. Päättyvä katu luo alueelle rauhallisuutta, 
kun läpikulkevaa liikennettä ei synny. Rantaa pitkin, aina Sastamalan 
keskustaan asti vievä, kevyen liikenteen väylä kulkee niin ikään raken-
nusten pohjoispuolella. Väylä yhdessä vähäisesti liikennöidyn kadun 
kanssa muodostaa rantaan turvallisen, julkisen rantaraitin, jota atrium-
talot rajaavat. 

Rakennusmassat ovat kadun puolelta kaksikerroksisia. Toisen kerrok-
sen tiloille saadaan varmistettua esteettömät näkymät järvelle sekä 
niiden yksityisyysastetta saadaan korotettua verrattuna ensimmäisen 
kerroksen tiloihin. Samalla kaksikerroksinen massa järven puolella toi-
mii suojaavana elementtinä eteläpuolelle jäävälle oleskelupihalle kylmiä 
pohjoistuulia vastaan. Etelän puolelle sijoittuvalle, länteen suunnatulle 
atriumpihalle muodostuu näin ollen suojaisa lämpimään ilmansuuntaan 
avautuva oleskelupiha. Pihalta avautuu lisäksi suora näkymä säilytet-
tävälle, muusta kasvillisuudesta erottuvalle, lehtolaikulle. Rinteeseen 
työntyvä osa rakennusta on yksikerroksinen. 

Sijoittuessaan omana, erillisenä rakennettuna alueena ympäröivään 
metsään alueelta on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun jo lähimaastossa.

68

Otsikkopalkin oikeassa laidassa oleva paikannin-
kertoo suunniteltavan vaihtoehdon ja aukeamal-
la esiteltävän suunnittelutason suhteessa koko 
suunnittelumenetelmään

Aukeaman vasemmalla sivulla on suunnitteluvaiheen pääkuva
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3.3.1 TÖRMÄ

WAU FLEX

POHJOISRINNE

SÄILYTETTÄVÄ LEHTOLAIK-
KU ALUEEN ETELÄPUOLELLA

NÄKYMÄT POHJOISEEN, 
JÄRVELLE

ALUE ALTIS POHJOISTUU-
LILLE

Törmän alue sijoittuu suunnittelualueen pohjoisosaan, lähelle rantaa. 
Alue rajautuu eteläpuolelta säilytettävään lehtolaikkuun, pohjoispuo-
lelta aluetta rajaa Karkun-Tyrvään kulttuurimaiseman säilyttämisek-
si säästettävä jyrkkä rantapenkere. Vaakasuuntaisesti alueen rajoiksi 
muodostuvat niin ikään jyrkkenevät rinteet.

Pohjoiseen, järvelle viettävä rinne on altis kylmille pohjoistuulille, mutta 
mahdollistaa alueelta hienot järvinäkymät. Alueen eteläpuolella sijait-
seva, muusta kasvillisuudesta poikkeava lehtolaikku muodostuu alu-
een erityispiirteeksi. Sijaitessaan eteläpuolella ja tasaisesti nousevassa 
maastossa se mahdollistaa pihoilta suorat näkymät lehtoon. 

Törmän alueen rakentumiseksi on suunniteltu vaihtoehdot Atrium sekä 
Wau.

ALUELEIKKAUKSET JA MAASTOKARTTA 1:2500

alueleikkaus A-A alueleikkaus B-B
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS
KÄVELYTIET
PÄÄTTYVÄ TIE
”RANTATONTTI”
ATTRAKTIOYHTEYSA
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Törmän alueen Atrium-vaihtoehto koostuu toisiinsa kytketyistä atrium-
taloista. Korttelit sijoittuvat päättyvän kadun varrelle, joka kulkee ra-
kennusten pohjoispuolelta. Päättyvä katu luo alueelle rauhallisuutta, 
kun läpikulkevaa liikennettä ei synny. Rantaa pitkin, aina Sastamalan 
keskustaan asti vievä, kevyen liikenteen väylä kulkee rakennusten poh-
joispuolella. 

Rakennusmassat ovat kadun puolelta kaksikerroksisia. Toisen kerrok-
sen tiloille saadaan varmistettua esteettömät näkymät järvelle sekä 
niiden yksityisyysastetta saadaan korotettua verrattuna ensimmäisen 
kerroksen tiloihin. Samalla kaksikerroksinen massa järven puolella toi-
mii suojaavana elementtinä eteläpuolelle jäävälle oleskelupihalle kylmiä 
pohjoistuulia vastaan. Etelän puolelle sijoittuvalle, länteen suunnatulle 
atriumpihalle muodostuu näin ollen suojaisa lämpimään ilmansuuntaan 
avautuva oleskelupiha. Pihalta avautuu lisäksi suora näkymä säilytet-
tävälle, muusta kasvillisuudesta erottuvalle, lehtolaikulle. Rinteeseen 
työntyvä osa rakennusta on yksikerroksinen. 

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ

viheralue näkymät asunnoista kevyt liikenne

autoliikennejärvivalo



KORTTELIPIIRUSTUS 1:1000
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WAU FLEX

YKSITYISYYS
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
HELPPOHOITOISUUSOMA PIHA
OMA RAUHA

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan kolmen-
tyyppistä tilaa, julkista, puolijulkista ja yksityistä. Massojen pohjoispuo-
liset, rantaraittiin rajautuvat pihatilat muodostuvat julkisiksi. Rakennuk-
sista on mahdollisuus avata esimerkiksi liike- tai työtiloja raitin suun-
taan. 

Massojen eteläpuoliset osat taas muotoutuvat puolijulkisiksi tiloiksi. 
Täällä piha rajautuu lehtolaikkuun, joka on metsässä liikkujien käytös-
sä. Asunnon suojaisa atriumpiha lisää ympäröivän alueen puolijulki-
suuden tuntua.

Atriumpiha muodostuu pihan yksityisimmäksi osaksi. Asuntojen vä-
listen ”nitkautusten” ansiosta pihoja saadaan avattua paremmin koh-
ti maisemaa, eikä piha jää tunnelmaltaan ahtaaksi. Atriumpihan muo-
dostuessa asunnon lähes ainoaksi oleskelupihaksi voidaan Atriumissa 
asumista pitää helppona ja omaan yksityisyyteen ja rauhaan mahdol-
listavana asumismuotona.

YKSITYINEN PIHAJULKINEN
RANTARAITTI

SUOJELTU METSÄ SÄÄSTETTÄVÄ
LEHTO

ALUELEIKKAUS 1:500
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WAU FLEX
TYÖN TEKEMINEN KOTONA
VAIVATON ASUMINEN
TEKNOLOGISET INNOVAATIOT 
MONIKÄYTTÖISYYS

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ:  8 KPL

HUONEISTOALA:    140 m2/as + (AT 18 m2)
YHTEENLASKETTU HUONEISTOALA: 2 x 420 + (AT 54 m2)
    1x 280 + (AT 36 m2)
   YHT.  1120 m2 +( AT 144m2)

KERROSALA:    210m2/as
YHTEENLASKETTU KERROSALA: 2 x 630 m2

    1 x 420 m2

   YHT. 1680 m2

TONTTIEN KOKO: 1400 - 2300 m2

Atrium-vaihtoehdon esimerkkiasuntoratkaisu pohjautuu paikan erikois-
laatuun ja sen ominaisuuksien hyödyntämiseen.

Asunnon tilat jakautuvat pääsisäänkäynnin kohdalta yksityisiin ja yhtei-
siin tiloihin. Palvelevat, yksityiset tilat, kuten makuu- ja pesutilat sijoit-
tuvat massan kaksikerroksiseen osaan. Tontin takaosiin työntyvä osa 
käsittää yleiset tilat, keittiön ja oleskelutilan. Kadunpuolella, massan 
ensimmäisessä kerroksessa oleva asuinhuone voidaan rajata muiden 
asuintilojen ulkopuolelle ja avata rantaraitille esimerkiksi työtilana tai 
sitä voidaan käyttää, maastonmuotojen niin vaatiessa asunnon estet-
tömänä sisäänkäyntinä.

Rakennus mukailee maastonmuotoja, sijoittuessaan loivaan rintee-
seen. Asunnon sisäänkäynti, sekä keittiö ovat keskitasolla. Autotallin, 
asuinhuoneen sekä pesutilat sisältävä kerros voi tarvittaessa sijoittua 
sisäänkäyntitasoa alemmas. Tämä määrää myös toisen kerroksen si-
joittumisen. Samoin tontin korkeussuhteiden mukaan sijoittuu myös 
asunnon oleskelutila kuitenkin niin, että nämä tasot on yhdistettävissä 
esteettömäksi luiskan avulla. 
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POHJAPIIRROS 1KRS 1:200

POHJAPIIRROS 2KRS 1:200
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS
KÄVELYTIET
PÄÄTTYVÄ TIE
”RANTATONTTI”
ATTRAKTIOYHTEYS

Törmän alueen vaihtoehto Wau koostuu neljästä omatonttisesta oma-
kotitalosta. 

Tontit sijoittuvat päättyvän kadun varrelle, joka kulkee rakennusten 
pohjoispuolelta. Päättyvä katu luo alueelle rauhallisuutta, kun läpikul-
kevaa liikennettä ei synny. Rantaa pitkin, aina Sastamalan keskustaan 
asti vievä kevyen liikenteen väylä kulkee rakennusten pohjoispuolella. 

Omilla tonteillaan olevina rakennuksina niiden suunnittelussa on asuk-
kaan osalta vapaat kädet. Tarkoituksena alueen rakentumisessa on il-
mentää asukkaiden omia mieltymyksiä, toiveita ja tarpeita asumisessa 
rakentamisen kautta. Yhtenäisen alueellisen ilmeen luomiseksi raken-
nusten ensimmäisen kerroksen julkisivumateriaalien tulisi olla yhtene-
viä, sekä rakennusten väliset alueet esimerkiksi aidattuja yhtenevällä, 
muurimaisella rakenteella.

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ

viheralue näkymät asunnoista kevyt liikenne

autoliikennejärvivalo



KORTTELIPIIRUSTUS 1:1000
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YKSITYISYYS
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
YKSILÖLLISTETTÄVÄ YMPÄRISTÖ
ITSE RAKENTAMINEN
OMA PIHA
OMA RAUHA
OSALLISTUMINEN

LISÄOSAT,
JOUSTAVUUS,

TEKONOLOGISET INNOVAA-
TIOT,

TYÖT TYÖPAIKALLA,
VAIVATON ASUMINEN,

ASUMISEN PYSYVYYS,

YHTEISIÄ TILOJA,

TYÖN TEKEMINEN KOTONA,

PERHERAKENTEEN MUUTOS

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan kolmen-
tyyppistä tilaa, julkista, puolijulkista ja yksityistä. Rakennuksia yhdistä-
vä muurimainen rakenne rajaa pihan kahtia. Muurin pohjoispuolelle jää-
vät tilat muotoutuvat puolijulkisiksi, sijoittuessaan julkisen rantaraitin ja 
rakennusmassojen väliin. Muurin eteläpuoliset osat, aina lehtolaikkuun 
asti, ovat kokonaan rakennusten yksityisessä käytössä. 

Vapaan rakentamisen ansiosta pihan muut, kuten liikenteelliset ja toi-
minnalliset ominaisuudet, muovautuvat jokaisen tontin kohdalla oman-
laisikseen. Asukkaan on siis mahdollisuus luoda ympäristöstä yksilöl-
linen ja jopa rakentaa se itse. Samalla asukas pääsee vaikuttamaan 
tontille rakennettavien tilojen monikäyttöisyyteen luomalla tiloja, joita 
on mahdollista käyttää esimerkiksi kotona työskentelyyn ja avata ran-
taraitin suuntaan. 
 
Tällaiselle alueelle esimerkkiratkaisujen laatiminen olisi mielenkiintois-
ta, mutta tämän työn kannalta on mielekkäämpää antaa vain lähtö-
kohtaisia ideoita tuleville asukkaille tämän alueen kehittymiseksi. Näitä 
ideoita on listattu alla.

YKSITYINEN PIHAJULKINEN
RANTARAITTI

SUOJELTU METSÄ
SÄÄSTETTÄVÄ

LEHTO

ALUELEIKKAUS 1:500



YHTENÄINEN
MUURIAIHE

ENSIMMÄISEN KERROKSEN
YHTENÄINEN KÄSITTELY

SUOJAISA PIHA

SÄILYTETTÄVÄ
LEHTOLAIKKU
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Laki-alue sijoittuu Kukkurin alueella läntisen mäen laelle. Länsireu-
naltaan alue rajautuu maisemallisesti tärkeään kehysmetsäalueeseen 
sekä jyrkkeneviin rinteisiin. Pohjoispuolelta aluetta rajaa säilytettävä 
lehtolaikku sekä rakentamiseen soveltumattomat, jyrkät rinnealueet. 
Rakentamisen alue itsessään on maastonmuodoiltaan hienovaraises-
ti muuttuvaa.

Mäenlaelle sijoittuva alue on otollinen auringonvalon saannille, etenkin 
alueen keskivaiheilla oleva lounaaseen loivasti laskeva rinne soveltuu 
rakentamiseen hyvin. Laelta avautuu näkymiä niin järvelle, pohjoiseen 
kuin kaupunginkin suuntaan, länteen.

Isolla, yhtenäisellä rakentamiseen varatulla alueella on suuri vaikutus 
maisemallisesti tärkeään metsään. Tästä syystä rakentamisessa tulisi 
säästää vanhaa puustoa madollisimman paljon.

Laki-alueen rakentumiseksi on suunniteltu vaihtoehdot Pihakadun var-
rella sekä Piha pihassa.

WAU FLEX

KORKEUSEROT HIENOVARAISIA

MÄENLAKI OTOLLINEN AURIN-
GONVALON SAANNILLE

POHJOISOSAN RINNE LOIVASTI 
LOUNAASEEN LASKEVA

NÄKYMÄT POHJOISEEN, JÄR-
VELLE TAI LÄNTEEN, KAUPUN-
GIN SUUNTAAN

ALUEEN YMPÄRILLÄ VIHERALU-
EITA VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

3.3.2 LAKI

ALUELEIKKAUKSET JA MAASTOKARTTA 1:2500

alueleikkaus A-A alueleikkaus B-B
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 
KÄVELYTIET
(PÄÄTTYVÄ TIE)
YHTEISIÄ TILOJA

Laki-alueen vaihtoehto Pihakadun varrella muodostuu yksittäisten, 
omilla tonteillaan sijaitsevien rakennusten ryhmittyessä pihakatujen 
varrelle. 

Talot sijoittuvat tiiviisti kiinni pihakatuun muodostaen rajattua katutilaa 
väliinsä. Pihakadut rytmittyvät alueen läpi kulkevan kokoojakadun var-
relle. Päättyvinä katuina pihakaduilla ei ole muuta kuin asukkaiden ai-
heuttamaa autoliikennettä, joka luo niistä turvallisia, rauhallisia ja lap-
siystävällisiä. 

Jokaisen pihakadun päästä on pääsy ympäröivään metsään. Lisäk-
si jokaiselta tontilta on, pihakadun vastaiselta puolelta, vapaa pääsy 
metsään. Alueen läpi kulkee kevyen liikenteen väylä, joka yhtyy Tam-
pereentien varressa sekä rannassa kulkeviin, keskustaan johtaviin ke-
vyen liikenteen väyliin. 

Rakennukset ovat puolitoistakerroksisia. Tiiviistä pihakadun varteen si-
joittumisesta huolimatta kadun molemmilta puolilta on avattavissa mie-
lenkiintoisia näkymiä. Pihakadun länsipuolisilta alueilta avautuvat pää-
sääntöisesti näkymät kaupungin yli länteen, kun taas kadun itäpuolisilta 
tonteilta saadaan näkymiä pohjoiseen ja itään, järvelle. Lisäksi näky-
mien monipuolistamiseksi rakennusten sijoittumista on ”hammastet-
tu” siten, että kadun molemmin puolin ei ole samassa kohtaa asuin-
rakennusta.

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ

viheralue näkymät asunnoista kevyt liikenne

autoliikennepihakatu



JS 007

KORTTELIPIIRUSTUS 1:2000
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WAU FLEX

YKSITYISYYS
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
YKSILÖLLISTETTÄVÄ YMPÄRISTÖ
ITSE RAKENTAMINEN
OMA PIHA
OMA RAUHA
OSALLISTUMINEN

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan kolmen-
tyyppistä tilaa, julkista, puolijulkista ja yksityistä. Rakennusten reunus-
tamat pihakadut ovat puolijulkisia tiloja, joiden kautta kuljetaan yksi-
tyisille asuntopihoille. Rakennuksista on avattavissa pihakadulle tiloja 
esimerkiksi työtiloina. Virkistys- ja ulkoilualueena käytetyt metsät, jotka 
jäävät toiselle puolelle, tonttien väliin, muodostuvat julkisiksi alueiksi.

Asunnon oleskelupiha sijoittuu rakennusmassan eteläpuolelle. Yksityi-
syyttä pihaan luovat piharakennukset. Tontin takaosissa sijaitseva pi-
harakennus rajaa tilaa metsän suuntaan. Piharakennuksen käyttötar-
koitus on asukkaan päätettävissä.

Omalla tontillaan sijaitsevat yksittäiset talot mahdollistavat osallistumi-
sen rakennusten suunnitteluun ja itse rakentamiseenkin, jonka avulla 
ympäristö voi muotoutua hyvin yksilöllistetyksi. Alueellisen yhtenäisyy-
den aikaansaamiseksi rakennusten pihakadun puoleisten ja tontteja ra-
jaavien aitojen tulisi noudattaa yhtenäistä linjaa. Pihan puolella käsittely 
voi olla vapaampaa. 

Tonttia rajaavien aitojen sekä piharakennusten muodostaman suojan 
ansiosta elämä alueella voi olla omaan pihaan ja rauhaan keskittyvää 
asumista, luoden kuitenkin mahdollisuuden naapurustoaktiivisuuteen 
pihakadun puolella.
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PIHAKATU
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PIHAKADULLE
AVATTAVA TILA

YHTEYS
METSÄÄN

YKSITYISET
PIHAT ETELÄÄN
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YKSITYINEN PIHA PUOLIJULKINEN
PIHAKATU

YKSITYINEN PIHA JULKINEN
METSÄ

JULKINEN
METSÄ

ALUELEIKKAUS 1:500
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WAU FLEX
TYÖN TEKEMINEN KOTONA
VAIVATON ASUMINEN
TEKNOLOGISET INNOVAATIOT MONIKÄYT-
TÖISYYS
PERHERAKENTEEN MUUTOS
ASUMISEN PYSYVYYS
JOUSTAVUUS
TYÖT TYÖPAIKALLA

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ: 24-72
HUONEISTOALA (m2/as):
Asuntoratkaisu 1:  151,0 m2  
Asuntoratkaisu 2:  As 1: 105,0 m2 As 2: 46,0 m2

Asuntoratkaisu 2:  As 1: 55,0 m2 As 2: 46,0 m2  

  As 3: 50,0 m2

YHTEENLASKETTU HUONEISTOALA: 24 x 151,0 m2

   YHT:  3624,0 m2

ASUINKERROSALA:   187m2/rakennus
YHTEENLASKETTU KERROSALA: 24 x 187 m2

   YHT: 4488,0 m2

MONIKÄYTTÖTILAT KERROSALA: 24 x 30,0 m2

   YHT: 720, 0 2m

TONTTIEN KOKO: 800 - 1300 m2

Pihakatutalon esimerkkiasuntoratkaisut perustuvat muuttuvan elämän 
mukana muuttuviin asuntoratkaisuihin. Tämän kaltaisella suunnittelulla 
asumisen elinkaari samassa asunnossa voi olla pysyvää elämäntilan-
teen, kuten esimerkiksi perhekoon, muuttuessa. Pihakatutalo on mah-
dollista toteuttaa yhtenä asuntona tai jopa kolme pienempää asuntoa 
käsittävänä ratkaisuna. Asuntojen muodostumismahdollisuuksia on 
esitetty alla.

A 
47

kerrosala: 123m2 + 64m2 yht:

187m2

A 
47

kerrosala: 123m2 + 64m2 yht:

187m2kerrosala: 123m2 + 64m2 yht:

187m2
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ASUNTOKAAVIOT

Asuntoratkaisu1  Asuntoratkaisu 2                  Asuntoratkaisu3



AH AH

WC
KHH

WC

K OH

ET
AS 1

AHAH

WC

Asuntoratkaisu 1 koostuu yhdestä asunnosta. Asunnon 
sisäänkäynti tapahtuu pihan puolelta. Ensimmäiseen 
kerrokseen sijoittuu ympäri kierrettävä toiminnallinen 
keskus. Keskus sisältää keittiön vesipisteen ja lieden, 
kodinhoitohuoneen ja wc:n sekä yläkertaan johtavat portaat. 
Keskuksen molemmin puolin sijoittuu asuintiloja, sisältäen 
oleskelutilan, keittiön ja kaksi asuinhuonetta. Pihakadun 
puoleinen asuinhuone on rajattavissa muista asuintiloista 
esimerkiksi kadulle avattavaksi työtilaksi. Asunnon toisessa 
kerroksessa on kaksi asuinhuonetta.

POHJAPIIRROS ASUNTORATKAISU 1 1KRS 1:200

POHJAPIIRROS ASUNTORATKAISU 1 2KRS 1:200
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Asuntoratkaisu 2 kaksi koostuu kahdesta asunnosta. 
Ensimmäisen asunnon sisäänkäynti on pihanpuolelta. Toiseen 
asuntoon käydään pihakadun puolelta. Asunnot muodostuvat 
alakerran toiminnallisen keskuksen molemmin puolin 
sijoittuviin tiloihin, jotka on erotettu erillisiksi asunnoiksi sekä 
yläkerran tiloihin, jotka on mahdollista, pienin muutoksin, liittää 
kumpaan tahansa alakerran asuntoon. Toinen asunnoista 
muodostuu siis pieneksi tupakeittiön ja huoneen asunnoksi ja 
toinen isommaksi yläkerran sisältäväksi asunnoksi

TUPAK AH

KHH

KPH

K OH

KPH

ET

ET
AS 1

AS 2

AHAH

WC

POHJAPIIRROS ASUNTORATKAISU 2 1KRS 1:200

POHJAPIIRROS ASUNTORATKAISU 2 2KRS 1:200
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KPH
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AS 3 AS 1

ET
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WC

Asuntoratkaisu 3 muodostuu kolmesta pienemmästä 
asunnosta. Tässä vaihtoehdossa alakerrassa on kaksi erillistä 
asuntoa ja kolmas asunto sijoittuu toiseen kerrokseen. Toiseen 
alakerran asunnoista käydään pihan puolelta ja kahteen 
muuhun asuntoon pihakadun puolelta. Kaikki muodostuvat 
asunnot ovat, joko tupakeittiöstä ja asuinhuoneesta 
muodostuvia huoneistoja tai yksiöitä.

POHJAPIIRROS ASUNTORATKAISU 3 1KRS 1:200

POHJAPIIRROS ASUNTORATKAISU 3 2KRS 1:200
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
YHTEISÖLLISYYS
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 
KÄVELYTIET
YHTEISIÄ TILOJA

Laki-alueen vaihtoehto Piha-pihassa perustuu erillisten, omilla tonteil-
laan sijaitseviin rakennuksiin, sekä niiden keskelle jääviin yhteisiin pi-
hoihin. Useimmiten kolmen asuinrakennuksen ja autosuojan keskel-
le jäävät yhteispihat linkittyvät keskenään kevyelle liikenteelle varatuin 
reitein. Näitä reittejä pitkin on yhteys myös ympäröivään ulkoilu- ja vir-
kistyskäytössä olevaan metsään. Lisäksi alueen halkaisee kevyen lii-
kenteen väylä, joka yhtyy sekä rannassa että Tampereentien varressa 
Sastamalan keskustaan vieviin kevyen liikenteen väyliin. Yhteispihat 
ovat autottomia, lukuun ottamatta huoltoajoa. Erotetun auto- ja jalan-
kulkuliikenteen ansiosta alueesta saadaan rauhallinen, turvallinen ja 
lapsiystävällinen.

Yhteispihan ja sitä ympäröivien rakennusten muodostamat korttelit si-
joittuvat alueen läpi kulkevan kokoojakadun, sekä yhden tonttikadun 
varrelle. Pysäköintitilat sijoittuvat autotien ja pihan väliin. Kokoojakatu 
kulkee samaa reittiä edellisen, Pihakadun varrella -vaihtoehdon kokoo-
jakadun kanssa. Tämän ansiosta pystytään, pienten muutosten avulla 
luomaan kaksi täysin erilaista rakentumisen vaihtoehtoa alueelle. Vaih-
toehtojen yhtäaikainen sijoittuminen alueelle on myös mahdollista.

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ

näkymät asunnoista kevyt liikenne
yhteispihoja yhdistävät polut



KORTTELIPIIRUSTUS 1:2000
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WAU FLEX

YKSITYISYYS
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
YKSILÖLLISTETTÄVÄ YMPÄRISTÖ
ITSE RAKENTAMINEN
OMA PIHA
OMA RAUHA
OSALLISTUMINEN

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan kolmen-
tyyppistä tilaa, julkista, puolijulkista ja yksityistä. Yhteispiha rakennus-
ten keskellä muodostuu julkiseksi, kaikkien käytössä olevaksi osaksi. 
Yhteispihalta siirryttäessä omalle tontille siirrytään puolijulkiselle alu-
eelle. Asuinrakennuksen toisella puolella sijaitsevat osat ovat asukkai-
den yksityisiä osia. 

Piha koostuu yhteispihaa rajaavasta piharakennuksesta sekä ton-
tin keskivaiheille sijoittuvasta asuinrakennuksesta. Piharakennuksen 
käyttötarkoitus on asukkaan päätettävissä. Sijoittuessaan yhteispihan 
laidalle voidaan sitä käyttää esimerkiksi työtilana, tai muuna julkiselle 
pihalle avattavana tilana. Tällaisten tilojen ansiosta yhteispihoista voi 
muodostua mielenkiintoisia, virikkeellisiä ja oman identiteetin omaavia 
kohtaamispaikkoja alueen asukkaille. Piharakennuksen tilat voivat olla 
myös ulkopuolisille vuokrattavia tiloja. 

Omalla tontillaan sijaitsevat yksittäiset talot mahdollistavat osallistu-
misen rakennusten suunnitteluun ja itse rakentamiseenkin, jonka avul-
la ympäristö voi muotoutua hyvin yksilöllistetyksi. Alueellisen yhtenäi-
syyden aikaan saamiseksi yhteispihaa rajaavien piharakennusten tulisi 
noudattaa yhtenäistä linjaa.

Pihan rakentumisen mahdollistaman julkisuusasteiden vaihtelun ansi-
osta elämä alueella voi olla omaan pihaan ja rauhaan keskittyvää asu-
mista, luoden kuitenkin mahdollisuuden naapurustoaktiivisuuteen yh-
teispihan puolella
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ALUELEIKKAUS 1:500
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PIHAPIIRROS 1:500
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Piha-pihassa vaihtoehdon esimerkkiasuntoratkaisu perustuu lisäosil-
la laajennettavaan asuntoratkaisuun. Laajennettavuus, suunnitellusti, 
antaa mahdollisuuden esimerkiksi ensiomakotitaloa etsivän asukkaan 
hankkia ensin pienempi, tilantarpeiltaan elämäntyyliä vastaava asunto. 
Perhekoon tai tilantarpeen muuten kasvaessa asuntoa on mahdollista 
laajentaa lisäosilla. 

Esimerkkiasunto koostuu perusosasta, joka käsittää asunnon palvele-
vat tilat, keittiön, wc:n, kylpytilat sekä oleskelutilan, sekä toisen kerrok-
sen makuutilat. Asunnon sisäänkäynti on yhteispihan puolelta. Lisäosi-
en avulla rakennusta on mahdollista laajentaa pituussuunnassa. Lisä-
osa 1 sisältää kaksi asuinhuonetta sekä kodinhoitohuoneen. Lisäosa 2 
käsittää kolme asuinhuonetta.

WAU FLEX
TYÖN TEKEMINEN KOTONA
VAIVATON ASUMINEN
TEKNOLOGISET INNOVAATIOT 
MONIKÄYTTÖISYYS
PERHERAKENTEEN MUUTOS
ASUMISEN PYSYVYYS
LISÄOSAT
TYÖT TYÖPAIKALLA

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ: 30
HUONEISTOALA (m2/as):   
Perusosa: 107,0 m2

Lisäosa 1: 44,5 m2

Lisäosa 2: 44,5 m2

Yhteensä: 196,0 m2

YHTEENLASKETTU HUONEISTOALA:  3210 m2- 5880 m2

ASUINKERROSALA:   
Perusosa: 130,0 m2 
Lisäosa 1:  62,5 m2

Lisäosa 2: 60,5 m2

YHTEENLASKETTU KERROSALA: 3900 m2 - 7530 m2

MONIKÄYTTÖTILAT KERROSALA: 750 m2

TONTTIEN KOKO:  600 - 1000 m2

KAAVIO ASUNNON LAAJENNETAVUUDESTA

perusosa

lisäosa 2

lisäosa 1
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3.3.3 KUKKULA

WAU FLEX

LOUNAASEEN LASKEVA RINNE

ALUE OTOLLINEN AURINGON 
SAANNILLE

KUKKULAN PÄÄLTÄ AVOIMET 
NÄKYMÄT ITÄÄN

ALUEEN YMPÄRILLÄ METSIÄ 
VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

Kukkulan alue sijoittuu suunnittelualueen kaakkoisnurkkaan. Itäpuo-
lelta alue rajautuu jyrkästi laskeviin rinteisiin sekä Karkku-Tyrvään pe-
rinnemaiseman yleisilmeen säilyttämiseksi säästettäviin vyöhykkeisiin. 
Pohjoispuolelta alue säästää Kukkurin läntisen mäenlaen ulkoilu- ja vir-
kistyskäyttöön. Etelä- ja länsipuolisilta alueilta Kukkulan alue rajautuu 
vanhan, jo metsittyneen, peltoalueen reunassa sijaitsevaan ojaan. Oja 
tullaan ottamaan uudestaan käyttöön ja sinne kerätään esimerkiksi ra-
kennuksen keräämät sadevedet.

Lounaaseen laskeva rinne on otollinen auringonvalon saannille. Maas-
ton laskun ansiosta saadaan sekä mäen laelta että alaosista näkymiä 
suotuisaan ilmansuuntaan. Lisäksi mäen laelta on esteettömät näkymät 
itäpuolisille Vehmaan peltoalueille.

Kukkulan alueelle on suunniteltu vaihtoehdot Pikkukaupunki ja Jous-
tavuutta.

A

A

B

B

C

C

ALUELEIKKAUKSET JA MAASTOKARTTA 1:2500

alueleikkaus A-A alueleikkaus B-B
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
PÄÄTTYVÄ TIE
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 
KÄVELYTIET

Kukkulan alueen vaihtoehto Pikkukaupunki perustuu tiiviiseen, maas-
tonmuotoja noudattelevaan rakennusten sijoitteluun ja rakennusten vä-
liin jäävien kevyen liikenteen väylien kujanteisiin. 

Rakennukset sijaitsevat pääosin päättyvien katujen varsilla, joilla ei 
asukkaiden liikkumisen lisäksi ole muuta autoliikennettä, jonka ansi-
osta alue muodostuu rauhalliseksi, turvalliseksi ja lapsiystävälliseksi. 

Kevyen liikenteen kujanteet muodostavat kulkureittejä alueen läpi. Ku-
janteita pitkin on mahdollisuus päästä jokaiselta tontilta aluetta ympä-
röiviin ulkoilu- ja virkistyskäytössä oleviin metsiin.

Alueen rakennukset ovat yksikerroksisia. Tiiviistä, maastonmuotoja 
mukailevasta rakentumisestaan huolimatta, laskevan rinteen ansiosta, 
rakennuksista on mahdollista avata avoimia näkymiä edessä olevien 
rakennusten yli maisemaan. 

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ
kevyen liikenteen kujanteet

näkymät asunnoista kevyt liikenneautoliikenne



KORTTELIPIIRUSTUS 1:2000
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WAU FLEX

YKSITYISYYS
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
YKSILÖLLISTETTÄVÄ YMPÄRISTÖ
VAIVATON ASUMINEN
ITSE RAKENTAMINEN
OMA PIHA
OMA RAUHA
OSALLISTUMINEN

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan kolmen-
tyyppistä tilaa, julkisia, puolijulkisia ja yksityisiä. Pihan julkisuusasteen 
määrittyminen on osittain asukkaan itse päätettävissä. Katutilat ja ke-
vyen liikenteen väylät muodostavat julkiset alueen osat.  Asukkaan pää-
tettävissä on, piharakennuksen käyttötarkoituksen mukaan, muodos-
tuuko tontille puolijulkista vyöhykettä vai siirrytäänkö katutilasta suo-
raan yksityiseen pihatilaan.

Piha koostuu asuinrakennuksesta ja vaihtelevasti yhdestä tai kahdesta 
piharakennuksesta. Piharakennuksiin on mahdollista sijoittaa esimer-
kiksi julkiseen alueen osaan avattavia työtiloja.

Pihan muut yhteydet ja toiminnot ovat asukkaan päätettävissä. Vapaan 
rakentamisen ansiosta alueesta ja pihoista voi muodostua hyvin yksi-
löllistettyjä ja niiden suunnitteluun sekä rakentamiseen on mahdollista 
osallistua itse. Alueellisen yhdenmukaisuuden luomiseksi piharaken-
nusten sekä mahdollisten tonttia rajaavien aitojen tulisi noudattaa yh-
tenevää linjaa.

Suhteellisen pienten tonttien ansiosta elämä Kukkulan alueella voi 
muodostua helpoksi ja vaivattomaksi, kun huolehdittavaa ja hoidetta-
vaa piha-aluetta on vähän.

JULKINEN KATUYKSITYINEN/PUOLIJULKINEN PIHA
(pihan yksityisyys piharakennusten käyttötarkoituksen mukaan)

YKSITYINEN/
PUOLIJULKINEN PIHA

YKSITYINEN/PUOLIJULKINEN PIHA

ALUELEIKKAUS 1:500



AT/KADULLE AVATTAVA
MONIKÄYTTÖTILA

AT/MONIKÄYTTÖ
TILA

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

PIHARAK/
MONIKÄYTTÖTILA

PIENVILJELY YHTENÄINEN AITA

ALUETTA HALKOVAT
POLUT

PIHAPIIRROS 1:500
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WAU FLEX
TYÖN TEKEMINEN KOTONA
VAIVATON ASUMINEN
TEKNOLOGISET INNOVAATIOT
PERHERAKENTEEN MUUTOS
JOUSTAVUUS
TYÖT TYÖPAIKALLA

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ: 23

HUONEISTOALA(m2/as):   
Asuntokoko 1:  82,5m2

Asuntokoko 2:  109,5m2

YHTEENLASKETTU HUONEISTOALA: 1898m2 - 2519m2

ASUINKERROSALA(m2/rakennus):   
Asuntokoko 1: 98,0 m2

Asuntokoko 2: 128,0 m2

YHTEENLASKETTU KERROSALA: 2254 m2 - 2944 m2

MONIKÄYTTÖTILAT KERROSALA: 690 m2

TONTTIEN KOKO: 530 - 1000 m2

Pikkukaupungin esimerkkiasuntoratkaisu perustuu joustavaan asun-
non pohjaratkaisuun, jonka on mahdollista mukautua asukkaan elä-
mäntilanteiden muutoksiin. Asunnon sisäinen joustavuus on toteutettu 
varioitavalla vyöhykkeellä liikuteltavien siirtoseinien avulla.

Asunnon sisäänkäynti on rakennuksen pitkältä sivulta, massan päästä. 
Asunnon kiinteät osat, keittiö ja kylpytilat sijoittuvat sisäänkäynnin yh-
teyteen. Muiden tilojen koko ja määrä on varioitavissa.

Varioitava vyöhyke kulkee sekä rakennuksen pituus- että leveyssuun-
nassa, massan keskellä. Tällä alueella seinän voi sijoittaa kolmeen eri 
kohtaan. Lisäksi asunnon poikittaiset seinät mukautuvat varioitavalla 
vyöhykkeellä tapahtuviin muutoksiin liukuseinien avulla.

Asunnon joustavuuden avulla esimerkiksi kapeilla tonteilla asukas voi 
itse päättää kumpaan suuntaan asunnon päätilat aukeavat. 
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POHJAPIIRROS ASUNTOKOKO1 1 KRS 1:200

SIIRRETTÄVIEN SEINIEN MAHDOLLISTAMIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA 1:400

POHJAPIIRROS ASUNTOKOKO2 1 KRS 1:200
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
PÄÄTTYVÄ TIE
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 
KÄVELYTIET
YHTEISIÄ TILOJA

Kukkulan alueen vaihtoehto Joustavuutta perustuu laajenevaan ja su-
pistuvaan tonttiin ja rakennukseen. 

Tontit koostuvat keskenään samanlevyisistä lohkoista, joita voi hankkia 
alueelta itselleen sopivan määrän, aluksi esimerkiksi vain kaksi lohkoa, 
ensiomakotitaloa ja pientä pihaa varten. Tilantarpeen kasvaessa tont-
timaata on mahdollista hankkia lisää ympäriltään laajentaakseen asu-
mista tai hankkiakseen vain lisää piha-aluetta omistukseensa. Tilan-
teessa, jossa tontti on, esimerkiksi muuttuneen perherakenteen vuoksi, 
asukkaalleen liian suuritöinen hoitaa tai muuten tarpeettoman iso, voi 
osan siitä myydä taas seuraavalle omistajalle, uuteen käyttöön. Osa 
tonttilohkoista voi muodostua myös julkisen rakentamisen paikaksi alu-
een sisään.

Tonttilohkot muodostavat alueelle neljä ”tonttijonoa”. Alueen läpi kul-
kee kokoojakatu, jonka varrelle tonttikadut sijoittuvat. Kokoojakatu kul-
kee samassa kohdassa aiemman Pikkukaupunki-vaihtoehdon kokoo-
jakadun kanssa. Saman katulinjauksen avulla on mahdollista, pienin 
muutoksin, luoda alueelle kaksi toisistaan poikkeavaa, vaihtoehtoista 
rakentumisen mallia. Tontin vastakkaiselta puolelta on yhteys ympäröi-
vään ulkoilu- ja virkistyskäytössä olevaan metsään. 

Rakentuessaan alue muodostuu eräänlaiseksi kaupunkipientalojen 
sarjaksi. Rakennusten koostuessa tonttilohkojen levyisistä paloista voi-
vat ne olla erikorkuisia keskenään. Ainakin yksi, kaksi ja kolmekerrok-
siset palat ovat mahdollisia.

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ
viheralueet

näkymät asunnoista kevyt liikenneautoliikenne
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YKSITYISYYS
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
VAIVATON ASUMINEN
OMA PIHA
OMA RAUHA
LISÄOSAT

Rakennuksen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan kolmentyyp-
pistä tilaa: julkisia, puolijulkisia ja yksityisiä. Rakennusmassojen väliin 
jäävät alueet muodostuvat asukkailleen yksityisiksi tiloiksi. Kaupunki-
pientalomaisen rakentumisen ansiosta rakennuksen ja tontin rajan vä-
linen alue muodostuu puolijulkiseksi tilaksi. Puolijulkisen tilan kautta 
siirrytään julkiselle kadulle tai metsään

Rakennuksen sijoittuessa tontin keskiosaan ja jättäessään pihaa ra-
kennusmassan kummallekin puolelle, on asukkaan mahdollista päättää 
asumisen suunta tontilla. Tällä tarkoitan, että asukkaalle on monikäyt-
töisten pohjaratkaisujen myötä avautunut mahdollisuus muuttaa asu-
misen tapaa asunnon sisällä verrattuna edelliseen asukkaaseen, ilman 
asumisen arjen hankaloitumista.

Uudentyyppinen asumismuoto kasvavan ja pienenevän tontin suhteen 
luo haasteen rakentamiselle. Joustavuutta -vaihtoehdon toteutumisek-
si myös asunnon tulisi siis olla muokattavissa. Asuntoa voisi muoka-
ta esimerkiksi muuttamalla tilojen käyttötarkoitusta tai rajaamalla siitä 
erillisiä sivuasuntoja. Suunnitelmakonseptin kannalta parhaan vaihto-
ehdon tarjoaisi mahdollisuus irrottaa ja lisätä asuntoon kokonaisia osia.

Vastauksen Joustavuutta -vaihtoehdon toteutukselle voi löytää esimer-
kiksi tehdasvalmisteisista siirrettävistä moduuleista. Moduuliratkaisu-
ja on kehitelty jo esimerkiksi kerrostaloasumisen monipuolistamiseksi. 
Esimerkiksi Neapo Oy on laajentanut tehdasvalmisteisten moduulirat-
kaisujen kehittämisen myös omakotitaloasteelle. Moduulit valmiste-
taan tehtaalla, kuljetetaan rakennuspaikalle muuttovalmiina ja liitetään 
vain kunnallistekniikkaan.113

Näin ollen muuttovalmiiden tilaelementtien ja niiden helpon siirreltävyy-
den ansiosta ne voisivat olla Kukkulan alueelle suunniteltuina ratkaisu 
tämän suunnitelmakonseptin toteutukselle. 

113 internet lähde - Neapo Oy - 04.02.2013

JULKINEN KATUYKSITYINEN/PUOLIJULKINEN PIHA
(pihan yksityisyys rakennuksen osien

käyttötarkoituksen mukaan)

JULKINEN
PUISTO JULKINEN METSÄ

YKSITYINEN/PUOLIJULKINEN PIHA
(pihan yksityisyys rakennuksen osien

käyttötarkoituksen mukaan)

ALUELEIKKAUS 1:500
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PIHAPIIRROS 1:500
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3.3.4 NOKKA

Nokan alue sijoittuu suunnittelualueen koillisosaan, Kukkurin itäisen 
mäen pohjoiskärkeen, josta maasto laskee jyrkästi kohti rantakalliota.
Alue rajautuu niin pohjoisesta kuin idästä ja lännestäkin jyrkkiin rintei-
siin. Itäpuolelta aluetta rajaa myös Karkku-Tyrvään perinnemaiseman 
säilyttämiseksi säästettävä rinnealue. Eteläpuolelta alue jättää Kukkurin 
itäisen mäen laen yleiseen ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Nokan raken-
tamiseen varattu alue käsittää tasaisen nokka alueen sekä pohjoiseen 
ja länteen viettävät rinteet.

Maastollisten ominaisuuksiensa ansiosta alue muodostuu kokonai-
suudessaan erityiseksi. Nokan alueelta avautuvat esteettömät näky-
mät peltoalueille itään, järvelle pohjoiseen ja länteen Kukkurin puisto-
solaan. Lisäksi alueen sijaitessa mäen lakialueella ja länteen laskevalla 
rinteellä on se otollinen auringonvalon saannille.

Nokan alueelle on suunniteltu vaihtoehdot Rinnan rinteessä sekä Ym-
pyrä.

WAU FLEX

MÄENLAKIALUE JA LÄNTEEN 
LASKEVA RINNE

ALUE OTOLLINEN AURINGON 
SAANNILLE

NOKALTA AVOIMET NÄKYMÄT 
ITÄÄN, POHJOISEEN JA LÄN-
TEEN

ALUEEN YMPÄRILLÄ METSIÄ 
VIRKISTYSKÄYTTÖÖN

A

A

B

B

ALUELEIKKAUKSET JA MAASTOKARTTA 1:2500

alueleikkaus A-A alueleikkaus B-B
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WAU FLEX

LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
PÄÄTTYVÄ TIE
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 
KÄVELYTIET
ATTRAKTIOYHTEYS

Nokan alueen vaihtoehto Rinnan rinteessä perustuu paikan erityisiin 
maastonmuotoihin ja niitä mukailevaan rakentamiseen. Rakennusmas-
sat muodostuvat toisiinsa liittyvistä palikoista. Palikat seuraavat rinteen 
maastonmuotoja laskien kohti pohjoista, länttä ja itää.

Vaihtoehto voi muodostua yhdeksi taloyhtiöksi tai jakautua omille ton-
teilleen. Kortteli sijaitsee tien päässä, jolloin läpikulkevaa liikennettä ei 
alueelle synny. Tämän ansiosta alueesta muodostuu rauhallinen, turval-
linen ja lapsiystävällinen. Alueen eteläpuolelta, Kukkulan alueen läpi, on 
yhteys Tampereentien varressa kulkevaan keskustaan johtavaan, kevy-
en liikenteen väylään. Lisäksi jokaisesta asunnosta on suora yhteys ym-
päröivään virkistys- ja ulkoilukäytössä olevaan metsään.

Rakennusmassat ovat yksikerroksisia ja sijoittuvat rinteeseen siten, 
että jokaisesta palikasta on mahdollisuus esteettömään näkymään 
puistosolaan, järvelle tai peltoalueille. Ainutlaatuisen sijoittumisen ja 
maisemaan avautuvien näkymien ansiosta aluetta voidaan pitää myös 
attraktioasumisen kohteena.

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ

järvinäkymät asunnoistaautoliikenne
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WAU FLEX

YKSITYISYYS
OMA RAUHA
OMA PIHA
YHTEISÖLLISYYS

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan yksityisiä 
ja puolijulkisia tiloja. Rakennusmassojen keskelle jäävä tulopiha muo-
dostuu asukkaiden keskuudessa puolijulkiseksi tilaksi. Rinnettä mu-
kailevien palikoiden etupuolelle ja taskuihin jäävät alueet muodostavat 
yksityiset pihan osat.

Alueelle saavutaan etelän suunnasta. Autojen pysäköinti on kootusti 
alueen keskelle jäävällä piha-alueella. Autosuojan yhteyteen on mah-
dollista varata tila myös yhteiseksi rakennetuille tiloille, kuten esimer-
kiksi työskentelyyn tai vapaa-ajan viettoon. Matalien, rinteen maas-
toa mukailevien, rakennusmassojen väleistä avautuu avoimia näkymiä 
luontoon myös pihalta.

Asuntokohtaiset pihat jäävät rakennusmassojen etupuolelle. Raken-
nuksen massan seuratessa rinteen muotoja, pihat muotoutuvat jokai-
nen omanlaisekseen. ”Soppina” massojen väliin ja etupuolille jäävät 
pihat mahdollistavat helppohoitoisen ja vaivattoman asumisen, pihan 
hoidon kannalta.

PUOLIJULKINEN PIHA YKSITYINEN PIHA
JULKINEN

METSÄJULKINEN
METSÄ

ALUELEIKKAUS 1:500
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VAIVATON ASUMINEN
MONIKÄYTTÖISYYS
ASUMISEN PYSYVYYS
TEKNOLOGISET INNOVAATIOT
PERHERAKENTEEN MUUTOS
JOUSTAVUUS
TYÖT TYÖPAIKALLA

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ: 4-12 kpl

HUONEISTOALA (m2/as):
As 1: 192,5 m2 As 2: 78,5m2  
As 3: 48,5m2  As 4: 30,5m2

YHTEENLASKETTU HUONEISTOALA (m2): 770 m2

ASUINKERROSALA (m2/rakennus): 220 m2

YHTEENLASKETTU KERROSALA: 880 m2

TONTIN KOKO (rakennukset yhdellä tontilla): 4300 m2 

Rinnan rinteessä -vaihtoehdon esimerkkiasuntoratkaisu koostuu kol-
mesta eri toimintoja sisältävästä palikasta, jotka sijoittuvat eri tasoille 
mukaillen rinteen muotoja. 

Ylimmäksi sijoittuva palikka pitää sisällään sisäänkäynnin ja asunnon 
selviytymiskerroksen. Keskitason palikka sisältää asunnon makuu- ja 
huoltotiloja. Alimman tason palikka pitää sisällään takkatuvan sekä 
saunatilat. Palikat ovat portaan avulla yhteydessä toisiinsa. Asuinti-
loista erotettavissa oleva porras mahdollistaa rakennuksen jakamisen 
useammaksi pieneksi asunnoksi. Mahdollisia vaihtoehtoja on esitetty 
alla. Mahdollisuus jakaa rakennus pienempiin asuntoihin monipuolistaa 
asuntokantaa alueella. Sen avulla voi tarjota esimerkiksi ikääntyneelle 
sukulaiselle mahdollisuuden muuttaa lähelle omaisiaan.

WC

AH

AH VH

TAKKAH/AH

KPH

S

WC

ET
K

OH

WC

AH

AH

yläikkuna

yläikkuna

WC

OH

AH

TUPAK

KPH

WC

ET
K

OH

WC

AH

AH

ALK

yläikkuna

yläikkuna

AS 1

AS 2

AS 3

ET

K

ASUNTOKAAVIOT

Asunnot voivat jakautua rakennuksen sisällä usealla eri tavalla.
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LUONNONLÄHEISYYS
RAUHALLISUUS
TURVALLISUUS
PÄÄTTYVÄ TIE
ULKOILUMAHDOLLISUUDET
LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 
KÄVELYTIET
ATTRAKTIOYHTEYS

Nokan-alueen vaihtoehto Ympyrä perustuu rakennuspaikan erityisiin 
ominaisuuksiin. Tasaisen lakialueen ja jyrkkien rinteiden liitoskohtaan 
sijoittuva kortteli muodostaa yhtenäisen, rivitalon kaltaisen massan.

Kortteli sijaitsee tien päässä, jolloin läpi kulkevaa liikennettä ei alueelle 
synny. Tämän ansiosta alueesta muodostuu rauhallinen, turvallinen ja 
lapsiystävällinen. Alueen eteläpuolelta, Kukkulan alueen läpi, on yhte-
ys Tampereentien varressa kulkevaan keskustaan johtavaan kevyen lii-
kenteen väylään. Lisäksi korttelin muodostamalta sisäpihalta on yhteys 
ympäröivään virkistys- ja ulkoilukäytössä olevaan metsään.

Kortteli muodostaa lähes ympyrän muotoisen massan, joka noudat-
telee maastokäyriä nousten eteläosiltaan ylemmäs, mäen päälle. Jo-
kaisesta asunnosta on näin ollen mahdollista avata näkymiä länteen 
puistosolaan, pohjoiseen järvelle tai itään Vehmaan peltoalueille. Ai-
nutlaatuisen sijoittumisen ja maisemaan avautuvien näkymien ansiosta 
aluetta voidaan pitää myös attraktioasumisen kohteena.

Aurinko-objekti

Taivasobjekti

KAAVIO ALUEEN REITEISTÄ JA NÄKYMISTÄ

näkymät asunnoista sisäpihan reititautoliikenne



Aurinko-objekti

Taivasobjekti

KORTTELIPIIRUSTUS 1:1000
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YKSITYISYYS
OMA RAUHA
NAAPURUSTOAKTIIVISUUS
YHTEISIÄ TILOJA
YHTEISÖLLISYYS

Rakennusmassojen ympärille muodostuu julkisuusasteeltaan yksityi-
siä ja puolijulkisia tiloja. Korttelin keskelle jäävä piha sekä asuntojen 
väliset aukot muodostuvat asukkaiden kesken jaettavaksi puolijulki-
seksi tilaksi. Yksityiset osat muodostuvat asuntojen edessä sijaitse-
valle terassille.

Alueelle saavutaan etelän suunnasta. Autojen pysäköinti on kootusti 
korttelin sisäpihalla. Asuntojen väliin jäävien aukkojen kautta saadaan 
myös sisäpihalta avattua näkymiä ympäröivään luontoon.

Rakennusmassa on yksikerroksinen. Se koostuu asunto-osista sekä 
tyhjistä aukko-osista. Asunto ja aukko-osia yhdistää samassa tasos-
sa kulkeva, lattia ja patio sekä katto. Näin yhtenäiseksi muodostuva 
rakennusmassa vielä noustessaan eteläosiltaan mäen laelle muodos-
taa mielenkiintoisen kokonaisuuden, Nokan kruunun. Aukko-osat ovat 
asukkaiden yhteisessä käytössä ja ne sisältävät erilaisia toiminnalli-
sia ominaisuuksia kesäkeittiöstä yhteiseen saunaan. Osa aukoista voi-
si olla varustettu myös avattavilla lasituksilla, jolloin niiden käyttöaika 
vuodessa pidentyisi.
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Ympyrä-vaihtoehdon esimerkkiasuntoratkaisu perustuu paikan erityis-
ten piirteiden huomioimiseen ja niiden huomattavuuteen myös asun-
non sisällä. 

Yksikerroksinen asuntoratkaisu perustuu ympärikierrettävään, asun-
non palvelevat tilat käsittävään osaan sekä sen ympärille muodostuviin 
asumisen tiloihin. Asunnon päätilat sijoittuvat peräkkäin talon läpi, jat-
kuen aina molemmilla puolilla sijaitseville terasseille. Läpitalon kulkeva 
tila muodostaa visuaalisesti asunnon sisään samankaltaisen ”aukon” 
kuin mitä rakennusmassassa on asuntojen välissä. Ympyrä-vaihtoehto 
käsittää kaksi asuntoratkaisua. Ensimmäinen on neljän huoneen ja keit-
tiön sekä toinen 5-6 huoneen ja keittiön asunto. 

Ympyrä-vaihtoehdon esimerkkiasuntoratkaisu tarjoaa mahdollisuuden 
vaivattomaan asumiseen oman huollettavan pihan ollessa pieni. Vaih-
toehto perustuu myös asumiseen keskittyvään elämäntapaan, huo-
neiden väljän mitoituksen myötä niiden käyttötarkoituksen voi asukas 
päättää itse ja muuttaa työhuoneeksi, töiden kotona tekemiseen.

HUONEISTOJEN LUKUMÄÄRÄ: 6

HUONEISTOALA (m2/as):
Asuntotyyppi 1 (3kpl): 105,0 m2

Asuntotyyppi 2 (3kpl): 129,5 m2  
YHTEENLASKETTU HUONEISTOALA (m2): 703,5 m2

ASUINKERROSALA:   818 m2

YHTEISTILAT KERROSALA:  30 m2

KERROSALA YHTEENSÄ:  848 m2

TONTIN KOKO: 4000 m2

ASUNTOTYYPPIEN SIJOITTUMINEN ”YMPYRÄÄN”
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3.4 KOKONAISSUUNNITELMAT

Tässä kappaleessa esitellään kolme esimerkki-
vaihtoehtoa kokonaissuunnitelmista Kukkurin alu-
een rakentumisen pohjaksi. Suunnitelmat ovat erilai-
sia yhdistelmiä edellisessä kappaleessa esitetyistä 
suunnitelmakonsepteista suunnittelualueella. Koko-
naissuunnitelmien sisältämät suunnitelmakonseptit 
on esitetty vinjettikuvin sivujen ylä- ja ala reunoissa.

Tällä aukeamalla esitetyt tiet, kevyen liikenteen väy-
lät sekä yleiset virkistysalueet rakennuksineen pysy-
vät muuttumattomina jokaisessa kokonaissuunnitel-
massa. Suunnitelmakonseptit täydentävät niitä tarvit-
taessa.
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KOKONAISSUUNNITELMA1:
Laajuustiedot on laskettu sisältäen muuttuvien rakennusten kaikki li-
säosat.

ASUINKERROS ALA:     9840 m2

MONIKÄYTTÖTILAT/PIHARAKENNUSTEN KERROSALA: 720 m2

ASUINRAKENTAMISEN KERROSALA YHTEENSÄ: 10560 m2
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KOKONAISSUUNNITELMA2:
Laajuustiedot on laskettu sisältäen muuttuvien rakennusten kaikki li-
säosat.

ASUINKERROSALA:     12240 m2

MONIKÄYTTÖTILAT/PIHARAKENNUSTEN KERROSALA: 1440 m2

ASUINRAKENTAMISEN KERROSALA YHTEENSÄ: 13680 m2
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KOKONAISSUUNNITELMA3:
Laajuustiedot on laskettu sisältäen muuttuvien rakennusten kaikki li-
säosat.

ASUINKERROSALA:     11620 m2

MONIKÄYTTÖTILAT/PIHARAKENNUSTEN KERROSALA: 1070 m2

ASUINRAKENTAMISEN KERROSALA YHTEENSÄ: 12690m2
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Edellä esitetyt kokonaissuunnitelmat tarjoavat kolme toisistaan poik-
keavaa rakentumisen vaihtoehtoa Kukkurin alueelle. Suunnittelumene-
telmään kerättyjen suunnitelmakonseptien avulla on mahdollista teh-
dä näiden esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi vielä suuri määrä erilaisia 
yhdistelmiä. 

Jokainen rakennettava alue (törmä, laki, kukkula ja nokka) sisältää kap-
paleen 3.3 mukaisesti kaksi rakentumisvaihtoehtoa. Jokainen näistä 
vaihtoehdoista voidaan toteuttaa muiden alueiden molempien vaihto-
ehtojen kanssa toimivaksi kokonaissuunnitelmaksi. Tämän yhtälön mu-
kaan erilaisia kokonaissuunnitelma vaihtoehtoja saadaan Kukkurin alu-
eelle kymmenittäin. Näitä vaihtoehtoja on muutamia esitelläkseni, ku-
vattu rakeisuus kaavioina kuvassa 22. Kuvan kaksi ylintä kaaviota ovat 
kokonaisuunnitelmien yksi ja kaksi rakeisuuskaaviot.  Lisäksi vielä yh-
distelmät, joissa käytetään rakennettavien alueiden kumpaakin vaihto-
ehtoa samalla rakentamisen alueella, kokonaissuunitelma 3:n tavoin, 
monipuolistavat laajaa rakentumisen vaihtoehtojen kirjoa entisestään.

Kukkurin alueen rakentumisen ja kaavoituksen pohjaksi on siis täs-
sä työssä luotu asuntotasolta koko alueen suunnitelmiin asti etenevä, 
joustavasti toimiva, vaihtoehtoisia asumisen ominaisuuksia ja raken-
tumisen mahdollisuuksia tarjoava suunnitelmakonseptien kokoelma.

Kokoelmaa hyväksikäyttäen voidaan alueen jatkosuunnittelussa ko-
keilla, edellä esitettyjen kokonaissuunnitelmien lisäksi, erilaisia yhdis-
telmiä alueelle parhaimman kaupunkirakenteellisen vaihtoehdon löyty-
miseksi. Samalla luodaan eheäksi suunnitellulle asuntoalueelle moni-
puolisia asumisen vaihtoehtoja tarjoavaa asuin ja elinympäristöä, josta 
tulevien asukkaiden on helppo löytää omia tarpeitaan, toiveitaan ja elä-
mäntapojaan mahdollisimman hyvin palveleva asuinalue.  

Kuva 22. Rakeisuuskaaviot kokonaissuunnitelmavaihtoehdoista
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Ihmisten päätyminen asumaan tietylle asuinalueelle voi ulkopuolisen 
silmissä näyttäytyä vain muuttoauton kurvaamisena naapurin pihaan 
ja pois. Todellisuudessa ennen muuttoauton hankkimista on käyty läpi 
kompleksinen prosessi, joka sisältää suuren määrän pohdiskelua, tie-
donhankintaa, vaihtoehtojen vertailua ja päätöksen. Joissain tapauk-
sissa prosessi saattaa sisältää vain päätöksen.

Tämän valinnan toivotaan palvelevan omia käsityksiä hyvästä elinym-
päristöstä. Hyvän elämisen kriteerit taas ovat jokaisen henkilökohtai-
nen, myös kokemukseen perustuva ajatus. Haave? Se onko asukkaan 
haaveen mahdollista toteutua, on osaltaan meidän, tulevien, ja jo am-
matissa toimivien arkkitehtien käsissä.

Tässä työssä esitetyt vaihtoehdot Sastamalassa sijaitsevan Kukkurin 
alueen rakentumisen pohjaksi ovat minun ehdotukseni siitä miten haa-
veiden ja todellisen valinnan vastaavuutta voitaisiin suunnittelun avulla 
parantaa. 

Suuntaviivoja ovat sanelleet tavallisista ihmisistä tehdyt tutkimukset 
heille hyvästä asuinympäristöstä ja näistä tehdyt yleistykset. Hyvän 
asuinympäristön peruselementeiksi on työn edetessä noussut asuk-
kaidentoiveet rauhallisesta, luonnonläheisestä ja turvallisesta asuin-
alueesta, joita täydentävät monimuotoisemmat toiveet ja tarpeet. Ei 
myöskään pidä unohtaa suunnittelualueen merkitystä ja sen sijaintia. 
Vaativassa maastossa, kaupungin yhden sisääntuloväylän varrella si-
jaitseva suunnittelualue, joka rakentuessaan muodostuu kaupungin 
uudeksi ”portiksi” loi mielenkiintoisen haasteen suunnittelulle. Sasta-
malan kaupungin pitkä historia asuinpaikkana antoi mahdollisuuden 
tutustua paikallisiin asumisen ominaisuuksiin, joiden avulla uusi alue 
istuu osaksi vanhaa rakennuskantaa.

Kukkurin rakennettavien alueiden sijoittuminen erilleen toisistaan mah-
dollistaa koko alueen vaiheittaisen rakentumisen. Rakennettavien alu-
eiden vaihtoehtoiset rakentumismallit taas tarjoavat monipuolisesti eri-
laisia toisistaan poikkeavia asumisen teemoja, joiden kehityssuuntaa 
on mahdollista muuttaa vielä niin suunnittelun kuin rakentamisenkin 
aikana tai mahdollisesti vaihtaa suuntaa jopa kokonaan.

Esitetyn suunnittelumenetelmän mukainen toteutuminen uudeksi 
asuinalueeksi vaatii vielä jatkotyöstöä. Haasteeksi muodostuu kaa-
voitusprosessin kehittäminen joustavia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja 
mahdollistavaksi. Samalla tulevien asukkaiden kannalta parhaaaseen 
lopputulokseen päätymiseksi pitäisi kuluttajat saada mukaan suunnit-
teluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa. Tämä olisi mahdollista esi-
merkiksi työn etenemisen esittelyllä eri vaiheissa tai internet pohjaisen 
foorumin kautta, jonne tulevat asukkaat voisivat kommentoida suun-
nittelua ja sen etenemistä.
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