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TIIVISTELMÄ

Diplomityöni aihe liittyy MONIKKO-hankkeen aikana laadittuun pilottisuunni-
telmaan, jonka parissa työskentelin vuoden 2011 syksystä vuoden 2012 kevää-
seen. Diplomityöni perustuu hankkeen aikana tehtyihin konseptisuunnitelmiin 
ja laajempaan tekstiosuuteen. Tekstiosuudessa pohdin yhteisöllisyyden tee-
moja, asukaslähtöisyyden vaikutusta asuinrakentamiseen ja ryhmärakennut-
tamisen keinoja. MONIKKO-hankkeen puitteissa vierailin Suomen ja Tanskan 
monissa asuinyhteisöissä. Tekstiosuudessa,  jo olemassa olevia kohteita on 
käytetty eri teemojen esimerkkinä.

MONIKON tutkimustyö käsitteli moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimin-
taympäristöjen kehittämistä. MONIKKO-hankkeen puitteissa valmistui kuusi, 
eri kaupunkiin suuntautuvaa pilottisuunnitelmaa. Hanke oli osa kansallisen 
ikärakennemuutosalueiden verkoston eli Demo-verkoston työtä. Hankkees-
sa oli mukana Loimaan, Mikkelin, Närpiön, Mänttä-vilppulan, Tampereen ja 
Turun kaupungit. Pilottisuunnitelmien lisäksi hankkeeseen kuului varsinainen 
tutkimusosuus. Monikko-hankkeen tutkijat Riikka Pylvänen ja Anna Helamaa 
julkaisivat hankkeen päätteeksi selvitysoppaan Askeleita kohti yhteisöasumista, 
joka käsittelee yhteisöasumisen muotoja ja toteuttamista.

 Asuntorakentamisen ratkaisumallit ovat tänäpäivänä Suomessa lähes samat 
kuin 40 vuotta sitten.  Aikoinaan suunnittelulähtökohtana ollut ydinperhemalli 
on edelleen asuntosuunnittelun lähtökohtana. Asuntotarjonta ei vastaa tämän 
päivän kysyntää. Muutokset asuntorakentamisessa tapahtuvat hyvin hitaasti. 
Perhekuntamuutokset ja asukkaan valveutunut rooli kuluttajana lisäävät tar-
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vetta asuntorakentamisprosessin uudistumiseen. Asukaslähtöiset hankkeet 
sekä omatoimiset ryhmärakennuttamishankkeet ovat Suomessa vielä harvi-
naisia. Erityyppiset asukaslähtöiset suunnitteluhankkeet tarjoavat yhden rat-
kaisun asuntorakentamisen monipuolistamiseksi. 

Yhteisöllinen asuminen yhdistetään usein tiukkalinjaiseen elämäntapaan tai 
ideologiaan perustuvaan asumismuotoon. Yhteisöasuminen voi rakentua ide-
ologisen lähtökohdan ympärille, usein kuitenkin yhteisöllinen asuminen pe-
rustuu vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden arkielämän toimintojen helpottami-
seksi. Yhteisöllisessä ympäristössä asuminen tarkoittaa yleensä tavanomaista 
asumista, jonka lisäksi asukkailla on käytössä yhteisiä tiloja sekä laaja sosiaa-
linen lähiverkosto. Yhteisöllisen asumisen haaste on hankkeen suunnittelus-
sa. Yhteisöllisyys syntyy sattumanvaraisista kohtaamisista ja heikoista sosiaa-
lisista suhteista, jotka toistuessaan ja voimistuessaan muodostavat luontevaa 
yhteisöllistä elinympäristöä. Rakennettu ympäristö ei suoraan tuota yhteisöl-
lisyyttä, mutta tasokkaalla suunnittelulla voidaan edesauttaa yhteisöllisyy-
den syntyä. Asukaslähtöinen hanke on suunnittelukonseptina oivallinen tapa 
yhteisöasumisen muodostamiseksi. Asukkaat tutustuvat toisiinsa jo hankkeen 
alkuvaiheessa, joten kynnys tulevaan sosiaaliseen verkostoitumiseen on ma-
talampi.

Soveltava osuus perustuu Tampereen Vuorekseen suunniteltuun pilottisuun-
nitelmaan. Suunnitelmassa pohditaan keinoja asukaslähtöisen prosessin hah-
mottamiseksi asukkaan näkökulmasta. Omatoimiset ryhmärakennuttamis-
hankkeet tuottavat asukkaille räätälöityä elinympäristöä. Hankkeet ovat 
kuitenkin usein pitkäkestoisia ja monimutkaisia toteuttaa. Hankkeen hah-
mottamisen helpottamiseksi kehiteltiin asukaslähtöisen suunnittelun työka-
lu, johon on koottu ryhmärakennuttamisen eri vaiheet ja toteutusvaihtoeh-
dot. Asukaslähtöistä suunnittelutyökalua apuna käyttäen on suunniteltu neljä 
yhteisöllisyydeltään, asuntotypologialtaan ja muunneltavuudeltaan erilaista 
konseptivaihtoehtoa Koukkurannan alueelle, Vuorekseen. Työkalun on tarkoi-
tus olla apuna suunnittelussa ja ohjata asukkaita luovalla tavalla. Asukasläh-
töistä työkalua apuna käyttäen voidaan kehittää lukuisia erilaisia konsepti-
vaihtoehtoja. Neljän eri vaihtoehdon avulla havaitaan, kuinka erilaisiin suun-
nitelmiin työkalun osa-alueita vaihtelemalla voidaan päästä. Työkalua on 
sovellettu Koukkurannan kohde alueelle, mutta yhtä hyvin sitä voidaan käyt-
tää suunnitteluapuna muissakin asukaslähtöisessä hankkeessa.
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ABSTRACT

This thesis is based on MONIKKO-project, where I worked from autumn 2011 
to spring 2012. Thesis is divided into two parts, on the concept plans, which I 
developed during the project and to the text part. Text discussed the themes 
of community housing, user-oriented effect on residential construction and 
group building methods. Within the project, I visited in many residential com-
munities in Finland and Denmark. In the text, the existing destinations have 
been used in different themes as an example. 

MONIKKO-projects research dealed with developing versatile community hou-
sing and enviroments. Within the framework of the project was completed six 
various design concepts. Project was part of national DEMO Regions Network. 
The project involved cities of Loimaa, Mikkeli, Närpiö, Mänttä-Vilppula, Tam-
pere and Turku. The project also included a share of the actual research. Pro-
ject researchers Riikka  Pylvänen ja Anna Helamaa published a report at the 
end of the project manual Steps toward community housing, which deals communi-
ty housing forms and implementation.

Residential construction technologies are today in Finland almost the same as 
40 years ago. At one time, housing design was based on the certain familytype 
and  still the same method is going on. Housing supply does not meet today’s 
demand. Changes in housing developments is very slow. Family changes in the 
population and inhabitants role of consumer, will increase the pressure for 
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housing renewal process. User-oriented projects, as well as user-oriented joint 
building ventures are still rare in Finland. Different types of participatory de-
sign projects provides one solution for housing construction to diversify.

community housing is often associated with strict lifestyle or ideological thin-
king. Community housing can be built around the ideological starting point, 
however, often living in a community is voluntary basis, and meant to ease in-
habitants everyday activities. Community housing environment usually means 
a normal living, in addition to which inhabitants can share common rooms as 
well as an extensive social network. Community in housing is a challenge for 
the design of the project. Community behavior is based on random encounters 
and loose social relationships, which as repeated create natural community 
enviroment. The built environment does not directly produce communal en-
viroment, but exclusive design can help the communal enviroments develop-
ment. User-oriented design concept is a great way to form a community hou-
sing. The inhabitants get to know each other at an early stage, so the barrier 
to future social network is lower.

Second part of the thesis is based on the designed concept plans to Tampere, 
Vuores. The plan purpose is to make user-oriented process more understan-
dable in inhabitants point of view. User-oriented construction projects pro-
duce customized living environment for residents. The project, however,take 
often long time and are complex to implement. The user-oriented design tool 
was developed to ease the process. In help of user-oriented design tool four 
different concept options were designed to Vuores, Koukkuranta. Concept op-
tions vary in stage of communal living, housing typology and housing flexibi-
lity of one another. The tool is intended to be of assistance in planning and 
guiding people in a creative way. Four different options shows the difference 
that can be achieved by varying the tool elements. The tool has been applied 
to the destination area of   the Koukkuranta, but equally it can be used in  other 
user-oriented projects also.
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D iplomityöni  perustuu tutkimusapulaisena MONIKKO-hankkeessa te-
kemääni pilottisuunnitelmaan, jossa pohdin asukaslähtöisen raken-
nushankkeen ja yhteisöllisen asumisen yhteyttä. Lähdin mukaan MO-

NIKKO-hankkeeseen, koska itse olen kiinnostunut monipuolisista asuinym-
päristöistä ja syistä, jotka tuottavat jatkuvasti samankaltaista asuntokantaa 
Suomeen.

Asuntosuunnittelun ja talouskeskeisen asuntotuotannon yhteen sovittaminen 
tuntuu Suomessa olevan haastavaa. Asuntorakentamista kehittävät ja uudista-
vat ideat eivät kanna toteutukseen asti, vaan rakennuksen tehokkuus ja talou-
delliset hyödyt jyräävät usein asukastyytyväisyyden ja paremman elinympä-
ristön tuomat hyödyt alleen. Rakennusliikkeet hallitsevat asuntorakentamis-
ta, mutta hiljalleen asukkaat ovat ottaneet tietoisen roolin kuluttajina myös 
asuntomarkkinoilla. Osallistavat ja asukaslähtöiset rakennushankkeet ovat 
alkaneet kiinnostaa asukkaita unelmakodin toteuttamisen tapana. Tuntuu it-
sestään selvältä, että näin asuntoja pitäisikin suunnitella. Silti usein asunto-
tuotanto toimii omana koneistonaan ja jättää asukkaat suunnittelun ulkopuo-
lelle. Omatoiminen ryhmärakennuttaminen koetaan kuitenkin usein vaikeaksi 
prosessiksi niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Erityisen monimutkai-
selta se saattaa tuntua asukkaasta, jolla ei ole ennestään kokemusta raken-
nuttamisprosessista.

MONIKKO-hankkeen puitteissa aloin miettiä, miten asukaslähtöisen suunnit-
teluprosessin ymmärtämistä voisi helpottaa innostavalla ja kannustavalla ta-
valla. Mietinnän tuloksena syntyi asukaslähtöisen suunnittelun työkalu, josta 
asukkaat voivat nähdä tulevan hankkeen eri osa-alueet selkeästi ja vaivatto-
masti. Työkalun tarkoituksena on kannustaa ja rohkaista asukkaita ryhmära-
kennuttamishankkeisiin asuntokannan ja asukastyytyväisyyden parantami-
seksi. Ryhmärakennuttamisen muodot eivät yksinään korjaa tiettyihin manee-
reihin rajoittunutta asuntorakentamista, mutta asuntorakenteen muutos on 
hidasta ja pienikin askel, on askel eteenpäin.

Kiitokset kuuluvat kaikille MONIKKOlaisille, hankkeen johtajalle ja diplomi-
työn ohjaajalle Markku Hedmanille, tutkijoille Anna Helamaalle ja Riikka Pyl-
väselle, joka toimi myös hankkeen projektipäällikkönä. Kiitokset myös muille 
tutkimusapulaisille Sannamarille, Hannalle, Inkerille, Tapiolle ja Timolle. Ha-
luaisin myös kiittää vanhempiani ja siskoani perheineen sekä tietysti tärkeim-
piä, omia kotijoukkojani Jounia ja Sampoa.

Tampereella 20.3.2013
Ilona Järvi
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rakennuttamishankkeeseen osallistumiseen on usein matalampi kuin omaan 
yksittäiseen rakennushankkeeseen ryhtyminen. Ryhmässä tietoa ja taitoa ke-
rätään yhteisvoimin, jolloin hanke ei ole yksittäiselle asukkaalle yhtä raskas 
kuin hartiapankkirakentamisen keinoin toteutettu hanke. Tietotaidon yhdistä-
misen ja taloudellisten etujen lisäksi ryhmässä rakennuttaminen lisää ryhmän 
vuorovaikutteista sosiaalista kanssakäymistä ja parantaa yhteisöllisen  naapu-
ruston syntyä.

1.1 .4 MITÄ ON ASUNNON MUUNTOJOUSTAVUUS?
Asunnon soveltuminen asukkaan vaihteleviin tarpeisiin vaatii asunnolta 
muunneltavuutta. Muuntojoustavuus tarkoittaa asunnon tilallista monikäyttöi-
syyttä. Muuntojoustavuuden taso voi vaihdella päivittäiseen asumiseen liitty-
västä kevytrakenteisesta muuntojoustavuudesta tietyn elämäntilanteen aihe-
uttamaan pysyvämpään rakenneratkaisuun.5

 

Nykyään asuntorakentaminen on pääosin rakennusliikkeiden hallinnassa. Ra-
kennusliikkeet hoitavat rakennusprojektin kustannustehokkaasti, määräyksien 
ja kaavoituksen mukaisesti, mikä helposti johtaa samankaltaisten asuntotyyp-
pien muodostumiseen. Syy suppeaan asuntotarjontaan ei ole yksin rakennus-
liikkeiden, vaan koko asuntotuotantojärjestelmän, joka säännöksillään aset-
taa puitteet tulevalle rakentamiselle jo kaavoitusvaiheessa.

Asuntojen määrällinen tuottaminen on noussut laatua tärkeämpään asemaan. 
Toteutustavat ovat rutiininomaisia ja rakennusliikkeille toimivia, joten uusia 
ratkaisumalleja pidetään helposti liian vaikeina ja hintavina toteuttaa. Ilmiö 
johtaa jatkuvasti samankaltaisten  asuntotyyppien rakentumiseen, vaikka ny-
kyinen kysyntä ei enää kohtaa markkinoiden tuottamaa asuntotarjontaa. Yh-
teiskunnan rakenteellinen kehitys tuntuu olevan tavoiteltavampaa kuin itse 
asunnon käyttäjän, asukkaan tarpeet. Rakennusalan teknisen toteutuksen 
painottaminen ohjaa elinympäristöämme kehitystä yksipuoliseen suuntaan 
sivuuttaen sosiaalisen ja ihmisläheisen näkökulman, taloudellisen edun sekä 
tehokkaan rakentamisen toivossa. Jos asiaa tarkasteltaisiin käyttäjälähtöisesti, 
asuntotuotanto voisi muuttua monipuolisemmaksi, viihtyisämmäksi ja kysyn-
tää vastaavaksi, ja tuloksena voisi olla kestävä ja pitkäikäinen elinympäristö.7

1.2 ASUNTORAKENTAMISEN NYKYTILANNE

5 Luoma 1997, s.17-26
6 Krokfors 2006, s13-16
7 Hedman 2011, s.22-25

1.1 KÄSITTEET

1.1 .1 MITÄ ON YHTEISÖLLINEN ASUMINEN?
Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa asumismuotoa, jossa pyritään asumisen 
ohella yhteistoiminnallisuuteen. Toiminnan perustana voi olla asukkaiden 
samanlainen ideologinen ajatusmalli tai yhteisöllisyys voi perustua puhtaasti 
arki elämää helpottaviin toimintoihin. Luonnollinen yhteisöllisyys syntyy 
sattumanvaraisista kohtaamisista ja vapaaehtoisesta vuorovaikutuksesta, 
joka syntyy arkisten toimintojen sivutuotteena.1 Yhteisöllistä asumista esiintyy 
usein ryhmärakennuttamalla toteutetuissa hankkeissa, koska hankkeen 
aikainen tiivis yhteistyö parantaa tulevan naapuruston yhteishenkeä ja edistää 
yhteisön muodostumista.Yhteisöllisen asumisen etuja ovat monipuoliset 
yhteistilat, joissa voidaan hoitaa arjen askareita tai  tiloja voidaan käyttää 
harrastamiseen ja oleskeluun.2

1.1 .2 MITÄ ON ASUKASLÄHTÖINEN ASUNTOSUUNNITTELU?
Asukaslähtöinen asuntosuunnittelu on termi, jota käytetään laajasti eritasoi-
sissa asukkaiden tarpeita huomioivissa rakennushankkeissa.Termi ei määrit-
tele asukkaan osallistumisen tasoa eikä hankkeen rakennuttajaa. Olennaista 
on asukkaiden osallistuminen hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa. Asukkaan 
osallistuminen hankkeen suunnitteluun on mahdollista erilaisten työryhmien 
avulla, joissa pohditaan asuntojen ja  mahdollisten yhteistilojen ratkaisumal-
leja.3

1.1 .3 MITÄ ON RYHMÄRAKENNUTTAMINEN?
Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa rakennushanketta, joka toteutetaan tule-
van asukasryhmän ehdoilla. Asukasryhmä itse vastaa hankkeen käynnistämi-
sestä, etenemisestä ja eteenpäin viennistä. Asukkaat valitsevat roolinsa hank-
keessa. Osallistumisen taso määräytyy asukkaiden omien kykyjen ja halukkuu-
den mukaan. Ryhmärakennuttaminen voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen 
eri rakenuttamistapaan omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen ja konsulttive-
toiseen ryhmärakennuttamiseen. Ryhmärakennuttamisen toteutus- ja suunnit-
telutavat vaihtelevat hankekohtaisesti erilaisin painotuksin. Tärkeintä on kui-
tenkin koko hankkeen aikainen asukaslähtöinen suunnittelu.4

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen on konsulttivetoista ryhmärakennutta-
mista vaativampi hanke. Hanke velvoittaa asukkaita ajallisesti ja taloudelli-
sesti, mutta antaa vastaavasti keinot räätälöidyn kodin rakentamiseen.  Kon-
sulttivetoinen ryhmärakennuttaminen on astetta kevyempi vaihtoehto, jossa 
hankkeen esivalmisteluista ja etenemisestä huolehtii rakennuttajakonsultti.

Ryhmärakennuttaminen on vaihtoehto tyypilliselle hartiapankkirakentamisel-
le, joka keskittyy yhden asunnon rakentamiseen omin voimin. Kynnys ryhmä-

1  Kyttä, 2004,  s.18-26 
2 Helamaa & Pylvänen 2012, s. 17-21
3 Helamaa & Pylvänen 2012, s. 145
4 Culminatum Innovation, 2010
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Y hteisöllinen asuminen mielletään usein ääripään yhteisömäiseksi asu-
miseksi, joka perustuu tiukkaan aatteelliseen elämäntapaan. Yhtei-
söasumisen kirjo on kuitenkin hyvin laaja. Yhteisöllisen asumisen lie-

vimmäksi muodoksi voidaan luokitella sosiaalista elämäntapaa ylläpitävä 
naapurusto. Tyypillisin yhteisöllisen asumisen muoto perustuu tavanomaiseen 
asumiseen, asukkaiden yhteisiin yhteistiloihin ja aktiiviseen yhteistoimintaan. 
Valtaosassa yhteisöistä yhteisöllisyys näkyy pääosin sosiaalisena naapuriver-
kostona ja monipuolisina asunnon ulkopuolisina yhteistiloina.8

2.1 .1 ARVOT VAI  ARKI?
Yhteisöllinen asuintapa voi pohjautua ideologiseen periaatteeseen, kuten 
elämäntapaan tai aatteeseen. Ideologinen yhteisö sitoo asukkaat tiivisti yh-
teisöön ja velvottaa asukkaita yleensä yhteiseen toimintaan ja työn tekoon. 
Aatteellisuuteen perustuva yhteisö voi olla hyvinkin antoisa ja monipuolinen 
asuinympäristö, jossa yhteinen ajatusmaailma ja arvot sitoo asukkaat tiiviik-
si yhteisöksi. Toisaalta tiivis ideologiaan pohjautuva yhteisö saattaa vaikuttaa 
ulkopuolisen silmin sulkeutuneelta ja sisäänpäin kääntyneeltä. Suomessa yh-
teisöasumisen erikoinen leima perustuukin osittain tietämättömyyteen ja ole-
tukseen, jossa kaikki yhteisöt ovat eristäytyneitä ja aatteellisuuteen perustu-
via elinympäristöjä. 

8 Helamaa & Pylvänen 2012, s. 34-37

2.1 YHTEISÖLLISYYS ASUMISESSA
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Aatteeseen pohjautuvan yhteisöllisen asumisen lisäksi yhteisöllinen asuminen 
voi olla myös yhteiseen toimintaan perustuva yhteisö, jonka tavoite on luo-
da hyvä yhteishenki naapurustoon ja helpotusta arjen askareisiin. Asuminen 
koostuu yleensä tavanomaisista yksityisistä asunnoista ja yhteinen toiminta 
sijoittuu yhteistiloihin sekä yhteiseen pihaan. Toiminta on talkoohenkistä ja 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Asukkaat ovat yleensä samassa elämän tilan-
teessa, joten arjen rutiinit ovat myös samankaltaiset. Yksityisiä toimia voidaan 
helpottaa yhdessä tekemällä. Arkea voidaan helpottaa yhteisen toiminnan 
avulla, kuten yhteisruokailulla.

ABSALONS HAVE 
Absalons have sijaitsee Roskildessa, Tanskassa. Yhteisö koostuu samassa elä-
män tilanteessa olevista asukkaista. Asukaslähtöinen hanke sai alkunsa neljän 
lapsiperheen toimesta, tarkoituksena muodostaa kustannuksiltaan edullinen 
ja  lapsiystävällinen elinympäristö. Yhtenä tavoitteena pidettiin tilavia asun-
toja, jotka muuntautuvat lapsiperheen tuomiin muutoksiin. Absalons havessa 
asunnot ovat rivitaloasuntoja, joita on yhteensä 23 kappaletta. Yhteistilat si-
jaitsevat kylätalossa, keskeisellä paikalla pihaa. Lapsiperheen arkea pyritään 
helpottamaan yhteisillä toimilla. Yhteisruokailuja järjestetään neljä kertaa vii-
kossa. Yhteistilassa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaa käytetään myös 
juhlien järjestämiseen. Yhteistoiminnan lisäksi yhteisö on sosiaalisesti tiivis 
elinympäristö. Naapuriapua on saatavilla ja asumiseen sekä ylläpitoon liitty-
viä tehtäviä vuorotellaan lastenhoidosta pihatöihin.10

10 Vierailu, Absalons have2011

KUVA 3.  
Absalons haven pihapiiri. Kulkureitin 
päätteenä yhteinen kylätalo.

KUVA 4.  
Kylätalossa. Alakerrassa on yhteinen 
keittiö ja ruokailu/ kokoontumistila. 
Parvella on lasten pelitila.

KEURUUN EKOKYLÄ
Samanhenkisten ihmisten ryhmä voi muodostaa ideologisen yhteisön elämän-
tavan ympärille. Keuruulla sijaitsee ekologisuuteen perustuva kyläyhteisö, 
Keuruun ekokylä. Yhteisö pyrkii omavaraisuuteen ja kestävän kehityksen mu-
kaisiin elämäntapoihin. Kyläyhteisö sijaitsee vanhan maatilan alueella. Raken-
nuksia on noin 30, joista neljä on asuinkäytössä. Tilaa ympäröi luomuviljellyt 
pellot sekä metsäpalsta. Asukkaita ekokylässä on tällä hetkellä 30. Asukkaita 
velvoitetaan osallistumaan kunnostus- ja tilan ylläpitotöihin taitojensa mu-
kaan. Asumiseen kuuluvat velvoitteet hoidetaan oman palkkatyön lisäksi, jo-
ten yhteisöön liittyminen vaatii asukkailtaan sitoutumista yhteiseen elämänta-
paan, ekologisuuteen.9

9 Internet-lähde, Keuruun ekokylä

KUVA 1.  
Oleskelualue ekokylän pihapiirissä.

KUVA 2.  
Ekokylän yhteinen kasvimaa.
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muidenkin kuin oman talon asukkaiden käyttöön. Aktiivisuuden lisääntyessä 
alueen turvallisuus paranee ja ympäristö koetaan viihtyisämmäksi.14

2.1 .4 YHTEISTILAT
Rakennettu ympäristö ei tuota itsessään yhteisöllistä elinympäristöä. Hyvin 
suunniteltu asuinympäristö voi edesauttaa sosiaalista verkostoitumista ja oh-
jata asukkaita satunnaisiin kohtaamisiin, mikä lisää yhteisöllisyyttä. 

Yhteisöllisissä asuinkohteissa esiintyy asuntojen lisäksi usein yhteisiä tiloja. 
Asukaslähtöisissä rakentamishankkeissa asukkaat voivat itse määrittää yh-
teistilojen määrän laajuuden ja toiminnallisen tarpeen. Aina asukaslähtöisissä 
hankkeissa ei rakenneta yhteistiloja. Yhteisöllisyys voi perustua pelkkään ra-
kennusprosessin tuomiin sosiaalisiin etuihin tai rakentamattomaan tilan, ku-
ten piha-alueen hyödyntämiseen.

Yhteistilojen tuomat hyödyt ovat asukkaan näkökulmasta merkittäviä. Tiloja 
voidaan käyttää oleskeluun, harrastuksiin tai arkisten toimintojen suorittami-
seen. Yhteistilat mahdollistavat asumisen toimintojen laajenemisen asunnon 
ulkopuolelle.  Sosiaalisen hyödyn lisäksi yhteistilojen tuoma lisätila helpottaa 
erityisesti pienten asuntojen asukkaita. Pesukoneen tai juoksumaton viemä 
tila voidaan hyödyntää paremmin asunnossa, kun osa asunnon toiminnoista 
voidaan siirtää asunnon ulkopuolelle, yhteistiloihin.

Yhteistilat voivat sijoittua asuinympäristöön keskitetysti tai hajautetusti. Sijoit-
telun tuoma eroavaisuus näkyy pääosin sattumanvaraisten kohtaamisten  ja 
kulkureittien synnyssä. Keskitetty kylätalo on yhteisön keskipiste, jolloin reitit 
kulkevat kohti tiettyä yhteistilaa, eikä sattumanvaraisia risteäviä kohtaami-
sia pääse juurikaan syntymään. Jos yhteistilat hajautetaan tontin eripuolille, 
voidaan saavuttaa monipuolisempia risteäviä polkuja ja kohtaamisen paikko-
ja. Yhteisöllisissä kohteissa asumisen yksityisyyden ja yhteisen julkisen tilan 
raja on selkeä. Asunto voi avautua yhteiseen tilaan näkymillä, mutta oma tila 
täytyy olla myös täysin suljettavissa. Yhteistilankin luonne voi olla yksityinen 
toiminnasta riippuen. Pientä yhteistilaa voidaan käyttää vierashuoneena tai 
asunnon jatkeena tarvittaessa. Vierashuoneeseen voidaan majoittaa satunnai-
sia vierailevia sukulaisia tai huonetta voidaan hyödyntää pidempi aikaiseen 
käyttöön, kuten hoivaa kaipaavan isovanhemman asuttamiseen. Tyypillisesti 
vierashuoneita sisältävissä yhteisöllisissä asuinkohteissa on muutamia huonei-
ta, joita käytetään koko yhteisön kesken, tarpeesta riipuen.15

Kattoterassi ja saunaosasto saattavat kuulostaa kalliilta usein yhteistiloja si-
sältävä yhteisöllinen asuminen ei kuitenkaan ole normaalia asumista hinta-
vampaa. Yhteistilojen kulut on mahdollista säästää itse asunnoista. Asunto-
kohtaisten saunojen vaihtaminen yhteiseen saunatilaan kattaa yhteisen sau-
naosaston rakentamisesta johtuvat kustannukset. Samanaikaisesti saunan 
vievä tila voidaan käyttää asunnossa toisin, asukkaan haluamalla tavalla. Eri 
hallintomuotoisissa asuinkohteissa yhteistiloista syntyviä kustannuksia jae-
taan eri tavoin. Omistusmuotoisissa kohteissa yhteiset tilat jyvitetään asun-

14 Helamaa & Pylvänen 2012, s24-27
15 Helamaa & Pylvänen 2012, s122-125

2.1 .2 KADONNUT YHTEISÖLLISYYS
Suomessa elettin vielä 1900- luvun alussa pääosin maaseutuyhteisöissä. Elin-
keino painottui maatalouteen ja työn ympärille muodostui väistämättä asuin-
yhteisöjä. Yhteisöt eivät aina ole olleet ensisijainen haluttu asumisen muoto, 
vaan ne rakentuivat tarpeen ja toimeentulon pakosta.11 Sotien jälkeen kau-
pungistumisen myötä, ihmiset muuttivat työn perässä kaupunkiin. Elintasoerot 
kasvoivat ja yksilöllisen elintavan ihannointi voimistui kapunkilaisten keskuu-
dessa. Kaupungistumisen tuottama anonyymius on edelleen kaupunkilaisten 
keskuudessa tavoiteltua. Viime vuosina on tapahtunut lievää muutosta yksi-
löllisestä elintavasta kohti yhteisöllisempää elinympäristöä. Ihmiset ovat alka-
neet jälleen kiinnostua yhteisöllisestä asumisesta. Kiinnostusta ovat lisänneet 
yhteisöllisten asuinympäristöjen mukanaan tuoma aktiivinen ja avoin asenne, 
joka vaikuttaa yhteisön lisäksi myös ympäröivään elinympäristöön. 
Yksilökeskeinen kasvatusmalli tuottaa hyvin elämässään menestyviä ihmisiä. 
Toisaalta individualismin korostaminen kasvattaa myös syrjäytyneiden mää-
rää. Erityisesti ihmiset, jotka eivät pysy mukana yksilökeskeisessä kehitykses-
sä, uhkaavat pudota yhteiskuntarakenteen ulkopuolelle niin sosiaalisella kuin 
taloudellisellakin tasolla.12

Sosiaalisesti monipuolinen kaupunkirakenne koostuu eritasoisista yhteisöis-
tä. Ihmisen tärkein yhteisö on lähipiiri, joka koostuu perheen jäsenistä ja ys-
tävistä. Lähipiirin ulkopuolella on naapuruston ja oman elinympäristön muo-
dostama yhteisö. Yksilökeskeisessä yhteiskunnassa juuri naapuriyhteisöt ovat 
vähentyneet. Ihmisten kaupunkiyhteisöistä opittu anonyymi ajatusmalli siirtyy 
jo pienempi muotoisiin yhteisöihin. Eritasoisten yhteisöjen tärkeys korostuu 
erityisesti yksinäisten ihmisten keskuudessa, joiden oma lähipiiri on vajaa tai 
puuttuu kokonaan. 

2.1 .3 YHTEISÖLLINEN NAAPURUSTO
Asuinympäristön päivittäiset kohtaamiset ovat tärkeitä naapurustoyhteisöjen 
ylläpitämiseksi. ”Heikot sosiaaliset suhteet” syntyvät naapuruston yhteisen ti-
lan toistuvasta yhteiskäytöstä.13 Löyhät sosiaaliset verkostot muodostavat tär-
keitä sosiaalisia linkkejä naapuruston asukkaiden välille. Naapuruston löyhä 
yhteisöllisyys lisää asuinalueen aktiivisuutta ja turvallisuutta. Heikkojen suh-
teiden kautta, kynnys sosiaalisuuden kehittymiseen helpottuu ja verkostoitu-
minen lähiympäristöön on luontevampaa. 

Nykyään kaupunkirakenne eriytyy ääripäihin. Kaupunkikeskustat toimivat 
työn ja sosiaalisen kohtaamisen tapahtumapaikkana, kun taas asumisen toi-
minnot rakentuvat erillisiin soluihin kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Toi-
mintojen eriytyminen tuottaa homogeenistä elinympäristöä ja köyhdyttää 
erityisesti asuinalueita. Toiminnallisesti, rakenteellisesti ja asukasryhmiltään 
sekoittunut ympäristö muodostaa elävän ja turvallisuutta edistävän elinympä-
ristön. Kaupunkitasolla monipuolisen rakenteen muodostumiseen vaikuttavat 
eri henkiset lähiympäristöt. Yhtenä kaupunkiympäristön rikastuttajana voi olla 
yhteisöllinen asuinyhteisö. Yhteisöllinen asuinkortteli aktivoi ympäristöään 
laajemmin kuin tavanomainen asuinkortteli. Yhteistiloja voidaan hyödyntää 

KAUPUNKIRAKENTEEN YHTEISÖT
Kaavio kuvaa kaupunkirakenteen sosiaalisia 
tasoja. Naapuriyhteisön puutuessa yksilön 
sosiaalinen elinpiiri rajoittuu yksilön lähipiiriin.

11 Pylvänen, 2009
12 Ahvenainen & Ropponen  & Tiihonen, 2009
13 Juntto, 2008, s. 13
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noille tai ne voidaan jättää kiinteistön yhteisomistukseen. Vuokra- ja asumis-
oikeuskohteissa yhteistilat rahoitetaan vuokraan tai asumisoikeusmaksuun 
sisällytetyllä kuukausittaisella maksulla. 16

JYSTRUP SAVVAERK
Jystryp savvaerk  on asuinyhteisö Tanskan Jystrupissa. Rakennus muodostuu 
L-muotoon asetelluista vastakkaisista rivitaloparista. Toissijaiset yhteistilat 
muodostuvat rakennusten väliin katetuista ja porrastetuista kulkureiteistä, jot-
ka johdattavat kohti varsinaista yhteistilaa. Kulku asuntoihin on yhteisen puo-
lilämpimän raitin kautta. Asunnot avautuvat kulkureitille ikkunoiden ja sisään-
käyntien välityksellä. 

Yhteisössä on kuusi yhteiskäytössä olevaa vierashuonetta, joita käytetään tut-
tavien ja sukulaisten majoittamiseen sekä työhuoneina. Yhteisössä on run-
saasti yhteistiloja. Tilat sijoittuvat pääosin L-muotoisen rakennuskokonai-
suuden nivel-osaan, johon asukkaat kulkevat puolilämpimien raittien kautta. 
Laajat yhteistilat jatkuvat yhteiselle pihalle, joka sijoittuu rakennusten muo-
dostamaan suojaisaan syliin. Asuntojen yksityisyyden ja raitin puolijulkisen ti-
lan raja on häilyvä, mikä tekee raittien tunnelmasta viihtyisän ja intiimin. Elä-
vä ilmapiiri välittyy asunnoista käytävään näkymien kautta. Asunnot on mah-
dollista sulkea naapurien katseilta tarpeen mukaan. Yhteisön asunnot ovat 
tyypillisiä perheasuntoja, jotka avautuvat päätiloista yhteispihan suuntaan. 
Näkymät yhteiseen käytävätilaan avautuvat keittiö- ja eteistiloista. Yhtenäistä 
käytävätilaa käytetään asuntojen jatkeena. Usean asunnon edustalla varsinai-
nen eteistila on siirtynyt asunnon ulkopuolelle. Sisäänkäyntiin tarkoitettu tila 
on asunnoissa hyödynnetty toisin.17

KUVA 6.  
Asuntojen välillä kulkeva puolilämmin 
yhteiskäytävä. Käytävän luonne on viihtyisä pienien 
korkeuserojen, sisäänvetojen ja kasvillisuuden 
ansiosta. Valoa läpäisevä kattorakenne valaisee 
tilan hyvin päiväaikaan. Illalla tunnelma muuttuu 
rauhallisemmaksi epäsuorien valaisimien ansiosta.

KUVA 7.  
Yhteisen ja yksityisen tilan liittyminen. Asunnot avautuvat käytävätilaan 
sisäänkäynneillä ja ikkunoilla. Asuntojen avautuminen käytävään parantaa 
käytävätilan elävyyttä. Naulakon sijasta eteiseen voi sijoittaa vaikkapa 
pianon.

16 Helamaa & Pylvänen 2012, s.71 
17 Vierailu, Jystrup savvaerk, 2011

KUVA 5.  
Jystrup savvaerkin yhteistila. Taustalla keittiö ja ruokailutilat. Edessä oleskelutiloja.
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2.2 .1 ASUKASKUNNAT
Kaupungistumisen myötä, 1970-luvulla Suomen asuntorakentaminen kasvoi 
räjähdysmäisesti. Asuntosuunnittelun lähtökohtana käytettiin ydinperhemal-
lia, joka on suunnittelun perustana yhä tänäkin päivänä. Asuntokuntien muu-
toksiin vaikuttavat väestönkasvu, väestörakenteen muutos ja merkittävimmin 
asuntokuntakoon jatkuva pieneneminen.18 Pienten, yhden tai kahden hengen 
talouksien määrä on kasvanut jatkuvasti viimeisten vuosikymmenten aikana. 
Vuoden 2011 lopulla pienet asuntokunnat (kuva 8.) olivat jo 74 prosenttia kai-
kista asuntokunnista.19

Perhekoon muutoksessa ydinperhemallin mukainen, kahden aikuisen ja kah-
den lapsen perhetyyppi on vähenemässä. Vähintään kolmen hengen talouksia 
arvioidaan olevan vuonna 2025 enää viidesosa kaikista asuntokunnista.20

Suuri osa pienistä asukaskunnista on yksinasuvia vanhuksia. Suurten ikäluok-
kien vanheneminen lisää vanhuksien määrää erityisesti vuosina 2010-2030. 
Pääosa vanhuksista asuu yksin, joten palveluiden ja esteettömän elinympä-
ristön rooli korostuu lähitulevaisuudessa. Vanhukset toivovat elinympäristöl-
tään toimivuutta ja turvallisuutta.21 Ratkaisu, jolla elinympäristön odotuksiin 
ja mahdollisten lisäpalveluiden tarpeisiin vastataan, saattaa löytyä yhteisö-
asumisesta. Yhteisömalli tuottaa asukaskuntia vastaavia asuntoja, luo turvalli-
suuden tunnetta sekä parantaa sosiaalista elämää, mikä puolestaan vaikuttaa 
myönteisesti asukkaan terveyteen.

Uudet perhetyypit, kuten uusperheet ja maahanmuuttajaperheet luovat li-
sähaasteita 2000-luvun asuntosuunnittelulle. Nykyään uusperheiden määrä 
kasvaa ja vaihtelu perhekoossa saattaa vaihdella huomattavasti eri elämän 
vaiheiden välillä. Uusperheet muodostavat uuden alati muuttuvan asukasryh-
män, jonka henkilömäärä voi vaihdella jopa viikottain. Uusperheissä vuorot-
taiset lastenhoitoviikot tuovat asuntosuunnitteluun uudenlaisen tilatarpeen 
vaatimuksen, joka kysyy asunnolta tilapäistä muuntojoustavuutta.22

18 Juntto, 2008, s. 39
19 Tilastokeskus, 2011
20 Juntto, 2008, s. 34
21 Juntto, 2008, s. 50

KUVA 8.  
Tilasto asuntokuntien muutoksista asunnon koon mukaan.

2.2 KOTI ASUKKAITA VARTEN

22 Juntto, 2008, s. 25-26
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2.2 .2 HALLINTOMUODOT
Suomessa halutuin hallintomuoto on omistusasuminen. Jopa 86 prosenttia vä-
estöstä haluaisi asua omistusasunnossa.26 Omistusasunto koetaan suosituim-
maksi asumismuodoksi taloudellisista syistä sekä hallintomuodon monikäyt-
töisyyden vuoksi joka mahdollistaa asunnon käyttämisen omana asuntona tai 
vuokra-asuntona.27

Vuonna 1990  omistusasuntojen osuus oli korkeimmillaan, jopa 70 prosenttia. 
Laman myötä hallintomuotojen kehitys on ollut epätasaista. Erityisesti vuokra-
asuntojen kysyntä (kuva 11.) kasvoi 1990- luvun alkupuolella, lamavuosina.28

Asumisoikeusjärjestelmä kehittiin 1990- luvun  alussa vuokra-asumisen ja 
omistusasumisen välimuotoiseksi vaihtoehdoksi. Asumisoikeusasunnot voi-
daan rahoittaa vapaa-rahotteisesti tai rahoituksen avuksi voidaan hakea val-
tion lainaa. Tietyissä kohteissa myös korkotuen hakeminen on mahdollista. 
Hallintomuoto perustuu pitkäaikaiseen asuntolainaan ja asukkaiden kuukau-
sittain maksamaan asumisoikeusmaksuun. Asumisoikeusasuntojen määrä on 
omistus- ja vuokra-asumisen ohella vähäistä.29 Asumisoikeusasuntojen suo-
sio on hiljalleen kasvamassa. Tänä päivänä hallintomuodon kiinnostusta lisää 
korkeat omistusasuntojen hinnat ja epävakaat asuntolainakorot. 30

2.2 .3 TALOTYYPIT
Talotyypin valintaan vaikuttavat perhemuoto ja asukkaan elämänvaihe. Use-
asti asumistoiveet poikkeavat suuresti asumisen realistisista odotuksista. Asu-
mishaaveet kohdistuvat yleensä kaupungin läheisyydessä ja yhtäaikaisesti 
luonnonläheisessä ympäristössä sijaitsevaan pientaloon. Kaupunkikehitys ja 
asumistoiveet ovat  ristiriidassa keskenään. Kaupunkien laajeneminen, tontti-
maan puute ja tehokkuuteen perustuva kerrostalorakentaminen ei pysty vas-
taamaan toivottuihin asumiskriteereihin. Toisaalta realistiset näkökulmat, ku-
ten asunnon sijainti, hallintomuoto, ylläpitokulut ja asumisen helppous vaikut-
tavat asumistoivetta enemmän talotyypin valintaan.31

26 Juntto, 2007, s. 109
27 Juntto 2010, s. 118-119
28 Juntto 2010, s. 37

29 Helamaa & Pylvänen, 2012, s.148-149
30 Internet-lähde, Asokodit
31 Juntto 2008, s. 76-78

KUVA 11 .  
Tilasto Vuokra-asuntojen ja asukkaiden määrästä

Toinen uusi perhetyyppi on maahanmuuttajat. Monikulttuurisuus on Suomessa 
selvästi kasvussa, mikä osaltaan tuo uudenlaisia tarpeita asuntosuunnitteluun.  
Maahanmuuttajaperheiden suurin ongelma on ahtaat asuintilat.  Somaliper-
heen koko on keskimäärin seitsemän henkeä.23 Vaikka pääosa asukaskunnis-
ta pienenee,  tuottaa monikulttuurisuus samanaikaisesti tarpeen hyvin suuriin 
perhetyyppiasuntoihin.

LOPPUKIRI
Loppukiri on Helsigin Arabianrannassa sijaitseva senioriyhteisö. Idea sai al-
kunsa kolmen samassa elämäntilanteessa olevan henkilön toimesta. Asukkaat 
lähestyivät seniori-ikää. Huoli omasta vanhenemisesta ja tulevasta elämän-
laadusta alkoi askarruttaa. Suuren hankkeen aloittaminen kannatti, sillä mu-
kaan haluavia senioreita löytyi runsaasti ja pitkän suunnittelu prosessin jäl-
keen Loppukiri valmistui vuonna 2006.24

Suurin osa asukkaista on yksin asuvia. Asunnot ovat hieman keskitasoa pie-
nempiä, mutta asunnot on suunniteltu kohderyhmää vastaavaksi. Suunnitte-
lussa on huomioitu vanhenemisen mukanaan tuomat haasteet. Asunnot ovat 
esteettömiä ja tulevaisuudessa mahdollisten palveluiden keskitetty tilaami-
nen tulee taloudellisesti kannattavammaksi. Pienempää asuintilaa tasapainot-
tavat runsaat yhteistilat, joita Loppukirissä on yhteensä 400 m2.25

Useat vanhukset muuttavat tietyssä elämän vaiheessa suurista asunnoista pie-
nempiin elämäntilanteen muuttuessa. Vanhukset saattavat joutua muuttaes-
saan eroon vanhasta elinympäristöstään ja lähipiiristään, mikä saattaa lisä-
tä yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta.  Senioriyhteisö on sosiaalista ja 
aktiivista elämän tapaa ylläpitävä asumismuoto, johon muuttaminen omasta 
vanhasta elinympäristöstä voi tuntua helpommalta vaihtoehdolta, kun ympä-
ristö on yhteisöllinen.  Asunto saattaa vaihtua pienempään, mutta yhteisömal-
lin senioritalo voi tuoda tullessaan kattoterassin merinälöalalla, edullisen ruo-
kailumahdollisuuden ja roppakaupalla uusia ystäviä.

23 Rauhala, 2008
24 Dahlström & Minkkinen, 2009, s. 30
25 Internet-lähde, Aktiiviset seniorit (2013)

KUVA 9.  
Kahvittelua kattoterassilla.

KUVA 10.  
Ruokaostot yhteisruokailuja varten tehdään yhdessä.
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AB GUNDSOLILLE
AB Gundsolille on ryhmärakennuttamiskohde Tanskan Roskildessa. Rakennus 
on 1953-1963 rakennettu koulurakennus, joka on jaettu yhdeksäksi asunnoksi. 
Alunperin asukkaat perustivat yhdistyksen, jonka nimissä koulu ostettiin. Asuk-
kaat olivat mukana asuntojen suunnittelussa ja auttoivat rakennustöissä kyky-
jensä mukaan. 34

Asuntojen lisäksi yhteistiloja on runsaasti. Koulun piha toimii nykyään yhteis-
pihana. Tiivis yhteisöllisyys perustuu suunnitteluvaiheen yhteistyöhön, joka 
syntyi ryhmärakennuttamisprosessin aikana. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, 
joten hankkeeseen sitoutuminen ei vaadi taloudellisesti vastaavaa pääomaa 
kuin omistusasuntokohteissa. Asunnot sijoittuvat vanhoihin luokkahuoneisiin. 
Yhteistilat ovat koulun ruokala- ja liikuntatilojen yhteydessä.34 Koulun tunnel-
ma on osittain säilytetty yhtesitiloissa ja käytävätiloissa. Yhteisiä käytävätiloja 
käytetään asuntojen eteistilojen jatkeena, jolloin vanhan rakennuksen henki 
on saatu säilytettyä uuden toiminnon, asumisen rinnalla, sopivassa tasapainos-
sa.

34 Vierailu, AB Gundsolille, 2011

KUVA 12.  
Asunto AB Gundsolillessa

KUVA 13.  
Yhteistä käytävätilaa käytetään asunnon jatkeena eteistilana.

Kaupunkikeskuksissa rakentaminen painottuu kerrostalorakentamiseen. Taa-
jamissa ja maaseudulla rakentaminen keskittyy pientaloihin. Kyseinen raken-
tamisen malli tuottaa yksitoikkoista asuintarjontaa kaupunkeihin, ongelma ei 
näy niinkään asuntojen myynnissä vaan asukastyytyväisyydessä. Kustannuste-
hokas ja tiivis rakentaminen on tuottajan, kaupunkikehityksen ja ekologisuu-
den kannalta järkevää. Toisaalta kustannuskeskeinen ajatusmalli johtaa usein 
saman kaltaisiin rakennustyyppeihin. Rivitaloja ja pienkerrostaloja pidetään 
usein liian kalliina toteuttaa kaupunkialueille. Rakennuttajien tulisi huomi-
oida ympäristöä enemmän kokonaisuutena ja asukkaan näkökulmasta. Kau-
punkirakenteen tiivistäminen erityyppisillä pienmuotoisilla talotyypeillä toisi 
vaihtelua monotoniseen rakennuskantaan ja monipuolistaisi kaupunkien ta-
lotyyppitarjontaa. Talotyyppien variaatiot saattavat kärjistyä tulevaisuudessa 
kahteen ääripäähän, kerrostaloasuntoihin ja omakotitaloihin. Erityisesti väli-
muotoja, kuten rivitaloja, kytkettyjä pientaloja sekä paritaloja kaivataan ny-
kyistä enemmän asuntomarkkinoille.32

Uusien ja monipuolisten talotyyppien tarjonta vaikuttaa tuleviin asumistoivei-
siin. Unelma omakotitalosta voi vaihtua kerrostalo- tai rivitaloasuntoon, jos 
talotyyppien kehittäminen muuttuu asukaslähtöisempään ja eri elämän vai-
heisiin sopeutuvaan muuntojoustavaan asumiseen.

2.2 .4 ASUNTOKANNAN MUUTOKSET
Uustuotannon kautta tapahtuva asuntokannan uudistuminen on hyvin hidas-
ta. Vuositasolla ainoastaan reilu 1% asuntokannasta on uudistuotantoa. Vuon-
na 2030 jopa 75% väestöstä arvioidaan asuvan kaupunkimaisesti.33  Rakenta-
minen keskittyy kasvukeskuksien läheisyyteen. Väestömäärän kasvaessa tulisi 
huomioida kaupunkirakenteen kehittäminen ennen kaikkea asuinymäristönä.

Uustuotannon kysyntää lisää tyytymättömyys vanhoihin asuntoihin ja vanho-
jen rakennusten tarpeeton hylkääminen. Erityisesti 1960-1970- luvuilla kau-
pungistumisen myötä rakennetut kerrostalot suunniteltiin kestävän 30-40 
vuotta. Kyseiset rakennukset ovat suuri osa Suomen asuntokantaa ja niiden 
kunto vaatii nyt kalliita peruskorjauksia.33 Onnistutaanko vanhat asunnot tu-
levaisuudessa muuttamaan kysyntää vastaavaksi, taloudellisesti kannattavin 
keinoin, jää nähtäväksi. 

Vanhat rakennukset voidaan muuttaa asuinkäyttöön rakennuksen vanhasta 
toiminnasta riippumatta. Vanhojen kiinteistöjen muuttaminen asuinkäyttöön 
saattaa olla yksittäiselle perheelle mahdotonta tilojen laajuuden ja hankkeen 
rahoittamisen kannalta. Kohde on silloin mahdollista toteuttaa ryhmäraken-
nuttamishankkeena. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan asuntoihin ja osallistu-
maan oman asuntonsa suunnitteluun.

Tilojen uusiokäyttö on yksi keino asuntokannan monipuolistamiseksi. Ratkaisu 
on ekologisesti kannattava tapa kehittää asumismuotoja, siten tyhjilleen jää-
neet rakennukset on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön.

32 Juntto, 2008, s. 76-78
33 Juntto, 2008, s. 71-73
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N ykyään omatoimista rakennuttamista esiintyy pääosin pienessä osas-
sa pientalorakentamista. Kerrostalot, rivitalot ja osa pientaloista val-
mistuvat yleensä ulkoisen rakennuttajan ehdoilla. Suurin osa pienta-

loistakin on valmiiksi suunniteltuja talopaketteja. Vuonna 2005 valmistuneista 
pientaloista 70 % oli valmistaloja.35 

Tänä päivänä asuntorakentaminen on lähes aina rakennuttajavetoista, jolloin 
asunnot rakentuvat ilman tiedossa olevaa käyttäjää. Rakennuttaminen suun-
tautuu ylhäältä alaspäin ja asukkaan vaikutusvalta asuntoon on olematon. 
Asukaslähtöisen suunnittelutavan rakentamishankkeissa toteutuspolku on 
päinvastainen. Hankkeet, joissa hyödynnetään asukaslähtöistä suunnittelua, 
rakentuvat käyttäjälähtöisesti ruohonjuuritasolta, kohti suurempaa kokonai-
suutta.  Asukaslähtöinen suunnittelu antaa asukkaille konkreettisen mahdol-
lisuuden vaikuttaa oman kodin piirteisiin. Asunnon toiminnot ja tilasuunnitte-
lu valikoituvat osittain asukkaan toiveiden perusteella. Suunnittelu perustuu 
vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Asukkaille voidaan järjestää työpajoja sekä 
tapaamisia suunnittelijoiden kanssa, joissa käsitellään oman asunnon ominai-
suuksia. Asukkaan toiveita pyritään huomioimaan toimivan suunnittelun sal-
limissa rajoissa. Asukaslähtöisissä hankkeissa asukkaan on tärkeä ymmärtää 
oma roolinsa. Päävastuu asuntotason suunnittelusta ja rakennussuunnittelus-
ta on aina rakennuttajalla. Asukkaat eivät pääse vaikuttamaan jokaiseen asi-
aa, mitä moni tuskin kokee edes tarpeelliseksi. 

Asukkaiden huomioiminen suunnittelussa vahvistaa paikkaan kuuluvuutta ja 
parantaa asukkaiden yhteisvastuuta omaan elinympäristöön. Asukaslähtöisiä 
suunnittelumenetelmiä voidaan hyödyntää kaikissa asuntorakentamishank-
keissa hallintomuodosta ja talotyypista huolimatta.36

Asukaslähtöinen suunnittelu vaikuttaa tulevan naapuruston yhteishenkeen. Jo 
suunnittelun alkuvaiheessa mukana oleminen, saa asukkaat tuntemaan pai-
kan omakseen, ja siksi alue mielletään helpommin omaksi kotiympäristöksi. 
Asukkaiden vaikutusvallan lisääminen asuntorakentamisessa edistää juureu-
tumista. Yhteinen hanke kasvattaa yhteenkuuluvuutta ja luo pohjan moniulot-
teiselle sosiaaliselle ympäristölle. Juureutumisen ansiosta oma lähiympäristö 
tulee asukkaalle merkitykselliseksi. Paikkaan kuuluvuuden tunne lisää kiin-
nostusta ympäristön ylläpitoon, mikä edistää alueen viihtyvyyttä ja turvalli-
suutta.36

35 Nupponen, 2008, s.174
36 Kinnunen  & Penttilä & Rantala & Salonen & Tervo, 2003, s. 28
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R yhmärakennuttaminen on Suomessa vielä melko tuntematon raken-
nusmuoto. Euroopassa ryhmärakennuttaminen on yleisempää kuin 
Suomessa. Useimmat yhteisöllisen asumisen kohteet Euroopassa on 

toteutettu ryhmärakentamisen keinoin. Ryhmärakennuttaminen sopii erityisen 
hyvin yhteisölliseen asuinrakentamiseen. Prosessin pitkäaikaiseen yhteistyö-
hön  perustuva toiminta muodostaa luontevan pohjan yhteisölliselle elämän-
tavalle. Ryhmärakennuttaminen mahdollistaa asunnon lisäksi asunnon ulko-
puolisten tilojen suunnittelun. Asukkaat voivat miettiä yhteispihan roolia ja 
erilaisten yhteistilojen tarvetta.  Ryhmärakennuttaminen sopii kaikkiin asuin-
rakentamisen tyyppeihin. Ryhmärakennuttamisprosessi tuottaa helposti yhtei-
söllisen asuinympäristön, mutta yhteisöllisyyden tavoittelu ei ole välttämätön-
tä. Prosessin tavoitteet voivat pohjautua pelkästään taloudellisiin etuihin sekä 
yksilöityyn asuntoon.37 Vaikka hanke ei itsessään tavoittelisi yhteisöllisyyttä, 
syntyy prosessin sivutuotteena luonnollinen perusta aktiiviselle ja sosiaaliselle 
naapurustolle. Ryhmärakentaminen omakotivaltaisilla alueilla mahdollistaa 
monipuolisemman asukasjakauman syntymisen. Usein toivotuin asumismuoto, 
omakotiasuminen on monelle pienelle asuntokunnalle taloudellisesti mahdo-
ton vaihtoehto. Ryhmärakennuttamisen avulla pienilläkin perhetyypeillä on 
mahdollisuus pientalomaiseen asumiseen omakotialueella.

Ryhmärakennuttaminen  tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen asukkaalle 
suunnattuun asumiseen. Yleensä ryhmänä rakentaminen tuo myös  taloudelli-
sia etuja. Samanaikaisesti rakentaminen ja tilausten yhdistäminen tulee huo-
mattavasti halvemmaksi kuin yksittäisen asuinrakennuksen käsittävässä hank-
keessa. Omatoimisessa ryhmärakennuttamishankkeessa asukkaat itse toimi-
vat rakennuttajana, mikä alentaa huomattavasti rakentamisen kustannuksia.

2.4 .1 HALLINTOMUODOT RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEESSA
Asukaslähtöiseen hankkeeseen ei ole määritelty yhtä oikeaa hallintomuotoa. 
Ryhmärakennuttaminen on mahdollista toteuttaa omistus-, vuokra- tai asu-
misoikeusasunnoilla tai eri hallintomuotojen yhdistelmällä.38 Yhdistetyt hal-
lintomuodot antavat eri elämän tilanteissa oleville ihmisille mahdollisuuden 
asua yhteisöllisessä ympäristössä taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Omistusmuotoinen ryhmärakennuttaminen saattaa olla taloudellisesti riski-
altis useiden osaanottajien vuoksi. Yhdelle tontille rakentuva asuinyhteisö on 
mahdollista jakaa osiin hallinnanjakosopimuksella, jolloin asuminen on kiin-
teistömuotoista. Sopimuksen avulla tontista voidaan jaotella rakennuksia sekä 
maa-alueita eri henkilöiden omistukseen. Usean asunto-osakeyhtiön muodos-
tama kokonaisuus voidaan yhdistää yhdeksi osakeyhtiöksi varsinaisen raken-
nushankkeen jälkeen. Tällöin hallinnanjakosopimuksen sisältö korvautuu uu-
den yhtiön yhtiöjärjestyksellä. Osa tontista tai rakennuksista, kuten yhteiset 
piha-alueet ja yhteistilat voidaan määritellä yhteisomistukseen.39

Useat Euroopan yhteisöllisistä ryhmärakennuttamiskohteista on asumisoike-
usasuntoja40. Suomessa asumisoikeusasuntojen omistajat pääsevät vaikuttaa-
maan oman ympäristön asioihin yhteishallintolain avulla. Säädös edistää yh-

37 Nupponen, 2008,s.174
38 Helamaa, Pylvänen, 2012, s. 142
39 Maanmittauslaitos, 2011

40 Helamaa, Pylvänen, 2012, s. 148-149
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2.4 .3 OMATOIMINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN
Rakennushanke on omatoiminen ryhmärakennuttamishanke, kun asukkaat 
itse vastaavat hankkeen aloittamisesta, rahoituksen järjestämisestä sekä ra-
kentajaosapuolten palkkaamisesta.44 Omatoiminen rakennuttaminen on ryh-
märakennuttamistavoista haastavin.  Hanke vaatii osallisilta hyvää organi-
sointikykyä, omistautumista ja malttia. Omatoimiset hankkeet ovat usein 
pitkällisiä prosesseja, jotka voivat kestää useita vuosia. Vastaavasti raken-
nuttamistapa on myös osallistavin. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan suunni-
telmiin koko hankkeen ajan, joten asunnot on mahdollista toteuttaa täysin 
asukkaiden toiveiden mukaisesti. Pitkäkestoiseen hankkeeseen sitoutuminen  
vahvistaa yhteisön sosiaalisia suhteita ja muodostaa hyvän perustan yhteisöl-
liseen asumiseen.

Omatoimisessa ryhmärakennuttamishankkeessa asukkailla on mahdollisuus 
palkata hankeneuvonantaja avukseen. Hankeneuvonantajan tehtävät vaih-
televat hankkeesta riippuen. Hanke voi pohjautua ryhmärakennuttamiseen, 
jossa tavoitellaan omaleimaisia asuntoja ja rakennushankkeen tuomia talou-
dellisia säästöjä. Tällöin neuvonantaja auttaa asukkaita lähinnä rakennus-
prosessin eri vaiheissa ja toimii tulkkina asukkaiden ja rakentajan välillä. Jos 
ryhmärakennuttamishankkeen toivotaan tuottavan yhteisöllistä asumista, 
suuntautuvat hankeneuvonantajan tehtävät yhteishengen, ryhmäytymisen ja 
yhteisön muodostamiseen. 45

Asukasryhmä voi hakea tonttia kunnalta tai yksityiseltä tontinomistajalta. Osa 
kaupungeista on huomioinut ryhmärakennuttamishankkeet tontinluovutus-
käytännössä.  Helsingissä asia on ratkaistu niin, että tontinluovutuksesta on 
varattu omatoimiselle ryhmärakennuttamiselle tonttikiintiö, josta ryhmät voi-
vat hakea tonttia tiettyjen kriteerien mukaisesti. Tonttien hakua varten ryh-
märakennuttamishanketta on jo suunniteltava paljon. Asukasryhmän ja yhti-
ön perustamisen lisäksi ryhmällä tulee olla suunnitelmaluonnoksia, rahoitus-
suunnitelma sekä kohteen rakentaja sovittuna. Kriteerit perustuvat hankkeen 
toteutumisen takaamiseen ja rakennettavan kohteen laatutason hallinnoin-
tiin. 46

VIOLANPUISTO
Violanpuisto on omatoiminen ryhmärakennuttamishanke, joka sijaitsee Hel-
singin Hermannissa. Kokonaisuuteen kuuluu saneerattu puutalo ja kolme uu-
disrakennusta. Uudet rakennukset ovat rivitaloja ja asuntoja on yhteensä yk-
sitoista. Asunnot on suunniteltu joustaviksi. Huonemäärää ja huonesijoittelua 
voidaan muokata eri tyyppivaihtoehtojen mukaan. 47 

Violanpuisto on kiinteistömuotoinen rakennushanke. Asunnoista haluttiin 
omistusasuntoja. Hankkeen toteutumisen varmistamiseksi valittiin kiinteistö-

44 Helamaa & Pylvänen, 2012, s. 148-149
45 Kerovuori, 2012
46 Internet-lähde, Helsingin kaupunki (2011)
47 Vierailu, Violanpuisto, 2011

teisöllisyyden syntyä ja ylläpitoa asumisoikeustaloissa. Asukkaiden kiinnostus 
asukaskokouksiin kasvaa ja yhteistyön ansiosta rakennuksen ylläpitokustan-
nuksiin voidaan vaikuttaa laskevasti.41

TUULENKYLÄ
Tuulenkylä on yhteisöllinen asuinkortteli Jyväskylässä. Kohde suunniteltiin 
osaksi Jyväskylän asuntomessuja vuonna 1985. Tuulenkylän  koostuu vuok-
ra- sekä omistusasunnoista. Tuulenkylä on rakennettu asukaslähtöistä suun-
nittelua apuna käyttäen. Asuinyhteisön suosio elinympäristönä on edelleen 
vahva.42 Moni alkuperäisistä asukkaista asuu edelleen Tuulenkylässä.  Myös 
vuokra-asukkaiden vaihtuvuus on ollut vähäistä. Hallintomuotojen lisäksi on 
pyritty yhdistelemään erilaisia asuntotyyppejä. Yhteistilat sijoittuvat yhteista-
loon korttelin keskelle. Yhteistiloissa järjestetään juhlia, tapahtumia ja päivi-
sin tiloja käyttää päiväkotiryhmä.43

2.4 .2 RAKENNUTTAMISTAVAT
Asukaslähtöiseen suunnitteluun perustuva ryhmärakennuttaminen voidaan to-
teuttaa usealla erityyppisellä rakennuttamistavalla. Hankkeen rakennuttamis-
tapa valikoituu usean tekijän perusteella, kuten hankkeen alullepanijan, vas-
tuutahon ja asukaslähtöisyyden asteen mukaan. 

41 Internet-lähde, Asokodit
42 Kosonen & Niinikangas & Silvennoinen, 2005
43 Vierailu, Tuulenkylä, 2011

KUVA 14.  
Tuulenkylän yhteispiha.
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2.4 .6 HANKKEEN RAHOITTAMINEN
Omatoiminen ryhmärakennuttamishanke rahoitetaan usein yhtiölainalla, joka 
haetaan asunto-osakeyhtiön nimissä. Hanke voidaan rahoittaa myös henki-
lökohtaisilla lainoilla. Lainan ottaminen on ajankohtaista vasta kun asukkaat 
ovat perustaneet asunto-osakeyhtiön. Asukkaiden on huomioitava kulut , jotka 
tulevat maksettavaksi ennen yhtiön perustamista. Alkuvaiheessa kuluja kertyy 
hankkeen käynnistämiseen liittyvistä menoista, kuten luonnossuunnittelusta, 
tontin lunastuksesta ja juristin palkkauksesta. Toimiva käytäntö alkuvaiheen 
rahoituksen järjestämiseen on varausmaksujärjestely. Kiinnostuneilta asuk-
kailta kerätään varausmaksu ja varoilla kustannetaan alkuvaiheen menot. 
Konsulttivetoisissa hankkeissa konsulttiyritys vastaa hankkeen aloituskuluista. 
Kulut peritään asukkailta hankkeen edetessä. Ryhmärakennuttaminen ei ole 
Suomessa tavanomainen tapa tuottaa asuntoja. Pankit ovat kuitenkin huomi-
oineet ryhmärakennuttamisen kiinnostuksen kasvun ja ovat avoimia erilais-
ten rakennushankkeiden rahoittamiseen, jos asukasryhmä pystyy todistamaan 
maksukykynsä.51

2.4 .7 HANKKEEN AJALLINEN KESTO
Omatoiminen ryhmärakennuttaminen on yleensä ajankestoltaan pitkä hanke. 
Kokonaisuudessaan rakennuttamishanke voi kestää useita vuosia. Kesto riip-
puu hyvin paljon ryhmän aktiivisuudesta ja oma-aloitteisuudesta. Työläs han-
ke maksaa kuitenkin itsensä takaisin.  Asukkaat saavat tarpeitaan vastaavat 
asunnot, tutut naapurit ja itse suunnitellun elinympäristön. Konsulttivetoisessa 
ryhmärakennuttamishankkeessa alkujärjestelyt, tontinhaku ja suunnitelma-
luonnokset voivat olla jo valmiina kun asukasryhmää ryhdytään kasamaan, jo-
ten usein hankkeen kokonaiskestokin on lyhyempi.52 Ryhmärakennuttaminen 
on yksi tapa vaikuttaa vallitsevaan yksipuoliseen asuntotarjontaan. Ryhmära-
kennuttajaryhmien yleistyessä myös rakennusliikkeiden tehokkuuskeskeinen 
suunnittelutapa saattaa pikkuhiljaa muuttua asukaslähtöisempään suuntaan. 

2.4 .8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEET KAUPUNKIKUVASSA
Ryhmärakennuttaminen tuottaa asukastyytyväisyyden lisäksi yhtenäistä kau-
punkirakennetta. Nykyään erityisesti pientalovaltaisilla alueilla uudisraken-
nukset rakentuvat samankaltaisena rakennusmattona. Ongelma on alueen 
iloisen sekavassa ja tasapaksussa rakenteessa. Omakotirakentamisen tyyty-
väisyysaste tuntuu perustuvan asukkaan mielipiteeseen oman kodin keittiön 
kaapeista ja saunan ledivaloista. Pientalorakentajat rakentavat omilla tonteil-
laan, kukin oman maukunsa mukaan. Harvoin mietitään isomman kokonai-
suuden yleisilmettä. Yksittäisten pientalotonttien rakentumisen ohjaaminen 
kaavallisesti ei ole kovinkaan näkyvä keino ympäristön kehityksessä. Kaavan 
rajoitukset omakotialueilla  koskevat yleensä kerrosalan määrää, kerroslukua 
ja mahdollisesti ulkonäköön liittyviä seikkoja kuten, kattomuotoa tai julkisi-
vujen värimaailmaa. On tietysti ymmärrettävää että omakotirakentamista ei 
kaavassa voi rajata tyyliltään kovin tarkasti. Tärkeämpää olisi kaavoittaa osa 
pientalovaltaisista alueista ryhmärakennuttamista varten. Ryhmärakennutta-
mishankkeissa lähiympäristön suunnittelun laatutaso paranee yhtenäisen ko-
konaisuuden myötä.

51 Culminatum Innovation, 2010 
52 Helamaa & Pylvänen, 2012, s. 150-151

muotoinen rakentaminen, jotta hanke ei kaatuisi yhden osakkaan mahdollisiin 
ongelmiin. Violanpuistossa ei ole varsinaisia yhteistiloja. Yhteisöllisyys poh-
jautuu rakennushankkeen aikaiseen yhteistyöhön ja naapuruston sosiaalisiin 
suhteisiin.48

2.4 .4 KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN
Toinen asukaslähtöinen ryhmärakennuttamistapa on rakennuttajakonsultin 
aloitteesta lähtevä hanke. Konsultti kokoaa asukasryhmän ja vastaa hankkeen 
alkujärjestelyistä. Ryhmäytymisen jälkeen asukkaiden on perustettava yhtiö, 
jonka nimissä tulevat sopimukset tehdään. Hankkeen edetessä konsultin teh-
täviin kuuluu rakennuttamisen kulun järjestely, kilpailutus ja yhtiön varojen 
hoito. Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen on täysin omatoimista han-
ketta kevyempi vaihtoehto, jossa ohjaajana ja organisoijana toimii rakennut-
tajakonsultti.49 Asukkaat pääsevät osallistumaan suunnittelun eri vaiheisiin, 
mutta asukaslähtöisyyden taso on kuitenkin vähäisempi kuin omatoimisessa 
hankkeessa.  

2.4 .5 ULKOAPÄIN OHJATTU RAKENNUTTAMINEN
Pientalorakentamista lukuunottamatta asuinrakentaminen toteutetaan lä-
hes aina rakennuttajavetoisesti. Rakennuttajana toimii yleensä rakennusliike, 
kunta tai yhdistys49. Grynderilähtöisissä kohteissa asukkaiden vaikutus mah-
dollisuudet ovat suppeat. Asukas voi lähinnä valita asuntonsa pintamateriaa-
lit, mutta varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen asukkaat eivät yleensä pääse 
vaikuttamaan. Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Osa rakennusliikkeistä on kiinnos-
tuneita asukaslähtöisistä suunnitteluhankkeista, joissa rakennuttaja kokoaa 
asukasryhmän jo hankkeen alkuvaiheessa. Asukkaille järjestetään työryhmiä 
ja tapaamisia, siten he pääsevät vaikuttamaan osittain suunnitteluun. ”Myö-
täsuunnittelun” avulla asukkaat pääsevät mukaan suunnitteluun, rakennut-
tajan asettamin reunaehdoin. Rakennuttaja määrittelee osallistumisen tason 
ja kuinka paljon asukkaat voivat vaikuttaa suunnitelmiin.  Myötäsuunnittelu-
hankkeissa rakennuttajan tulisi selvittää asukkaille selvät reunaehdot, joiden 
puitteissa asukkaat saavat esittää toiveitaan.50

48 Vierailu, Violanpuisto, 2011 
49 Culminatum Innovation, 2010
50 Dahlström & Minkkinen, 2009, s. 106-107

KUVA 15.  
Violanpuiston asunnoilla on yhteinen terassipiha.
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T änä päivänä asukkaan kuluttajatietoisuus on kasvussa ja vaikutukset 
alkavat näkyä jo rakentamistuotannon kysynnässä. Asuntojen kusto-
mointi tuntuu olevan nykypäivän trendi-ilmiö. Asukkaat tavoittelevat 

yksilöllistä asuntoa, mikä tämän päivän asuntomarkkinoilla tarkoittaa vaihte-
lua asunnon pintamateriaaleissa, mutta ei itse asunnon ominaisuuksissa. Asun-
toratkaisut ja huonejaottelut vastaavat vain tietyn elämän vaiheen tarpeita, 
mikä osaltaan vaikuttaa säännölliseen asunnon vaihdon tarpeeseen.53 Kaava-
maisen asuntosuunnittelun tuottama jatkuva muuttamisen tarve, vaikeuttaa 
asuntokannan tarjonnan ja kysynnän kohtaamista. Lisäksi asukkaan juureutu-
minen ympäristöön voi vaikeutua, jos elinympäristö vaihtuu liian usein.

Asuntokannan kehittäminen monipuolisemmaksi on tulevaisuudessa välttä-
mätöntä. Jatkuva samankaltaisten asuntojen tuottaminen ja yksilöllisiä tarpei-
ta heikosti huomioivien asuntojen rakentaminen on kestävän kehityksen vas-
taista. Asuntotuotannon tulisi kehittyä tilankäytöltään joustavampaan suun-
taan. Asunnon muuntojoustavuutta eri elämän vaiheita vastaavaksi voidaan 
parantaa melko pienilläkin suunnitteluratkaisuilla. Asuntojen mahdollinen 
yhdisteltävyys ja asunnon sisäänkäyntien määrä vaikuttaa tilan muuntojousta-
vuuteen. Hieman väljempi asuntosuunnittelu ja yhdistelyn mahdollisuus tekee 
asunnosta monikäyttöisemmän, jolloin myös asunto sopii useammalle käyttä-
järyhmälle.54 Joustavien asuntojen rakentaminen on pitkällä tähtäimellä ta-
loudellisempaa sekä ekologisempaa, kuin ylitehokkaasti ja tietylle käyttäjä-
ryhmälle suunniteltujen asuntojen rakentaminen. Muuttotarve vähenee, jos 
asukas voi muunnella asuntoa omien toiveidensa mukaiseksi. Muuntojoustava 
asunto soveltuu useammalle käyttäjäryhmälle, kuin tavanomainen asunto, jo-
ten oletettavasti myös käyttöikä on muuntojoustavalla asunnolla pidempi.

Asunnon toimiva muuntojoustavuus edellyttää pohjaratkaisulta tiettyjä omi-
naisuuksia. Huonetilojen liittyminen toisiinsa ja usean eri toiminnon mahdol-
listava huonekoko asettavat reunaehdot muuntojoustavalle suunnittelulle.55 
Avoimeen rakentamiseen perustuva muuntojoustavuus voidaan saavuttaa 
myös ilman huonekoon asettamia reunaehtoja. Avoin rakentaminen perustuu 
asunnon sisäisten rakenteiden erottamiseen rakennuksen teknisistä ja kan-
tavista rakenteista, joilloin huonejaottelua on mahdollista muuttaa tarpeen 
mukaan.56  Suomessa asuntosuunnittelun rakennuttajavetoisuus ja tehokkuus-
tavoitteet rajoittavat joustavan asuntotyyppiratkaisun kehittymistä. Monikäyt-
töisyyteen perustuva muuntojoustava asunto vaatii usein toimiakseen väljem-
pää mitoitusta, mikä yleensä on rakennuttajan näkökulmasta tehotonta ja 
kallista.

2.5 .1 MUUNTOJOUSTAVUUDEN TYYPIT
Tyypillisin muuntojoustavuuden muoto perustuu asuntotyyppiin, jossa huone-
tilojen monikäyttöisyys on mahdollista. Mahdollinen ylimääräinen tila muun-
tuu tilan tarpeen kasvaessa asukkaan toiveiden mukaan. Tila voidaan kytkeä 
osaksi asuntoa lasten huoneena tai vaikka työhuoneena. Elämän tilanteen 
muuttuessa osa asunnosta voidaan irroittaa omaksi yksikökseen, nuoren ensi 
asunnoksi tai satunnaista hoivaa vaativan isovanhemman kodiksi. Muunto-

53 Juntto, 2008, s.23 
54 Päivinen & Saarikoski & Virrankoski, 2004, s. 11-13
55 Krokfors, 2009, s. 12-19
56 Kahri &nkovaara & Anttonen & Viita & Ilonen & Kämäräinen, 2011,  s. 83
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Näkyvin ja rakenteellisin muuntojoustavuuden taso saavutetaan ulkoisten 
laajennusten avulla. Laajennusosiin perustuva muunneltavuus rakentuu asun-
non perusosasta ja erilaisista vaihtoehtoisista laajennusosista. Lisärakenteilla 
asunnon kokoa pystytään fyysisesti kasvattamaan. Laajennusosat voivat olla 
osa asuntoa tai ne voivat toimia erillisenä työtilana tai sivuasuntona. Vastaava 
muuntojoustavuus vaikuttaa huomattavasti asunnon lisäksi elinympäristön il-
meeseen ja muodostaa vaihtelua ympäröivään rakennuskantaan. 

EGEBAKKEN
Egebakkenin asuinyhteisö sijaitsee Hillerodissa, Tanskassa. Asunnot rytmit-
tyvät tontille neljänä säteittäisenä rivitaloketjuna. Kylätalo sijaitsee asuinra-
kennusten välissä, tontin sisääntulon yhteydessä. Egebakken on senioriyhtei-
sö, jossa on yhteensä 29 asuntoa. Asunnoissa on huomioitu esteettömyys, sekä 
iästä johtuvat muuttuvat asumistarpeet. Asuntojen muuntojoustavuus perus-
tuu laajennusosilla muokattavaan asuntokonseptiin. Asuntojen koot vaihtele-
vat 105 m2-150 m2 välillä. Jokaiselle asunnolle on määritelty oma alue, jolle 
rakennuksen pääosa, mahdolliset laajennukset ja yksityinen piha-alue sijoit-
tuu. Asuinrakennuksen perusosa on betonirakenteinen ja mahdolliset laajen-
nusosat ovat puurakenteisia, jotta lisäsiiven rakentaminen myös jälkikäteen 
olisi mahdollisimman yksinkertaista. Asunnon perusosassakin on huomioitu 
muuntojoustavuus. Asuintila voidaan jättää avoimeksi tai tilaa voi rajata väli-
seinillä yksittäisestä tilasta kolmeksi asuinhuoneeksi.59

59 Vierailu, Egebakken, 2011

KUVA 17.  
lange engin kaksikerroksinen asunto

joustavat asuntotyypit ovat yksi keino pientalovaltaisten alueiden asuntotyyp-
pitarjonnan ja asukasryhmän monipuolistamiseksi. Pieni asunto osana omako-
titaloaluetta tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden asua pientalomaisessa ympä-
ristössä asunnon koosta huolimatta. 

Asunnon muuntojoustavuutta voidaan tehostaa raakatila-ajattelun avulla. 
Raakatilaratkaisussa märkätilat tehdään asuntoon valmiiksi. Keittiöön teh-
dään vesijohto- ja viemäriliitännät, muut rakenneratkaisut ovat asukkaan va-
littavissa ja toteutettavissa.57 Raakatila-asunnossa asukas saa päättää huone-
jaottelun sekä asuinkerrosten määrän, tilan koon ja korkeuden asettamissa 
puitteissa.  

LANGE ENG
Lange eng sijaitsee Tanskassa Albertslundissa, Kööpenhaminan läheisyydessä. 
Yhteensä 54 asuntoa muodostavat kehämäisen korttelirivitalon, jonka keskel-
le jää yhteispiha. Asunnot ovat yksi- sekä kaksikerroksisia ja asuntojen viimeis-
telytaso on asukkaiden valittavissa. Asukkaat saivat valita valmiin asunnon 
itse valituilla pintamateriaaleilla tai raakatila-asunnon, jossa viimeistelytyöt 
olivat asukkaan vastuulla. Asukaslähtöisen hankkeen asuntosuunnitteluun on 
lisätty kaksi muuntojoustavuuden tasoa, joista asukas voi valita itselleen sopi-
van vaihtoehdon.58 

57 Kahri  & Enkovaara & Anttonen & Ilonen & Kämäräinen, 2011, s. 28
58 Vierailu, Lange eng, 2011

KUVA 16.  
lange engin kaksikerroksinen asunto
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KUVA 22.
Aksonometria Egebakkenin senioriyhteisöstä. Alue koostuu rivitaloasunnoista ja keskellä sijaitsevasta kylätalosta.

EGEBAKKENIN ASUNTOJEN MUUNTOJOUSTAVUUS
Kuvassa  18. näkyy rakennuksen perusmassa valkoisella. Asunto asettuu omalle 
rakennusalueelle, jonka sisällä rakennus voi laajentua. Arkkitehti on määritellyt 
laajentumisvyöhykkeet, jotka on merkattu kuvaan sinisellä.

Kuvissa 19.-21. on erilaisia tyyppivaihtoehtoja asuinrakennuksen laajennuksista.

KUVA 18.  

KUVA 19.  

KUVA 20.  

KUVA 21.  
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S uunnittelualue sijaitsee Tampereen uudella kaupunkirakentamisen 
alueella, Vuoreksessa. Vuores sijoittuu Tampereen eteläiseen laitaan 
Lempäälän ja Tampereen rajan tuntumaan. Rakennetuin alue Vuorek-

sessa on tällä hetkellä Mäyränmäki ja Virolaisen alue, jossa pidettiin vuoden 
2012 asuntomessut. Parhaillaan rakentuvat Vuoreskeskus ja Koukkuranta. Yh-
teisöllisen asumisen tontit sijaitsevat Koukkurannan asemakaava-alueella, tii-
viin kerros- ja ketjutaloalueen sekä pientaloalueen välissä.

Alueen asemakaava astui voimaan lokakuussa 2011. Tontin luovutus alkoi syk-
syllä 2012 ja rakentamisen aloittaminen on mahdollista keväällä 2013.60  Tällä 
hetkellä Koukkurannassa tiestö on valmiina ja rakentaminen on alkamassa.

KUVA 23.  VUOREKSEN HAVAINNEKUVA
Kohdetontit sijaitsevat Koukkurannan asemakaava-alueella. Tontit on merkattu keltaisella.

60 Internet-lähde, Tampereen kaupunki (2011)

 3.1 PILOTTIALUEEN ESITTELY
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KUVA 25.  KOUKKUJÄRVI 
Näkymä koukkujärven itärannalta, pohjoisen suuntaan.

3.1 .3 ALUEEN LUONTOARVOT
Koukkurannan ympäristö on täysin luonnonvaraista aluetta. Kohdetontit si-
jaitsevat kallioisella etelään viettävällä rinteellä. Alueella on useita luonto-
arvoltaan merkittäviä kohteita sekä puu- ja pensasmaisia metsälehmuksia. 
Kohdetonttien laitamilla on vanhoja metsäalueita, joista vanhimmat ovat yli 
100-vuotiaita. Lehmusalueita on erityisen paljon juuri suunnittelualueella. Li-
säksi kohdetonteilla on arvokkaiden yksittäisten kasvilajien esiintymiä. Huo-
mioituja kasvilajeja ovat mustakonnanmarja, mäntykukka, metsävirna ja leh-
to-orvokki.  Koukkurannan rakentamattomilla alueilla pyritään säästämään 
arvokkaita kasvialueita ja vanhoja metsäalueita. 64

64  Internet-lähde, Tampereen kaupunki (2008)
61 Internet-lähde,Tampereen kaupunki (2013)
62 Internet-lähde, Tampereen kaupunkistrategia(2011) 
63  Internet-lähde, Tampereen kaupunki (2011)

KUVA 24. KOUKKURANNAN TILANNE KESÄLLÄ 2011
Kuvassa asemakaava-alueen, kohdetonttien välissä kulkeva hiekkatie.

3.1 .2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Vuoreksessa pyritään korkealaatuiseen rakentamiseen. Alueelle on asetet-
tu yleisiä tavoitteita erityisesti arkkitehtuurin, ekologisen rakentamisen, tek-
nisten ratkaisujen ja luonnon huomioimisen suhteen.61 Tampereen kaupunki 
puolestaan tavoittelee alueelle laadukasta asuinrakentamista ja monimuo-
toisia elinympäristöjä. Erilaisten asumismuotojen lisäksi hallintomuotoja py-
ritään lisäämään kysyntää vastaaviksi.62 Koukkurannan alueelle suunnitellaan 
erityyppisiä kokeilevia asumiskonsepteja. Yhteisöllisen asumisen kohdetontin 
suunnittelussa pyritään huomioimaan yhteisöllisyyden lisäksi asukaslähtöinen 
suunnittelu, asunnon muuntojoustavuus ja rakentamisen ekologisuus.63

Projektin alkuvaiheessa kaavaan oli varattu kaksi tonttia yhteisöllistä asumis-
ta varten. Hankkeen edetessä päädyttiin ensin varaamaan vain yksi tontti yh-
teisöllistä asuinkorttelia varten. Jos sopivia asukasryhmiä löytyy useampia, 
voidaan mahdollisesti toinenkin tontti luovuttaa yhteisöllistä asumista tavoit-
televalle asukasryhmälle.

Kaavassa yhteisöasumisen tonteille on osoitettu rakennettavan kerrosalan li-
säksi noin 200 m2 yhteistilaa kumpaakin tonttia kohden. Kaavalla pyritään oh-
jaamaan alueen rakentumista yhteisölliseksi asuinalueeksi, rakennuttajasta 
riippumatta.63
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KOUKKURANNAN YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
Kuva 1. Alueen topografia ja tonttirajaus
Kuva 2. Asemakaavan mukainen tieverkosto ja tonttirajaus
Kuva 3. Koukkurannan luontoarvot

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

TONTTIRAJAUS
VANHA METSÄALUE YLI  100 VUOTTA
VANHA METSÄALUE 60-100 VUOTTA
PENSASMAINEN METSÄLEHMUS
PUUMAINEN METSÄLEHMUS
ARVOKAS KASVUSTOALUE
LAAJA PENSASMAINEN METSÄLEHMUSALUE
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A sukaslähtöiset rakennushankkeet tuottavat asukkaille yksilöityä elin-
ympäristöä. Hankkeet ovat kuitenkin usein pitkäkestoisia ja monimut-
kaisia toteuttaa. Käytäntö osuudessa pohditaan keinoja asukaslähtöi-

sen rakennusprosessin hahmottamiseen asukkaan näkökulmasta. 

Hankkeen hahmottamisen helpottamiseksi on kehitelty asukaslähtöisen ra-
kentamisen työkalu, johon on koottu asukaslähtöisen rakennuttamisen eri 
vaiheet ja toteutusvaihtoehdot. Vuoreksen yhteisöasumisen tonteille ei MO-
NIKKO-hankkeen aikana ole löydetty sopivaa asukasryhmää, joten suunnitel-
mavaihtoehdot ovat konseptitason suunnitelmia. Asukaslähtöistä suunnitte-
lutyökalua apuna käyttäen on suunniteltu neljä yhteisöllisyydeltään, asun-
totypologialtaan ja muuntojoustavuudeltaan erilaista konseptivaihtoehtoa 
Koukkurannan alueelle, Vuorekseen. Neljän esimerkkivaihtoehdon avulla, 
tuleva asukasryhmä hahmottaa paremmin suunnittelutyökalun tuomat mah-
dollisuudet. Tarkoitus ei ole valita yhtä valmista konseptisuunnitelmaa, vaan 
kannustaa asukkaita rohkeasti kokeilemaan ratkaisuja eri vaihtoehtoja se-
koittamalla. Työkalun on tarkoitus olla apuna suunnittelussa ja ohjata asuk-
kaita luovalla tavalla. Asukaslähtöistä työkalua apuna käyttäen voidaan ke-
hittää lukuisia erilaisia konseptivaihtoehtoja. Neljän eri vaihtoehdon avulla 
havaitaan, kuinka erilaisiin suunnitelmiin työkalun osa-alueita vaihtelemalla 
voidaan päästä. Työkalua on sovellettu Koukkurannan kohde alueelle, mutta 
yhtä hyvin  sitä voidaan käyttää suunnitteluapuna missä tahansa asukaslähtöi-
sessä hankkeessa. 

3.2 KONSEPTI
 

ASUKASLÄHTÖINEN 
SUUNNITTELUTYÖKALU  
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K onseptiosuus perustuu kahteen osaan, asukaslähtöisen suunnittelutyö-
kaluun ja neljään erilaiseen yhteisöllisen asumisen suunnitelmaan, jot-
ka on muodostettu työkalua apuna käyttäen. Työkaluun on taulukoitu 

suunnitteluvaiheen eri elementtejä ja niiden vaihtoehtoja. Taulukon tarkoitus 
on olla apuna asukaslähtöisessä suunnittelussa ja selventää asukasryhmille 
tekijät, jotka tulisi huomioida jo asuinalueen suunnittelun alkuvaiheessa. 

Asukaslähtöisen suunnittelutyökaluun on valittu asukaslähtöisen suunnitte-
lun tärkeimpiä aiheita. Ensimmäinen työkalun osio käsittelee hankkeen al-
kuvaiheen kysymyksiä, asukasryhmän tyyppiä, halutaanko kohde suunnata 
tietynlaiselle perhetyypille vai tavoitellaanko sekoittunutta asukasryhmää. 
Lähtökohdissa pohditaan lisäksi tontin hakua, hallintomuotoja sekä rakenta-
misen ekologisuutta. Asukaslähtöisessä työkalussa tontin valinta ja ekologi-
suus osuus viittaavat Koukkurannan kohde tontille. Muissa asukaslähtöisissä 
hankkeissa työkalun tonttiosuutta voidaan muokata kohteen mukaan, kuten 
haetaanko tonttia yksityiseltä maanomistajalta vai kaupungilta. Ekologisuus 
on konseptissa nostettu lähtökohdaksi, koska Vuoreksen alueella panostetaan 
erityisesti ekologiseen rakentamiseen.

Toisessa osiossa keskitytään konkreettisesti asuntoon vaikuttaviin tekijöihin, 
rakennuttamistapaan, talotyyppiin ja asunnon muuntojoustavuuteen. Asukas-
lähtöisiin hankkeisiin liittyy usein yhteisöllisyys, jota käsitellään työkalun kol-
mannessa yhteisöllisyysosiossa.

3.3 .1 SUUNNITTELUTYÖKALUN KÄYTTÖ
Asukasryhmä voi käyttää työkalua tarkistuslistana hanketta suunniteltaes-
sa. Tarkoitus on, että ensin valitaan lähtökohta osiosta sopivat vaihtoehdot ja 
mietitään hankkeen perusratkaisut. Tämän jälkeen voidaan valita asumiseen 
liittyvät teemat. Lopuksi pohditaan yhteisöllisyyttä, mahdollisten yhteistilojen 
luonnetta sekä laajuutta ja valitaan tarvittavat vaihtoehdot. Suunnittelutyöka-
lun ei ole tarkoitus ohjata tiukkaan suunnitteluun valittujen teemojen mukai-
sesti. Tavoiteltavaa on, että asukkaat voivat kokeilla erilaisia yhdistelmiä tai 
keksiä uusia vaihtoehtoja työkaluun. Perimmäinen tarkoitus on pitää suunnit-
teluprosessi luovana ja innoittavana. 

3.3 KONSEPTI

    ASUKASLÄHTÖISEN 
SUUNNITTELUTYÖKALUN 
       RAKENNE 
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HANKERAKENNUTTAMINEN

Seuraavassa luvussa käydään läpi asukaslähtöisen suunnittelutyökalun eri 
teemoja. Yksittäisestä teemasta voidaan valita yksi tai useampi vaihtoehto ai-
healueesta riippuen. Asukaslähtöiseen suunnittelutyökaluun on jätetty tyhjiä 
ruutuja, joihin asukkaat voivat täydentää tarvittaessa omia vaihtoehtojaan.

3.3 .2 LÄHTÖKOHDAT-
ASUKASRYHMÄN MUOTOUTUMINEN
Asukaslähtöisessä hankkeessa asukkaat voivat ryhmäytyä joko omasta aloit-
teestaan tai jonkin ulkoisen tahon toimesta. Muutama asiasta kiinnostunut 
henkilö voi koota ryhmän järjestettyyn keskustelutilaisuuteen tai ryhmäyty-
mistä voidaan ohjata nettisivujen avulla. Ryhmän kokoaminen voi tapahtua 
myös ulkoisen toimijan aloitteesta kuten, rakennusliikkeen tai konsultin toi-
mesta. Rakennuttaja voi ilmoittaa tulevasta hankkeesta ja koota kiinnostunei-
ta asukkaita mukaan asukaslähtöiseen suunnitteluprosessiin.57

Ryhmärakennuttamishankkeessa asukasryhmän tulee perustaa yhdistys, jotta 
hankkeen eteneminen olisi juridisesti mahdollista.58

- Isot perheasunnot - Pienet perhe- 
  asunnot

- Kahden hengen
  asunnot
- Pariskunnat ja 
  yksinhuoltajat 

- Yhden hengen
  asunto

- Perhe ja
  ajoittaisesti 
  perheen luona
  asuvat per-
  heenjäsenet

- Asunnon yhteydessä  
  on sivuasunto
- Sivuasuntoa voidaan 
  käyttää iso-
  vanhemman kotina 
  tai nuoren ensikotina

57 Culminatum Innovation, 2010 
58 Pesonen, 2011 

ASUKASRYHMÄT
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68 Krokfors,2009, s.12-19
69 eco2, 2010
70 Vanhanen & Pesola & Vehviläinen, 2011, s.27-30
71 eco2, 2012      

3.3 .4 LÄHTÖKOHDAT-
EKOLOGISUUS JA KESTÄVÄ RAKENTAMINEN
Kestävä rakentaminen vaatii muuntojoustavia asuinratkaisuja. Kestävyydellä 
ei tarkoiteta ainoastaan rakennuksen teknistä ekologisuutta vaan myös 
muuntautumiskykyä asukkaan muuttuviin tarpeisiin.68 Ekologisuus on otettu 
yhdeksi teemaksi pilottikohteessa, koska se on yksi Vuoreksen päätavoitteista. 
EU:n tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki uudisrakennukset ovat 
lähes nollaenergialuokkaa, mikä tarkoittaa erityisen tarkkaa suunnittelua 
lämmitystekniikan, energiankäytön, rakennusmateriaalien ja vedenkäytön 
suhteen69.

Konkreettisilla rakennusratkaisuillakin voidaan tukea ekologista asumistapaa. 
Asuntojen muuntojoustavuuden lisäksi työtilojen rakentaminen yhteistiloihin 
ja kevyen liikenteen käyttöön ohjaaminen kannustaa asukkaita ekologisem-
piin ratkaisuihin. Koukkurannan alueelle on tehty vertailu lämpöenergiarat-
kaisuista. Raportista selviää, että kustannusnäkökulmasta kaukolämpö on alu-
eella edullisin vaihtoehto. Maalämpö on vertailtavista lämmitysmenetelmistä 
kallein, mutta sillä on pienin hiilijalanjälki. Raportin maalämpömuotona on 
käytetty korttelikohtaista maalämpöä, mikä saattaa nostaa sen arvioituja kus-
tannuksia.70 Muutaman asunnon jakama maalämpöratkaisu voisi olla otollisin 
lämmityskeino, sillä kaukolämpöverkko ei ulotu Koukkurannan pohjoisosaan, 
kohdetontille asti.71

VAIHTOEHDOT

- Maalämpö
- Hakelämpö-
  voimala
- Aurinkopaneeli
- Passiivinen 
  aurinkoenergia

VAIHTOEHDOT

- Ekosähkö
- Aurinkopaneeli

VAIHTOEHDOT

- Puu
- Tiili
- Betoni
- Teräs

VAIHTOEHDOT

- Hulevesien  
  imeytyssäiliö
- Asuntokohtaiset 
  vesimittarit
- Käyttöveden
  lämmitys
  maalämmöllä ja 
  aurinkokeräimillä
- Käyttöveden
  lämmitys hake-
  lämpövoimalla ja 
  aurinkokeräimillä

VAIHTOEHDOT

-Käytetään jätteiden 
  putkikeräysjärjes-   
  telmää
-Kierrätetään 
  päivittäisjäte 
-Kierrätetään 
 käyttämättömät
 tavarat kierrätys-
 huoneessa
-Biojätteet kom-
 postoidaan

VAIHTOEHDOT

-1 autopaikka/asunto
-Yhteisauto, 1 auto/
 muutama asunto
-pyöräparkit ja pyörä-
 varastot

EKOLOGISUUS
Suunnittelutyökalun vaihtoehdot läpikäytynä. Kuvakkeen alapuolelle on selitetty kuvakkeen merkitys. Ekologisuus osuudessa 
teemat on jaettu eri vaihtoehtoihin. Ekologisuusteema on laaja, joten se on itse suunnitelmissa käsitelty erillisenä taulukkona.

- Tontin käsittely, 
  jossa tarkas-
  tellaan  tonttia A

- Tontin käsittely, 
  jossa tarkas-
  tellaan  tonttia B

- Hallintomuotona    
  asunto-osakeyhtiö
  tai kiinteistömuo-
  toinen omistus-
  asunto
- Yhteistilat jyvite-
  tään asunnoille tai   
  niistä vastaa 
  taloyhtiö 67

  

- Hallintomuotona 
  vuokra-asunto
- Asunnot omistaa 
  ulkoinen taho
- Yhteistilojen 
  ylläpitokustan-
  nukset jaetaan
  asuntokohtaisesti 
  ja sisällytetään
  vuokraan 67

- Hallintomuotona 
  asunto-osake-
  yhtiön ja vuokra-
  asuntojen yhdis-
  telmä
- Vuokra-asunnot 
  voivat olla as oy:n 
  omistuksessa  tai
  ulkoisen tahon, 
  kuten kaupungin 
  omistuksessa
- Yhteistilat jyvi-
  tetään asunnoille
  tai niistä vastaa
  taloyhtiö 67

- Hallintomuotona 
  asumisoikeusasunto
- Asunnot omistaa 
  asukasyhdistys tai 
  rakennuttajayhtiö
- Yhteistilojen yllä-
  pitokustannukset 
  jaetaan asunto-
  kohtaisesti ja sisäl-
  lytetään käyttö-
  vastikemaksuihin 67 

3.3 .3 LÄHTÖKOHDAT- TONTINHAKU JA HALLINTOMUODON 
VALINTA
Asukasryhmä voi hakea tonttia kunnalta tai yksityiseltä tontinomistajalta. 
Kunnalta haettavaa tonttia varten vaaditaan hankkeen toteutumista tukevien 
kriteerien täyttyminen, joten suunnitelman suuntalinjat tulee olla tonttia haet-
taessa tiedossa.65

Ryhmän täytyy hankkeen alkuvaiheessa pohtia tulevan asuinalueen hallinto-
muotoa. Asunnot voivat olla omistus-, vuokra- tai asumisoikeusasuntoja. Hal-
lintomuotoja voidaan myös sekoittaa keskenään. Jos valitaan hallintomuo-
doksi vuokratalo, täytyy alkuvaiheessa löytää projektille taho, joka omistaa ja 
rahoittaa hankkeen. Asumisoikeusmalliin päädyttäessä pitää huomioida mah-
dollisen rahoituksenhakuprosessin vaatima aika. Asumisoikeusasuntojen ra-
kentamiseen voi hakea valtion lainaa tai korkotukea tai hanke voidaan rahoit-
taa vapaarahoitteisesti.66

 

65 Internet-lähde, Helsingin kaupunki (2011) 
66 Culminatum Innovation, 2010 
67 Helamaa & pylvänen, 2012, s.71

TONTTI JA HALLINTOMUOTO
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3.3 .6 ASUMINEN -  ASUMISEN TAPA JA MUUNTOJOUSTAVUUS
Rakennettavan talotyypin valinta perustuu asukkaiden toiveisiin sekä kaavoi-
tetulla alueella kaavamääräysten asettamiin ohjeisiin. Kaikki talotyypit sovel-
tuvat yhtä hyvin omatoimisille kuin yhteisöllisillekin hankkeille. 

Muuntojoustavuudella voidaan vaikuttaa asunnon tilalliseen vaihteluun. Asun-
non muuntojoustavuuden taso täytyy määritellä jo hankkeen alkupuolella, jot-
ta mitoitus ja muunteluun mahdollistavat tekijät osataan huomioida suunnit-
telun alkuvaiheessa. Ulkoisesti laajeneva muuntojoustavuus pitää huomioida 
asunnon sisäisten muutosten lisäksi asemakaavatasolla. Alueen olemus ei saa 
vaikuttaa keskeneräiseltä, vaikka kaikkia laajennuksia ei olekaan rakennettu.

- Paritalo on
  kahden asunnon
  muodostama
  yksikkö

- Rivitalo on 
  useasta rin-
  nakkaisesta
  asunnosta
  muodostuva
  yksikkö

- Kytketty pientalo
  on pientalon ja
  rivitalon yhdis-
  telmä

- Rypästalo on
  useasta asun- 
  nosta koostuva 
  rypäsmäinen 
  asuntoyksikkö

- Yhdistelmä
  tarkoittaa  edellä-
  mainittujen tai 
  muiden talotyyppien 
  muodostamia
  kokonaisuuksia

- Sisäisesti muuttuva 
   malli tarkoittaa 
   muuntojous- 
  tavuutta, joka 
  tapahtuu asunnon
 ulkoseinien sisä-
  puolella
- Muodostaa vaihto-
  ehtoja huone-
  sijoitteluun
- Mahdollistaa 
  asunnon ja 
  sivuasunnon yhdis-
  tymisen isoksi 
  asunnoksi

- Ulospäin laajeneva 
  malli, tarkoittaa 
  fyysisesti 
  muuntojoustavaa
  mallia, jossa
  asuminen laajenee 
  asunnon rajojen
  ulkopuolelle 
  laajennusosilla
- Muodostaa 
  rikasta ja muun-
  tuvaa ympäristöä

- Raakatila on 
  puolivalmiiksi
  rakennettu tila
- wc-tilat raken-
  netaan rakennus-
  vaiheessa
- Asukas itse 
  vastaa huone-
  jaosta, pinnoista 
  ja kiintokalusteista
- Tarjoaa monipuo-
  lista muuntojous-
  tavuutta asunnon
  sisällä

TALOTYYPPI JA MUUNTOJOUSTAVUUS
Suunnittelutyökalun vaihtoehdot läpikäytynä. Kuvakkeen 
alapuolelle on selitetty kuvakkeen merkitys. 

72 Nupponen, 2008, s.174                                      
73 Helamaa & pylvänen, 2012
74 Kahri & Viita, 2011, s. 45            

3.3 .5 ASUMINEN -  RAKENNUTTAMISTAPA
Asukkaat voivat toimia rakennusprosessissa rakentajina , rakennuttajina tai 
vain suunnittelijoina. Usein ryhmärakennuttaminen asettaa asukkaat raken-
nuttajan rooliin. Osallistuminen itse rakentamiseen on myös mahdollista ”har-
tiapankkirakentamisen” keinoin, jolloin asukkaat rakentavat asunnot koko-
naan tai osittain talkoovoimin.72

Ryhmärakennuttamishankkeen yksi toteutusmuoto on konsulttivetoinen han-
ke, jossa prosessin edistymisestä ja hallinnoinnista vastaa hankekonsultti. Kon-
sulttivetoisuus on hyvä rakennuttamistapa, jos asukasryhmä ei itse pysty ve-
tämään hanketta, mutta haluaa kuitenkin olla tiiviisti mukana rakennuspro-
sessissa. Asukaslähtöisyyden tasolta heikoin rakennuttamistapa on ulkoapäin 
ohjattu hanke. 73  Asukkaan mahdollisuudet vaikuttaa hankkeeseen ovat sup-
peammat, mutta hyvällä suunnittelulla ulkoisestikin ohjattu hanke voi tarjota 
monipuolisia asuinratkaisuja. 

Kiinnostava rakennuttamistapa voisi olla ulkoapäin ohjatun ja omatoimisen  
hankkeen yhdistelmä, jossa ulkoinen taho vastaa asunnon rakennuttamisesta 
tiettyyn vaiheeseen. Myöhemmin asukas voi halutessaan laajentaa asuntoaan 
lisäsiivellä. Tosin kyseistä menetelmää ei Suomessa ole kokeiltu, koska raken-
nusoikeus halutaan useimmiten käyttää kokonaan jo rakennusvaiheessa.74

RYHMÄN KOKOAMINEN

- Konsutti kokoaa
   asukkaat
VASTUU 

- Päävastuu asukas-
  ryhmällä
- Konsultti vastaa 
  hankkeen etenemi-
  sestä, taloudel-
  lisista  järjeste-
  lyistä ja   ammatti-
  laisten  hankki-
  misesta
PROJEKTIN OHJAUS 

- Konsultti ohjaa 
  hanketta
OSALLISUUS

- Asukkaat voivat 
  vaikuttaa osittain
  rakennusratkaisuihin
 konsultista riippuen 66

RYHMÄN KOKOAMINEN

- Asukkaat ryhmäy-
  tyvät itse ja perus-
  tavat yhdistyksen
VASTUU 

- Ryhmä vastaa itse 
  hankkeen etenemi-
  sestä, taloudel-
  lisista  järjeste-
  lyistä ja   ammatti-
  laisten  hankki-
  misesta
PROJEKTIN OHJAUS 

- Asukasryhmä 
  ohjaa itse raken-
nuttamisprosessia 
OSALLISUUS

- Asukkaa päät-
  tävät itse raken-
  nusratkaisuista 66

  

RYHMÄN KOKOAMINEN

- Ulkoinen taho
  vastaa ryhmän
  kokoamisesta
VASTUU 

- Ulkoinen taho 
  (rakennuttaja) 
  vastaa projektista 
  rakennus vaiheessa
- Myöhemmin
  tapahtuva raken-
  taminen on asuk-
  kaiden vastuulla
PROJEKTIN OHJAUS 

- Ulkoisella taholla
   (rakennuttajalla)
OSALLISUUS

- Asukkaat voivat 
  vaikuttaa osittain 
 rakennusratkaisuihin 66

RYHMÄN KOKOAMINEN

- Ulkoinen taho
  vastaa ryhmän
  kokoamisesta
VASTUU 

- Ulkoinen taho 
  (rakennuttaja) 
  vastaa projektista

PROJEKTIN OHJAUS 

- Ulkoisella taholla
   (rakennuttajalla)

OSALLISUUS

- Asukkaat voivat 
  vaikuttaa vähäisesti 
  rakennusratkaisuihin 66

RAKENNUTTAMISTAPA
Suunnittelutyökalun vaihtoehdot läpikäytynä. Kuvakkeen 
alapuolelle on selitetty kuvakkeen merkitys. 
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- Määrittelemätön
  tila on
  monikäyttöistä
  tilaa, joka muun-
  tuu asukkaiden 
  toiveiden mukaan

- Kerhohuone on
   yleistä puuhailu-
   ja leikkitilaa
- Voidaan käyttää
  myös vapaamuo-
  toiseen lasten- 
  hoitotoimintaan

- Yhteinen sauna-
   tila on vaihtoehto 
   asuntokohtaisille  
   saunoille
- Saunan yhteyteen 
   voi rakentaa
   takkahuoneen

- Työhuone mah-
   dollistaa
   työskentelyn  
   kodin lähellä
- Työtilan käyttö 
   elävöittää 
   asuinympäristöä 
   päivisin ja lyhentää 
   työmatkoja

- Kasvimaalla  
  voidaan
  kasvattaa 
  yhteisvoimin
  vihanneksia  
  korttelin asuk-
  kaille

3.3 .8 YHTEISÖLLISYYS-  YHTEISTILAT
Yhteistilat parantavat asuinympäristön toiminnallisia ominaisuuksia. Yksityis-
ten asuintilojen lisäksi saadaan tiloja, jotka lisäävät harrastus- ja ajan-vietto-
mahdollisuuksia. Harrastustoiminnan lisäksi yhteistiloista, kuten yhteiskeitti-
östä voi olla hyötyä käytännöllisemmässä arkielämässä. Yhteiset pesulat sekä 
saunatilat antavat enemmän vapautta tilankäytön suhteen itse asunnoissa. 

- Kierrätyshuone 
  toimii torimaisena
  tilana, jossa 
  asukkaat voivat
  vaihtaa tavaroitaan

- Askartelutilassa 
  voi   v v volla puu-
  verstas, kangas-
  puut tai keramiikka-
  paja

- Yhteiskeittiö ja
  sali on tila  
  yhteisruokailuja 
  varten
- Salia voi käyttää 
  yksityisiin juhliin ja 
  tilaisuuksiin 

- Pesula on vaihto-
  ehto asunto-
  kohtaisille pesu-
  koneille
  ja kodinhoito-
  huoneille

- Yhteinen kesä-
 keittiö tai grilli on  
  kesäisin hyvä 
  kokoontumis-
  paikka

- Kirjastohuone voi 
  toimia kierrätys-
  huoneen tavoin
  kirjojen luku-  tai   
  vaihtopaikkana

-Asukkaat voivat 
 tehdä yhteisiä 
 hankintoja, kuten 
 yhteisauton tai 
harrastusvälineitä

YHTEISTILAT
Suunnittelutyökalun vaihtoehdot läpikäytynä. Kuvakkeen 
alapuolelle on selitetty kuvakkeen merkitys. 

3.3 .7 YHTEISÖLLISYYS -  YHTEISTILOJEN SIJOITTELU JA 
RAKENTAMINEN
Yhteistilojen sijainnilla on tärkeä merkitys asuinympäristössä. Sijoittelulla voi-
daan ohjata asukkaita eriluonteisiin kohtaamisiin. Yhteistilat voidaan raken-
nuttaa asuinalueen rakennusvaiheessa tai vaiheittaisesti. Yhteistilojen vii-
meistely tai laajentaminen voi tapahtua talkoovoimin, asukkaiden toimesta. 
Osallistuminen yhteistilojen rakentamiseen tai rakennuttamiseen voimistaa 
asukkaiden suhdetta yhteistiloihin, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti ti-
lojen käytettävyyteen.

- Yhteistilat sijoitettu
   keskitetysti alueen
  keskeiseen paikkaan
- Koottu sijoittelu 
  helpottaa yhteis-
  tilojen käyttöä

- Yhteistilat sijoitettu
   hajautetusti eri-
   puolille aluetta
- Kulku lisää aktiivi-
  suutta piha-alueella
  

- Yhteistilat raken-
  netaan rakennus-
  vaiheessa

- Yhteistilat raken-
  netaan kokonaan tai 
  osittain talkoo-
  voimin asukkaiden
  toimesta
  

RAKENNUTTAMISTAPA
Suunnittelutyökalun vaihtoehdot läpikäytynä. Kuvakkeen 
alapuolelle on selitetty kuvakkeen merkitys. 
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K onseptivaihtoehdoissa rakennuttaminen perustuu asukaslähtöi-
seen rakennuttamiseen. Rakennuttamistapaa ei ole erikseen osoi-
tettu suunnitelmiin, koska asukasryhmät ovat kuvitteellisia. Ekolo-

gisuusteema on esitetty erillisenä taulukkona, jossa kaikki ekologisuuden 
osa-alueet on käsitelty. Yhteistiloja ei ole merkattu taulukkoon, vaan tilat 
on hahmoteltu suoraan suunnitelmaan. Asukaslähtöisestä suunnittelutyö-
kalusta on tarkoitus valita halutut vaihtoehdot ja miettiä minkälaiseen lop-
putulokseen valinnat johtavat. Kustakin työkalun teemasta voidaan valita 
yksi tai useampi vaihtoehto.  Valitut vaihtoehdot on osoitettu taulukossa 
eri väreillä. Lisäksi valitut muuttujat on koottu yhteen taulukon alapuolel-
le, hahmottamisen helpottamiseksi.

Neljä erilaista konseptisuunnitelmaa on koottu eri vaihtoehtojen mukai-
sesti. Suunnitelmien kesken on tavoiteltu vaihtelevuutta asuntotypologian, 
muuntojoustavuuden ja yhteisöllisyyden suhteen. Koukkurannan yhteisölli-
sen asumisen tonteille toivottiin eri tyyppisiä perheasuntoja. Suunnitelmis-
sa on käytetty useiden  asukasryhmien  yhdistelmiä. Jokaisessa suunnitel-
massa on käytetty vähintään pientä perhetyyppiä, perheasuntotavoitteen 
saavuttamiseksi. Pieni perhetyyppi on suunnitelmissa määritelty kolmen 
tai neljän hengen asuntokunnaksi. 

Kaavasta on varattu kaksi tonttia yhteisöasumiselle. Suunnitelmakonseptit 
on suunniteltu sovitettavaksi kummallekin tai  vain toiselle tontille. Kaksi 
vaihtoehdoista sijoittuu tontille A ja kaksi vaihtoehtoa tontille B. Neljästä 
vaihtoehtoisesta suunnitelmasta esitellään ensin sunnittelutyökalusta va-
litut lähtökohdat ja asemakaavaluonnos, jonka jälkeen suunnitelmien mit-
takaava tarkentuu asuntosuunnittelutasolle, asuntojen muuntojoustavuu-
teen ja korttelin yhteisöllisyyteen. 

3.4 KONSEPTI

4 KONSEPTISUUNNITELMAA 
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HANKERAKENNUTTAMINEN

SUUNNITTELUTYÖKALUN KÄYTTÖ
Taulukkoon on merkattu värikoodeilla suunnitelmaan NOPAT valitut elementit. Valitut tekijät on vielä poimittu taulukon alle erilliseksi muistilistaksi.

3.5 VAIHTOEHTO 1 ! NOPAT
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EKOLOGISUUSTAULUKKO
Asukaslähtöisen suunnittelutyökalun pohjalta koottu  taulukko, jossa on valittu ekologisuuden eri teemat. Perustaso on kaikissa suunnitelma vaihtoehdoissa 
sama. Bonustasolle on valittu suunnitelmakohtaiset lisäykset.

ASEMAPIIRUSTUS
Asemapiirustuksessa näkyy rakennusten sijoittuminen tontille A. Asuinrakennukset on 
merkattu valkoisella ja yhteistilat sinisellä. Tontti sijaisee loivalla lounaaseen avautuvalla 
rinteellä. Kaikista asunnoista on pyritty avaamaan näkymiä luontomaisemaan, kohti 
Koukkujärveä.

TONTTI + HALLINTOMUOTO
Tontti A ja hallintomuoto on asunto-osakeyhtiö 
TALOTYYPPI
Kaksi erilaista paritalotyyppiä, joista toisessa on mahdollisuus sivuasun-
toon. Asunnot ovat kaksikerroksisia, Lisänä on pieni parvi.
AUTO
Kummassakin talotyypissä on ensimmäisessä kerroksessa mahdollisuus 
puolilämpimään tilaan, johon voidaan sijoittaa autotalli tai varastotila.
YHTEISÖ
Rakennushanke, yhteispiha ja kylätalo
kerhohuone, keittiönurkkaus, ulkovälinevarasto ja talosauna

 

Konseptivaihtoehdossa NOPAT asunnot muodostuvat kahdesta eri kokoises-
ta paritalostatyypistä, jotka on sijoitettu tontille A. Hallintomuoto on omistus-
muotoinen asunto-osakeyhtiö. Asunnot voivat olla myös kiinteistömuotoisia 
omistusasuntoja, jolloin  tonttia voidaan jakaa tarvittaessa osiin hallinnanja-
kosopimuksella.

Asunnot on suunniteltu kolmen ja neljän hengen pienperheille, yli viiden hen-
gen isoille perheille ja perheille, jotka tarvitsevat mahdollisesti sivuasuntoa 
asuntonsa yhteyteen. Asuntojen muuntojoustavuus perustuu asunnon sisäisiin 
muutoksiin. Mitoituksen ansiosta huonetilojen sijoittelua ja määrää voidaan 
vaihdella tarpeen mukaan. Asunnoissa on puolilämmin tila, jota voidaan käyt-
tää autotallina. Tila voidaan eristää lämpimäksi jolloin huone soveltuu sivu-
asunnoksi, työhuoneeksi tai asunnon laajennukseksi.

Tontin yhteisöllisyys perustuu asukaslähtöisen hankkeen aikaiseen yhteistyö-
hön. Yhteisöllisyyttä tuetaan Kylätalon ja suuren yhteispihan avulla. Asunnoil-
le on osoitettu pienet yksityiset terassipihat. Rakennusten väliset pihat ovat 
yhteiskäytössä, mutta luoteeltaan rauhallisempia asukaspihoja. Muut piha-
alueet ovat luonteeltaan aktiivisia yhteispihoja. Kylätalo sijaitsee keskellä 
tonttia. Konseptisuunnitelmassa yhteistilat on keskitetty kylätaloon. Yhteisti-
loissa on kerhohuone, keittiönurkkaus, ulkovälinevarasto ja talosauna. Yhteis-
pihalle on pyritty  muodostamaan eriluonteisia piha-alueita. Yhteisöllisyyden 
ylläpitämiseksi pihalla on useita kohtaamisen paikkoja kuten, leikkialue, yh-
teinen kesäkeittiö ja kaikkia asukkaita palveleva hedelmätarha.

NOPAT
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KYLÄTALO

KYLÄTALOSSA SIJAITSEE KAIKKI  ALUEEN YHTEISTILAT, KERHOHUONE, 
YHTEINEN SAUNA, ULKOVÄLINE/PYÖRÄVARASTO, TEKNINEN TILA JA 
JÄTEKATOS.

AS 2

HEDELMÄTARHA

YHTEISPIHAN 
POHJOISPÄÄDYSSÄ ON 
HEDELMÄTARHA, JOSSA 
KASVAA OMENAPUITA, 
LUUMUPUITA JA 
KIRSIKKAPUITA.

KESÄKEITTIÖ/GRILLI

KYLÄTALON LÄNSIPUOLELLA, 
SAUNAN VIERESSÄ ON GRILLAUS JA 
NUOTIOPAIKKA.

MAANTASOKERROS
Maantasokerroksessa näkyy asuntotyyppien ja yhteistilan sijoittelu. 
Keskellä oleva piha-alue on aktiivista yhteispihaa. Asuntojen väliset piha 
vyöhykkeet ovat rauhallisempia asukaspihoja.

AS 11 m 20 m 40 m

1 m 10 m 20 m

ALUELEIKKAUS
Leikkauksessa näkyy kylätalo  ja asuintilat sekä 
tilojen liittyminen  yhteispihaan.

LEIKKIPAIKKA

YHTEISPIHAN KESKELLÄ ON LASTEN 
LEIKKIPAIKKA, JOSSA ON HIEKKALAATIKKO, 
KEINUT JA PENKKEJÄ.

Asuntotyyppi 1   10 kpl    Huoneistoala 137 m2
  (sisältää puolilämmintätilaa 30  m2)

Asuntotyyppi 2  14 kpl     Huoneistoala 118 m2
 (sisältää puolilämmintätilaa 30 m2)

Yhteensä 24 asuntoa

YHTEENLASKETTU ASUINKERROSALA                    3475 M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA YHTEISTILAT       146 M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA 
VARASTO- JA HUOLTOTILAT                                      49 M2  
 

NOPAT
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NOPAT

ASUNTOKAAVIO
Kuva 1 : Keskellä kulkeva porras/eteisvyöhyke
kuva 2: 1. kerroksen tilaratkaisu 1, josta kalustettu esimerkki  oikealla
kuva 3: 1. kerroksen tilaratkaisu 2,  josta kalustettu esimerkki  oikealla

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

ASUNTOTYYPPI 2

-Huoneiden määrä ja sijoittelu valittavissa

 -huoneistoala 118 m2  (sisältää puolilämmintätilaa 30 m2)

ASUNTOTYYPPI 2
Tilaratkaisu 1 : 
1. kerroksessa asuinhuone  ja 
autotalli. 
Toisessa kerrosessa keittiö, 
olohuone+ ruokailutila, kylpyhuone 
ja makuuhuone.
Parvikerroksessa olohuone.

ASUNTOTYYPPI 2
Tilaratkaisu 2 : 
1. kerroksessa asuinhuone  ja työtila. 
Toisessa kerrosessa keittiö, olohuone, 
ruokailutila, kylpyhuone ja työhuone.
Parvikerroksessa iso makuuhuone.

1 .  KERROS

2. KERROS

1.  KERROS

2. KERROS

PARVI PARVI

PORRAS!  JA ETEISVYÖHYKE

ASUMINEN

PUOLILÄMPIMÄT TILAT

SIVUASUNTO/TYÖTILA

MUUNTOJOUSTAVUUS
Muuntojoustavuus pohjautuu asunnon sisäisiin muutoksiin. 
Kummassakin talotyypissä keskiakselilla on porras/
eteisvyöhyke. Akselin kummatkin puolet ovat samankokoiset, 
jolloin tiloja voidaan peilata keskenään. Sama idea on myös 
toisessa kerroksessa, jolloin asukas saa päättää huonetilojen 
sijoittelusta ja avautumisesta itse. Parvikerroksen voi myös 
sijoittaa haluamaansa suuntaan. Parvikerroksen paikka määrää 
kattoharjan ja parvekkeen suunnan. Muuntojoustavuuden 
periaate on sama myös asuntotyypissä 2.

ASUNTOTYYPPI 1

-Huoneiden määrä ja sijoittelu valittavissa
- Mahdollisuus sivuasuntoon

- huoneistoala 137 m2  (sisältää puolilämmintätilaa 30 m2)

ASUNTOTYYPPI 1
Tilaratkaisu 1 : 
1. kerroksessa sivuasunto ja kahden 
auton talli. 
Toisessa kerrosessa keittiö, 
ruokailutila, olohuone, kylpyhuone ja 
makuuhuone.
Parvikerroksessa iso makuuhuone.

ASUNTOTYYPPI 1
Tilaratkaisu 2 : 
1. kerroksessa kaksi asuinhuonetta  ja 
kahden auton talli. 
Toisessa kerrosessa keittiö, ruokailutila, 
olohuone, kylpyhuone ja makuuhuone.
Parvikerroksessa iso makuuhuone.

ASUNTOKAAVIO
Kuva 1 : Keskellä kulkeva porras/eteisvyöhyke
kuva 2: 1. kerroksen tilaratkaisu 1, josta kalustettu esimerkki  oikealla
kuva 3: 1. kerroksen tilaratkaisu 2,  josta kalustettu esimerkki  oikealla

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

1 .  KERROS

2. KERROS

1.  KERROS

2. KERROS

PARVI PARVI
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NÄKYMÄKUVA Vaihtoehto 1 NOPAT näkymäkuva kylätalosta yhteispihalle.
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HANKERAKENNUTTAMINEN

SUUNNITTELUTYÖKALUN KÄYTTÖ
Taulukkoon on merkattu värikoodeilla suunnitelmaan RIUTTA valitut elementit. Valitut tekijät on vielä poimittu taulukon alle erilliseksi muistilistaksi.

3.6 VAIHTOEHTO 2 ! RIUTTA
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ASEMAPIIRUSTUS
Asemapiirustuksessa näkyy rakennusten sijoittuminen tontille A. Asuinrakennukset on 
merkattu valkoisella ja yhteistilat sinisellä. Kuvassa asuntojen kaikki laajennusosat on 
rakennettu. Tontin ilme muuttuu rakennettavien laajennusten mukaan. Kaikki asunnot 
avautuvat etelään. Piha-alueilta avautuu näkymiä  Koukkujärvelle. Yhteinen piha liittyy 
tontin länsireunalta vanhaan metsäalueeseen.

EKOLOGISUUSTAULUKKO
Asukaslähtöisen suunnittelutyökalun pohjalta koottu  taulukko, jossa on valittu ekologisuuden eri teemat. Perustaso on kaikissa suunnitelma vaihtoehdoissa 
sama. Bonustasolle on valittu suunnitelmakohtaiset lisäykset

Konseptivaihtoehto RIUTTA sijoittuu tontille A säteittäisinä rakennusmassoina. 
Asunnot ovat erillistaloja tai kytkettyjä pientaloja. Konseptissa asuntoja voi-
daan laajentaa ulkoisilla laajennusosilla. Rakennusten perusosat muodostavat 
tontille erillistaloja. Jos laajennuksia rakennetaan, alkavat rakennukset liittyä 
yhteen kytketyiksi pientaloiksi. Hallintomuoto on kiinteistömuotoinen omis-
tusasuminen. Jokaiselle asunnolle on osoitettu oma rakennusalue tontilta hal-
linnanjakosopimuksella. Asunnot on suunniteltu kolmen ja neljän hengen pie-
nille perheille, yli viiden hengen isoille perheille ja perheille, joilla on mahdol-
lisesti tarve sivuasunnolle asunnon yhteyteen. Asuntojen muuntojoustavuus 
vaihtelee valitun asuntotyypin perusteella. Jokainen asunto koostuu asunnon 
perusosasta ja lisäksi kolmesta erilaisesta vapaavalintaisesta laajennusosasta. 
Perusosan muunneltavuus perustuu tilan sisäisiin muutoksiin. Laajennusosilla 
asunnon kokoa voidaan kasvattaa fyysisesti. Kolmesta erilaisesta laajennus-
osasta voidaan valita sopivat vaihtoehdot.

Suunnitelman yhteisöllisyys perustuu asukaslähtöisen hankkeen aikaiseen yh-
teistyöhön ja ryhmärakennuttamisprosessiin. Toiminnallisuuteen pohjautuva 
yhteisöllisyys on vahva piirre tontilla. Laajennusosia voidaan rakentaa myö-
hemmin yhdessä talkoovoimin, mikä ylläpitää yhteishenkeä. Muuttuva asuin-
ympäristö on monipuolinen ja mielekäs elinympäristö, mutta jatkuva raken-
taminen voi kuormittaa tonttia ja ympäröiviä alueita. Asukkaat voivat sopia 
yhteiset säännöt laajennusten rakentamisesta, kuten rakentaminen tiettyjen 
vuosien välein. Kun uusien laajennusten rakentaminen kohdistetaan yhtäai-
kaiseksi hankkeeksi, tavoitetaan ryhmärakennuttamisen edut rakennusajalli-
sesti sekä taloudellisesti parhaiten. 

Yhteistilat sijoittuvat kylätaloon, jossa on kerhohuone ja talosauna. Erillisessä 
piharakennuksessa on ulkovälinevarasto. Suunnitelmassa on pienimuotoiset 
yhteistilat, joita asukkaat voivat halutessaan laajentaa asuntojen tapaan, joko 
talkoovoimin tai palkkaamalla ulkoisen rakentajan. Piha-alue on polveile-
vaa ja eriluonteista. Selkeä yhteispiha muodostuu kylätalon ympärille ja ton-
tin länsireunaan. Yhteisellä piha-alueella on leikkipaikka, riippumattopiha ja 
marjatarha. Asuntorivien väliin jäävät pihat ovat rauhallisempia oleskelu- ja 
sisääntulopihoja.

TONTTI + HALLINTOMUOTO
Tontti A ja hallintomuoto on kiinteistömuotoinen omistusasunto
TALOTYYPPI
Jokaisella Asunnolla on varattu asuntokohtainen rakennusalue tontilta. 
Talotyyppi perustuu kaksikerroksiseen asunnon perusosaan ja valinnaisiin 
laajennusosiin. Asuntojen perusosat ovat erillistaloja. Laajennuksilla talo-
tyyppi muuttuu kytketyksi pientaloksi.
AUTO
autopaikka asunnon edustalla
YHTEISÖ
Rakennushanke, yhteispiha ja kylätalo
kerhohuone ja talosauna

RIUTTA
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KYLÄTALO

KYLÄTALOSSAON KAIKKI  ALUEEN YHTEISTILAT, KERHOHUONE JA YHTEINEN SAUNA.
SAUNATILOJEN PÄÄLLÄ ON PIENI  PARVI.  ERILLISESSÄ PIHARAKENNUKSESSA ON 
ULKOVÄLINE/PYÖRÄVARASTO, TEKNINEN TILA JA JÄTEKATOS. KATKOVI IVOILLA ON 
MERKITTY ALUEET JOILLE YHTEISTILAT VOIVAT TARVITTAESSA LAAJENTUA.

ISTUSKELUALUE

PIHAN LÄNSIPUOLELLA 
ON ISTUSKELUALUE 
RENTOUTUMISTA 
VARTEN.

MAANTASOKERROS
Maantasokerroksessa näkyy asuntotyyppien ja 
yhteistilan sijoittelu. Kylätalon ympärillä oleva 
piha-alue on aktiivista yhteispihaa. Asuntojen 
väliset piha vyöhykkeet ovat rauhallisempia 
asukaspihoja.

AS 1

1 m 10 m 20 m

MARJATARHA

YHTEISPIHAN POHJOISPÄÄDYSSÄ 
ON MARJATARHA, JOSSA 
KASVAA HERUKKAPENSAITA JA 
VADELMAPENSAITA. L ISÄKSI 
TARHASSA ON OMENAPUITA.

RI IPPUMATTOPIHA

PIHAN LÄNSIPUOLELLA ON YHTEINEN RI IPPUMATTOPIHA. MATOT KI INNITETÄÄN PIHAN PUIHIN.

1 m 20 m 40 m

LEIKKIPAIKKA

YHTEISPIHAN KESKELLÄ ON LASTEN LEIKKIPAIKKA, 
JOSSA ON HIEKKALAATIKKO, KEINUT JA PENKKEJÄ.

Asuntotyyppi 1   15 kpl    

Perusosa                              huoneistoala  94    m2
Laajennus 1                         huoneistoala 14    m2
Laajennus 2                         huoneistoala 30    m2
Sivuasunto                           huoneistoala 24,5 m2

YHTEENLASKETTU ASUINKERROSALA                                         1800-3135 M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA YHTEISTILAT                                         142 M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA VARASTO- JA HUOLTOTILAT               82 M2

ALUELEIKKAUS
Leikkauksessa näkyy kylätalo  ja kahden asunnon liittyminen  yhteispihaan.

RIUTTA
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ASUNTOTYYPPI 1  PERUSOSA
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa 
aputilavyöhyke, jossa on eteinen, 
kylpyhuone ja keittiö.  Asuintilat ovat 
yhtä suurta tilaa, jota voidaan rajata 
tarvittaessa.Toisessa kerrosessa on 
kaksi makuuhuonetta ja kylpyhuone. 
Välipohja on aukotettu.

ASUNTOTYYPPI 1  PERUSOSA JA 
LAAJENNUKSET
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa aputilavyöhyke, jossa 
on eteinen, kylpyhuone ja keittiö.  Asuintilat ovat 
yhtä suurta tilaa, jota voidaan rajata tarvittaessa. 
Asunnon laajennusosiin on sijoitettu makuuhuone 
ja sauna. Sivuasunto toimii omana yksikkönään. 
Sivuasunnon sisäänkäynti on asunnon sisäänkäynnin 
vastakkaisella puolella, jotta sivuasunnolle 
rajautuu oma pieni piha.Toisessa kerroksessa on 
kaksi makuuhuonetta ja kylpyhuone. Välipohja on 
aukotettu.10 m

1:150

1 m

5 m
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1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

MUUNTOJOUSTAVUUS
Erilaisia variaatioita muunneltavuudesta. Asuntoa voidaan laajentaa kolmella erilaisella laajennusosalla, joista yksi on sivuasunto.
Kaksi perusosaan liittyvää laajennusta muodostavat asunnon sisään atriumpihan. Sivuasunto ja laajennus 1 ovat yksikerroksisia. Laajennus 2 on 
kaksikerroksinen. Laajennukset voidaan rakentaa rakennusvaiheessa tai myöhemmin tilantarpeen kasvaessa. Rakennuslupaa haetaan vain sen hetkisille 
rakennettaville asunnon osille. Myöhemmin rakentuville laajennuksille haetaan rakennusluvat myöhäisemmässä vaiheessa. 25

ASUNTOKOHTAINEN RAKENNUSALA

PORRAS!  JA APUTILAVYÖHYKE

ASUMINEN

SIVUASUNTO/TYÖTILA

ASUNNON LAAJENNUSOSAT

ASUNTOTYYPPI 1  PERUSOSA

- Perusosavaiheessa asunto on kaksikerroksinen erillistalo
- Asunnon takaosassa on aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä ja sijoittelu valittavissa
- Välipohjaa voidaan aukottaa haluttaessa

- Huoneistoala  94    m2

ASUNTOTYYPPI 1  LAAJENNUSOSAT

- Asunnon laajennusosien avulla erillistalot kytkeytyvät yhteen 
- Asunnon laajennusosat ovat noin 15 m2 kokoisia, jotta tilojen 
  monikäyttöisyys olisi mahdollista
- Laajennus 2 on kaksikerroksinen
- Sivuasunto on kolmas laajennusvaihtoehto ja se sijoittuu 
asunnon  takaosaan.

- Laajennus 1  huoneistoala  14 m2
- laajennus 2  huoneistoala  30 m2
- Sivuasunto   huoneistoala 24,5 m2

1. KERROS 1.  KERROS

2. KERROS
2. KERROS

ASUNTOKAAVIO
Kuva 1 : Asunnon perusosa ja asunnon takaosassa kulkeva aputilavyöhyke. 
Asuntokohtainen rakennusala on merkattu katkoviivalla.
kuva 2: Asunnon perusosa ja kolme laajennusosaa.

Kuva 1 Kuva 2

1

2

25 Väre (2012) 

RIUTTA
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NÄKYMÄKUVA Vaihtoehto 2- Riutta,näkymäkuva asunnosta yhteispihalle.
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HANKERAKENNUTTAMINEN

SUUNNITTELUTYÖKALUN KÄYTTÖ
Taulukkoon on merkattu värikoodeilla suunnitelmaan PALMIKKO valitut elementit. Valitut tekijät on vielä poimittu taulukon alle erilliseksi muistilistaksi.

3.7 VAIHTOEHTO 3 ! PALMIKKO
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ASEMAPIIRUSTUS
Asemapiirustuksessa näkyy rakennusten sijoittuminen tontille B. Asuinrakennukset on 
merkattu valkoisella ja yhteistilat sinisellä. Umpikorttelimaiselle piha-alueelle kuljetaan 
yhteistilojen vierestä. Tontin luoteis- ja eteläkulmissa ovat pääsisäänkäynnit piha-alueelle. 
Koillis- ja lounaiskulmissa kulku tontille on yhteistilan vieressä porttikongissa.

10 m

1:150

1 m

5 m

10 m 20 m

1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

PALMIKKO

EKOLOGISUUSTAULUKKO
Asukaslähtöisen suunnittelutyökalun pohjalta koottu  taulukko, jossa on valittu ekologisuuden eri teemat. Perustaso on kaikissa suunnitelma vaihtoehdoissa 
sama. Bonustasolle on valittu suunnitelmakohtaiset lisäykset

Konseptivaihtoehto PALMIKKO sijoittuu tontille B kehämäisenä suurkortteli-
na. Asunnot ovat kaksi- tai yksikerroksisia rivitaloasuntoja. Hallintomuoto on 
omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen yhdistelmä. Vuokra-asunnot voivat olla 
asunto-osakeyhtiön omistuksessa tai ulkoisen tahon omistuksessa. Asukasryh-
mä koostuu useista perhetyypeistä. Konseptisuunnitelmassa asuntotyyppejä 
on yhden hengen asunnoista isoihin, yli viiden hengen perheasuntoihin. Yhdes-
sä asuntotyypissä asunnon kokoa voidaan tarvittaessa kasvattaa vierashuo-
neella. Konsepti sopii erityisesti uusperheille, joilla tilatarpeen vaatimukset 
saattavat vaihdella usein.

Konseptisuunnitelmassa on neljä erilaista asuntotyyppiä. Tyyppi 1 on yhdessä 
tasossa, muut kolme asuntotyyppiä ovat kahden kerroksen asuntoja. Asunto-
jen ulkokehällä on toisarvoisten tilojen vyöhyke portaille, wc- ja eteistiloille. 
Asunnoilla on kapea runkosyvyys, jotta luonnonvalo pääsee sisään huolimat-
ta siitä, missä kohden kehää asunto sijaitsee. Kaikki asuntojen oleskelutilat 
avautuvat sisäpihalle. Asuntojen muuntojoustavuus koostuu kevytrakenteises-
ta siirtoseinäjärjestelmästä. Muuntojoustavuus perustuu päivittäiseen tilojen 
muunneltavuuteen. Asunnon avoimuutta voidaan säätää siirtoseinillä päivä-
rytmin ja asukkaan mielen mukaan.

Monimuotoiset yhteistilat edistävät tontin yhteisöllisyyttä. Yhteistilat on sijoi-
tettu eri puolille tonttia. Risteävät reitit yhteispihalla toimivat satunnaisten 
kohtaamisten paikkoina ja aktivoivat yhteispihaa. Suunnitelmassa on runsaas-
ti yhteistiloja, jotka sijaitsevat kehämäisen rakennuksen  taiteosissa. Yhteisöl-
lisyys keskittyy sisäpihalle ja piha-alueeseen liittyviin yhteistiloihin. Pihan ym-
pärille kiertyvä asuminen tiivistää yhteisöä sekä tuo yksityisen ja yhteisen tilan 
hyvin lähelle toisiaan. Asuntojen ja yhteispihan välillä on kapea terassivyöhy-
ke. Pääosa pihasta on aktiivista yhteispihaa. 

Jokaisella asunnolla ei ole omaa autopaikkaa. Koko kortteliin on varattu viisi 
katettua autopaikkaa yhteisautoille. Autopaikoitus sijoittuu massan eteläiseen 
reunaan. Autopaikkoja on yksi kuutta asuntoa kohden. Suunnitelman tiiviin yh-
teisöllisyyden vuoksi, yhteisautojen käyttö on luontevaa.

TONTTI + HALLINTOMUOTO
Tontti B ja hallintomuoto on asunto-osakeyhtiön ja vuokra-asuntojen yh-
distelmä. 
TALOTYYPPI
Kehämäinen rivitalo, jossa on neljä erilaista asuntotyyppiä. 
AUTO
Yhteisautojärjestelmä 1 ap/ 6 asuntoa
YHTEISÖ
Laajat yhteistilat
leikkihuone, askarteluhuone, työtila, yhteiskeittiö, ruokasali, pelihuone, pe-
sula, takkahuone, talosauna
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MAANTASOKERROS
Maantasokerroksessa näkyy asuntotyyppien ja yhteistilojen 
sijoittelu. Yhteistilat sijoittuvat hajautetusti asuntojen väliin. 
Keskellä oleva piha-alue on aktiivista yhteispihaa. 

YHTEISTILA

ALUEEN ETELÄPÄÄDYSSÄ ON 
AUTOTALLIT,  ULKOILUVÄLINEVARASTO, 
JÄTETILA JA TEKNINEN TILA.TOISESSA 
KERROKSESSA ON MONIKÄYTTÖISTÄ 
TILAA JA KIERRÄTYSHUONE.

KESÄKEITTIÖ/GRILLI

YHTEISPIHAN KESKELLÄ ON YHTEINEN GRILLAUS!  JA NUOTIOPAIKKA.

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON PESULA JA VARASTOTILAA. TOISESSA KERROKSESSA ON 
VARASTOTILAA, TAKKAHUONE JA YHTEISSAUNA. 

AS 3

AS 4

1 m 10 m 20 m

1 m 20 m 40 m

1 m 10 m 20 m

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON 
LEIKKIHUONE JA 
ASKARTELUHUONE. 
PARVELLA ON TYÖTILA, 
JOSTA VOI  TARKKAILLA 
LAPSIA TYÖN OHELLA.

LEIKKIPAIKKA

YHTEISPIHAN KESKELLÄ ON 
LASTEN LEIKKIPAIKKA, JOSSA 
ON HIEKKALAATIKKO, KEINUT 
JA PENKKEJÄ.

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON YHTEISKEITTIÖ JA 
RUOKASALI.  PARVELLA ON PELIHUONE 
LAPSILLE.

AS 1  & AS 2

PALMIKKO

HYÖTYTARHA

YHTEISPIHAN KESKELLÄ ON 
HYÖTYTARHA, JOSSA KASVAA 
VIHANNEKSIA JA YRTTEJÄ. 
TARHAN ANTIMIA VOIDAAN 
KÄYTTÄÄ YHTEISTEN RUOKIEN 
VALMISTUKSESSA.

KI IPEILYPIHA

PIHAN KESKELLÄ ON 
KI IPEILYPIHA. PUIHIN 
KI INNITETÄÄN KÖYSIÄ 
JA KEINUJA. LAPSET 
VOIVAT RAKENTAA 
MYÖS KI IPEILYPIHALLE 
PUUMAJOJA.

1 m 10 m 20 m

Asuntotyyppi 1    8 kpl    huoneistoala    57 m2

Asuntotyyppi 2     8 kpl    huoneistoala  120 m2

Asuntotyyppi 3    6 kpl    huoneistoala  121 m2 (+vierashuone 25 m2)

Asuntotyyppi 4    8 kpl    huoneistoala    89 m2

Yhteensä               30 asuntoa

YHTEENLASKETTU ASUINKERROSALA                                              2930 M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA YHTEISTILAT                                    515 M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA VARASTO- JA HUOLTOTILAT        335 M2

ALUELEIKKAUS
Leikkauksessa näkyy yhteistilan  ja asunnon liittyminen  yhteispihaan.
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ASUNTOTYYPPI 2

-Asuntotyyppi 2 on kaksikerroksinen asunto
-Tyyppi 2 sijoittuu tyyppi 1 viereen ja nousee
toisessa kerroksessa asuntotyyppi 1 päälle
- Asunnon takaosassa on aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä ja sijoittelu on asukkaan 
valittavissa, siirtoseinien avulla

- Huoneistoala  120    m2

ASUNTOTYYPPI 1

-Asuntotyyppi 1 on yksikerroksinen asunto
-Tyyppi 1 on aina toisen asuntotyyppi 1 vieressä, koska 
kaksi 1  tyypin asuntoa voidaan yhdistää isoksi asunnoksi
- Asunnon takaosassa on aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä ja sijoittelu on asukkaan valittavissa, 
siirtoseinien avulla

- Huoneistoala  57    m2

ASUNTOTYYPPI 1
Tilaratkaisu : asunnon takaosassa on aputilavyöhyke, 
jossa on eteinen ja kylpyhuone.  Keittiö ja olohuone 
avautuvat yhteispihalle. Makuuhuone sijoittuu 
aputilavyöhykkeelle. 

ASUNTOTYYPPI 2
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa asunnon takaosassa 
on aputilavyöhyke, jossa on eteinen ja kylpyhuone.  
Keittiö avautuu yhteispihalle. Toisessa kerroksessa 
on olohuone, kylpyhuone ja kolme makuuhuonetta.

PORRAS!  JA APUTILAVYÖHYKE

ASUMINEN

VIERASHUONE

10 m

1:150

1 m

5 m

10 m 20 m

1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

MUUNTOJOUSTAVUUS
Asuntotyyppi 1 esiintyy aina pareittain. Kaksi tyyppi 1 asuntoa on mahdollista yhdistää yhdeksi isoksi asunnoksi. Asuntotyypissä 3 on asuntoon 
yhdistettävä vierashuone, joka jaetaan kahden saman asuntotyypin kesken. Vierashuonetta voivat käyttää siihen liittyvät asunnot ja asukkaiden luvalla 
mahdollisesti myös muut asukkaat.

SIIRTOSEINÄJÄRJESTELMÄ
Kaikissa asunnoissa on liukuovista muodostuva siirtoseinäjärjestelmä, jonka avulla huonetiloja ja asunnon avoimuutta voidaan muuttaa vaivattomasti. 
Järjestelmä koostuu kevytrakenteisista liukuovista, jotta päivittäinen muunneltavuus olisi mahdollista. Kuvassa asuntotyyppi 3 kahdella erilaisella 
tilaratkaisulla.

PALMIKKO

ASUNTOKAAVIO
Kuva 1 : Asunnon 1. kerros ja asunnon 
takaosassa kulkeva aputilavyöhyke. 
kuva 2: Asunnon 2. kerros ja asunnon 
takaosassa kulkeva aputilavyöhyke.

Kuva 1

Kuva 2

2

1.  KERROS

2. KERROS

2

2 2

11

1

1

2

2

3

3

1.  KERROS

2. KERROS

1.  KERROS

2. KERROS
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ASUNTOTYYPPI 4
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa aputilavyöhyke, jossa on eteinen, 
kylpyhuone ja kodinhoitohuone. Keittiö avautuu yhteispihalle. 
Toisessa kerroksessa on olohuone ja makuuhuone.

ASUNTOTYYPPI 4

-Asuntotyyppi 4 on kaksikerroksinen asunto
- Asunnon takaosassa on aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä ja sijoittelu on asukkaan valittavissa, 
siirtoseinien avulla

- Huoneistoala 89    m2

PORRAS!  JA APUTILAVYÖHYKE

ASUMINEN

VIERASHUONE

10 m

1:150

1 m

5 m

10 m 20 m

1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

ASUNTOTYYPPI 3
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa aputilavyöhyke, jossa on eteinen ja 
kylpyhuone. Keittiö ja olohuone avautuu yhteispihalle.Vierashuoneeseen 
pääsee suoraan asunnoista sekä ulkokautta. Toisessa kerroksessa on 
pieni olohuone, kylpyhuone ja kolme makuuhuonetta.

ASUNTOTYYPPI 3

-Asuntotyyppi 3 on kaksikerroksinen asunto
- Tyyppi 3 sijoittuu toisen asuntotyppi 3 viereen, koska niiden välissä on 
asuntojen yhteinen vierashuone
- Asunnon takaosassa on aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä ja sijoittelu on asukkaan valittavissa, siirtoseinien avulla

- Huoneistoala 121   m2 (+ vierashuone 25 m2)

PORRAS!  JA APUTILAVYÖHYKE

ASUMINEN

VIERASHUONE

PALMIKKO

ASUNTOKAAVIO
Kuva 1 : Asunnon 1. kerros ja asunnon 
takaosassa kulkeva aputilavyöhyke. 
kuva 2: Asunnon 2. kerros ja asunnon 
takaosassa kulkeva aputilavyöhyke.

Kuva 1

Kuva 2

4 4

4 4

1.  KERROS

2. KERROS

1.  KERROS

2. KERROS

ASUNTOKAAVIO
Kuva 1 : Asunnon 1. kerros ja asunnon 
takaosassa kulkeva aputilavyöhyke. Asuntojen 
keskellä jaettava vierashuone.
kuva 2: Asunnon 2. kerros ja asunnon 
takaosassa kulkeva aputilavyöhyke.

Kuva 1

Kuva 2

33

33
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NÄKYMÄKUVA Vaihtoehto 3 PALMIKKO, näkymäkuva yhteistilasta sisäpihalle.
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SUUNNITTELUTYÖKALUN KÄYTTÖ
Taulukkoon on merkattu värikoodeilla suunnitelman AMETISTI valitut elementit. Valitut tekijät on vielä poimittu taulukon alle erilliseksi muistilistaksi.

3.8 VAIHTOEHTO 4 ! AMETISTI

HANKERAKENNUTTAMINEN
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ASEMAPIIRUSTUS
Asemapiirustuksessa näkyy rakennusten sijoittuminen tontille B. Asuinrakennukset on 
merkattu valkoisella ja yhteistilat sinisellä. Yhteiskäytävä on merkattu vaalean sinisellä. 
Osa asunnoista avautuu väistämättä itää ja pohjoiseen. Huonoon ilmansuuntaan 
avautuvilla asunnoilla on mahdollisuus kattoterassiin, joka avautuu eteläiseen 
ilmansuuntaan.

10 m

1:150

1 m

5 m

10 m 20 m

1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

EKOLOGISUUSTAULUKKO
Asukaslähtöisen suunnittelutyökalun pohjalta koottu  taulukko, jossa on valittu ekologisuuden eri teemat. Perustaso on kaikissa suunnitelma vaihtoehdoissa 
sama. Bonustasolle on valittu suunnitelmakohtaiset lisäykset.

Neljäs Konseptivaihtoehto AMETISTI sijaitsee tontilla B. Rakennus on rypäs-
mäinen kokonaisuus, joka sijaitsee keskellä tonttia jättäen piha-alueet tontin 
reunoille. Asunnot ovat hallintomuodoltaan asumisoikeusasuntoja. Konsepti-
suunnitelmassa asuntotyyppejä on yhden hengen asunnoista isoihin, yli viiden 
hengen perheasuntoihin. Yksi asuntotyyppi voidaan jakaa kahdeksi vierashuo-
neeksi tarvittaessa. 

Konseptisuunnitelman talotyyppi on rypäsmäinen keskikäytävän ympärille ra-
kentuva kokonaisuus, jossa on kahdeksan erilaista asuntotyyppiä. Sisäänkäyn-
nit asuntoihin ja yhteistiloihin ovat puolilämpimän kuistimaisen yhteiskäy-
tävän kautta. Asunnot avautuvat pääosin piha-alueelle ja asuntokohtaiselle 
terassille. Käytävän suuntaan asunnot avautuvat ikkunoilla, jotta käytävätila 
elävöityisi yhteistilojen lisäksi, myös asumisen toimesta. Pohjois- ja itäsuun-
taan avautuvilla asunnoilla on kahden tai kolmen asunnon kesken yhteiset 
kattoterassit eteläiseen ilmansuuntaan. Konseptin muuntojoustavuus perus-
tuu raakatilatyyppiin, jonka huonetilajaottelu ja pintamateriaalien valinta on 
asukkaan vastuulla.
 
Yhteistilat sijoittuvat hajautetusti taloryppääseen. Suunnitelmassa on runsaas-
ti yhteistiloja, jotka sijoittuvat puolilämpimän sisäkäytävän varrelle, kolmen 
pienen aukion yhteyteen. Tiloista toiseen siirtyminen tapahtuu aina käytäväti-
lan kautta, mikä voimistaa yhteisöllisyyttä ja muodostaa rakennuksen sisään 
turvallisen, kylämäisen pienilmaston.

Konseptisuunnitelmassa autopaikat on suunniteltu yhteisautoja varten. Koko 
korttelille on varattu kolme katettua autopaikkaa. Autopaikoitus sijoittuu eril-
liseen piharakennukseen. Paikkoja on yksi seitsemää asuntoa kohden. Vähäi-
sillä autopaikoilla pyritään kannustamaan asukkaita julkikisten kulkuneuvo-
jen ja pyörien käyttöön.

TONTTI + HALLINTOMUOTO
Tontti B ja hallintomuoto on asumisoikeusasunto. 
TALOTYYPPI
Rypästalo, useita erilaisia asuntotyyppejä 
AUTO
Yhteisautojärjestelmä 1 ap/ 7 asuntoa
YHTEISÖ
Laajat yhteistilat
Pyöräverstas, leikkihuone, yhteiskeittiö, ruokasali, talosauna, takkahuone, pe-
sula, kasvihuone, kirjasto, kierrätyshuone ja yhteiskäytävä

AMETISTI
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1 m 10 m 20 m

HEDELMÄTARHA

YHTEISPIHAN ETELÄPÄÄDYSSÄ 
ON HEDELMÄTARHA, JOSSA 
KASVAA OMENAPUITA, 
LUUMUPUITA JA KIRSIKKAPUITA. 

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON YHTEISKEITTIÖ JA RUOKASALI. 
VIEREISESSÄ TILASSA ON YHTEISSAUNA JA 
TAKKAHUONE.

MAANTASOKERROS
Maantasokerroksessa näkyy asuntotyyppien 
ja yhteistilojen sijoittelu. Yhteistilat sijoittuvat 
hajautetusti yhteiskäytävän varrelle. 

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON PESULA JA KUIVAUSHUONE. 

KASVIMAA

YHTEISPIHAN ETELÄPÄÄDYSSÄ ON 
KASVIMAA, SATOA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ 
YHTEISRUOKAILUISSA.

YHTEISTILA

PIHARAKENNUKSEN YHTEYDESSÄ ON 
KASVIHUONE.  

ALUELEIKKAUS
Leikkauksessa näkyy yhteistilan  ja asunnon liittyminen  
yhteiskäytävään. Kattoterassi muodostaa yhteiskäytävään 
asuntojen sisäänkäyntien yhteyteen matalampia ja 
rauhallisempia tiloja.

1 m 20 m 40 m

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON 
PYÖRÄVERSTAS JA PYÖRIEN 
SÄILYTYSTILAA.

LEIKKIPAIKKA

YHTEISPIHAN KESKELLÄ ON 
LASTEN LEIKKIPAIKKA, JOSSA 
ON HIEKKALAATIKKO, KEINUT JA 
PENKKEJÄ. YHTEISTILA

YHTEISTILASSA 
ON KIRJASTO JA 
KIERRÄTYSHUONE.

VIERASHUONE

ASUNTOTYYPPI  5 VOIDAAN JAKAA 
KAHDEKSI  VIERASHUONEEKSI.

YHTEISTILA

YHTEISTILASSA ON 
LEIKKIHUONE LAPSILLE.

1 m 10 m 20 m

AS 5

Asuntotyyppi 1    5 kpl   huoneistoala    65-130 m2

Asuntotyyppi 2    2 kpl   huoneistoala    65-130 m2

Asuntotyyppi 3    4 kpl   huoneistoala    51-102 m2

Asuntotyyppi 4    3 kpl   huoneistoala    81-162 m2

Asuntotyyppi 5    3 kpl   huoneistoala      49-98 m2

Asuntotyyppi 6     2 kpl   huoneistoala    91-182 m2

Asuntotyyppi 7    1 kpl   huoneistoala  107-214 m2

Asuntotyyppi 8    1 kpl   huoneistoala     68-136m2

Yhteensä     21 asuntoa

YHTEENLASKETTU ASUINKERROSALA                                         1706-3412  M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA YHTEISTILAT                                      1210  M2
YHTEENLASKETTU KERROSALA VARASTO- JA HUOLTOTILAT            172  M2

AS 1

AS 4

AMETISTI
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ASUNTOTYYPPI 1
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa asunnon takaosassa on 
aputilavyöhyke, jossa on eteinen ja kylpyhuone.  Keittiö, olohuone 
ja makuuhuone avautuvat asuntokohtaiselle terassille. 2. 
kerroksessa on kaksi makuuhuonetta ja kylpyhuone.

ASUNTOTYYPPI 1

-Asuntotyyppi 1 voi olla yksi- tai kaksikerroksinen asunto
-Ratkaisu perustuu raakatila ajatteluun. Asukas voi päättää rakennetaanko asuntoon parvikerros
- Asunnon takaosassa on  valmiiksirakennettu aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä,sijoittelu ja toteuttaminen on asukkaan vastuulla

- Huoneistoala  63 -130    m2

10 m

1:150

1 m

5 m

10 m 20 m

1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

ASUNTOTYYPIT
Asuntotyyppejä on kahdeksan erilaista, joista kukin voidaan ratkaista usealla eri tavalla. Kalustettuja asuntovaihtoehtoja 

esitetään vain muutama, koska asuntotyyppejä ja vaihtoehtoja on useita.

2

MUUNTOJOUSTAVUUS
Muuntojoustavuus perustuu raakatila ajatteluun. Asunnoissa on kiinteä eteis- ja wc-tila, jotka rakennetaan valmiiksi asuntoon. Huonetilojen 
sijoittelun ja koon päättää sekä toteuttaa asukas itse. Huonekorkeus määritellään niin että asunnosta voi tehdä halutessaan kaksikerroksisen.
Asuntotyypit perustuvat noin 40 m2 kokoiseen, kolmion muotoiseen moduuliin, jonka kerrannaisina asunnot kasvavat. Moduuli voidaan puolittaa, 
jolloin asuntoon saadaan yksityinen pihatila.

ASUNTOTYYPIT

1 2 3 54 76 8

TOIMINNALLISUUSKAAVIO
Kuva 1 : Yhteistilat ja yhteiskäytävä. Yhteistilat ryhmittyvät aukiomaisten käytävätilojen läheisyyteen.
Kuva 2 : Asuntokohtaiset terassit ja kattoterassit. Jokaisella asunnolla on oma terassi. Pohjois-itäsuuntaan avautuvilla asunnoilla on lisäksi 1-3 asunnon 
yhteinen kattoterassi eteläiseen ilmansuuntaan.
kuva 3 : Asuminen. Asuntojen sisäänkäynnit sijoittuvat aukiomaisten käytävätilojen läheisyyteen. Yksi asunto on muutettu kahdeksi vierashuoneeksi.

APUTILAVYÖHYKE

ASUMINEN

VIERASHUONE/TYÖTILA

ASUNTOKOHTAINEN TERASSI

1!3 ASUNNON KESKEN JAETTU KATTOTERASSI

YHTEISTILA

PUOLILÄMMIN YHTEISKÄYTÄVÄ

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

1 .  KERROS

2. KERROS

ASUNTOKAAVIO
Kuvassa näkyy asunnon moduulijako ja 
aputilavyöhyke, joka rakennetaan asuntoon 
valmiiksi

1

AMETISTI
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ASUNTOTYYPPI 5

-Asuntotyyppi 5 voi olla yksi- tai kaksikerroksinen asunto
-Ratkaisu perustuu raakatila ajatteluun. Asukas voi päättää rakennetaanko asuntoon parvikerros
- Asunnon takaosassa on  valmiiksirakennettu aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä,sijoittelu ja toteuttaminen on asukkaan vastuulla

- Huoneistoala  49-98    m2

ASUNTOTYYPPI 5
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa on aputilavyöhyke, 
jossa on eteinen ja kylpyhuone.  Keittiö, ja 
olohuone avautuvat asuntokohtaiselle terassille. 
2. kerroksessa on makuuhuone.

10 m

1:150

1 m

5 m

10 m 20 m

1 m

1:200

1:400

1 m 20 m 40 m

1:1000

1 m 20 m 100 m

ASUNTOTYYPPI 4

-Asuntotyyppi 4 voi olla yksi- tai kaksikerroksinen asunto
-Ratkaisu perustuu raakatila ajatteluun. Asukas voi päättää rakennetaanko asuntoon parvikerros
- Asunnon keskiosassa on  valmiiksirakennettu aputilavyöhyke
- Huoneiden määrä,sijoittelu ja toteuttaminen on asukkaan vastuulla

- Huoneistoala  81-162   m2

ASUNTOTYYPPI 4
Tilaratkaisu : 1. kerroksessa on aputilavyöhyke, jossa on eteinen ja 
kylpyhuone.  Keittiö, ja makuuhuone avautuvat asuntokohtaiselle 
terassille. Olohuone sijoittuu keskelle asuntoa. Olohuoneessa on pieni 
työnurkkaus. 2. kerroksessa on kolme makuuhuonetta ja kylpyhuone.

5

ASUNTOKAAVIO
Kuvassa näkyy asunnon moduulijako ja 
aputilavyöhyke, joka rakennetaan asuntoon 
valmiiksi

1 .  KERROS

2. KERROS

1.  KERROS

2. KERROS

ASUNTOKAAVIO
Kuvassa näkyy asunnon moduulijako ja 
aputilavyöhyke, joka rakennetaan asuntoon 
valmiiksi

4

AMETISTI
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R yhmärakennuttaminen on keino kääntää rakennuttamisprosessi ra-
kennuttajalähtöisestä asukaslähtöiseen. Hyödyt ovat selvät. Asukkaat 
saavat kykyjensä mukaan itse suunnitella kotinsa ja vaikuttaa korttelin 

yhteisiin alueisiin. Alusta asti mukana oleminen kytkee asukkaat tiivisti raken-
nettavaan elinympäristöön ja syntyvään yhteisöön. Ryhmärakennuttamisen 
sivutuotteena syntyy luontevaa yhteisöllisyyttä, mitä rakennuttajavetoisissa 
hankkeissakin monesti tavoitellaan, mutta harvoin saavutetaan. Ryhmäraken-
nuttaminen on loistava tapa tuottaa asuntoja asukkaille. Hankkeen varjopuo-
li on mahdollinen pitkäkestoisuus, useiden osapuolten mielipiteiden yhteen 
sovittaminen ja vastuukysymykset, liittyen hankkeen rakennuttamiseen, rahoi-
tukseen sekä juridisiin seikkoihin. Perinteiseen hartipankkirakentamiseen ver-
rattuna ryhmärakennuttaminen on helpompi keino oman asunnon rakenta-
miseen. Yhdessä rakentaminen on vaivattomampaa, kun asioita ja ratkaisuja 
pohditaan yhdessä. Vertaistuki on korvaamatonta. Yhteishengen lisäksi ryhmä-
rakennuttamisella saavutetaan taloudellisia etuja itse rakennushankkeessa. 
Ryhmärakennuttaminen ja monen asukkaan kanssa yhdessä toimiminen vaatii 
kuitenkin neuvottelutaitoa sekä sosiaalista ja avointa asennetta.

Koukkurannan yhteisöllisen asumisen tontit ovat vielä luovuttamatta. Idea-
tasolla ajatus yhteisöllisen asuinkorttelin rakentamisesta ryhmärakennutta-
misen keinoin on hyvä. Prosessin käytännön toteutus kaupugin osalta on vie-
lä keskeneräinen. Hankemalli on Tampereella uusi, joten kaupunki etsii vielä 
tapoja onnistuneen ryhmärakennuttamishankkeen läpi viemiseksi. Koukku-
rannan yhteisölliseen asumiseen varatut tontit eivät tietenkään voi odottaa 
vuosia  tulevaa ryhmärakennuttamiskäytäntöä, joten voi olla että tontit luovu-
tetaan asukasryhmän sijaan rakennuttajaliikkeelle. Toivottavaa olisi että kau-
punki velvottaisi rakennuttajan jonkin tasoiseen asukaslähtöiseen suunnitte-
luun, jotta luontevan yhteisöllisyyden syntyminen  ja suunnitteluun vaikutta-
minen olisi Koukkurannassa osittain mahdollista. 

Toivon että diplomityöni saa Tampereen kaupungin huomaamaan kehitystar-
peen ryhmärakennuttamiseen liittyvissä toimintatavoissa. Jos ryhmärakennut-
taminen ei ole vielä käytännössä mahdollista Koukkurannassa, on se toivotta-
vasti mahdollista tulevissa hankkeissa. Tontteja hakevia asukasryhmiä on täl-
lä hetkellä Tampereen alueella ainakin muutamia ja lisää varmasti ilmaantuu 
kun hankkeen toteutuspolku on selvä. Neljä konseptisuunnitelmaa voivat toi-
mia ideamalleina muissakin ryhmärakennuttamisen hankkeissa. Asukasläh-
töinen suunnittelutyökalu ja konseptisuunnitelmat saavat toivottavasti asu-
kasryhmän pohtimaan perusteemojen lisäksi asioita, joita ei välttämättä tule 
ajatelleeksi. Voisiko asuinympäristö tarjota itse asumisen lisäksi muutakin? 
Ehkäpä yhteisöllisyyttä ja konkreettista helpotusta arkeen eri toimintaisilla 
yhteistiloilla.

LOPUKSI
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