
JAETTU ARKI
joustavaa ja yhteisöllistä asumista Meri-Rastilassa

DIPLOMITYÖ               TOUKOKUU 2019                ANNI JÄÄSKELÄINEN



TAMPEREEN YLIOPISTO
Rakennetun ympäristön  edekunta
Arkkitehtuurin yksikkö
Asuntosuunni  elu
Tampere toukokuu 2019

Anni Jääskeläinen
JAETTU ARKI
Joustavaa ja yhteisöllistä asumista Meri-Ras  lassa 

DIPLOMITYÖ

TARKASTAJA
professori Ilmari Lahdelma

Aihe hyväksy  y 19.2.2019

2



JAETTU ARKI
joustavaa ja yhteisöllistä asumista Meri-Rastilassa



4



tiivistelmä

Anni Jääskeläinen: JAETTU ARKI Joustavaa ja yhteisöllistä asumista Meri-Ras  lassa
Diplomityö
Tampereen yliopisto
Arkkitehtuuri
Toukokuu 2019

Diplomityö tarkastelee asumisen ajankohtaisista teemoja. Se on suunnitelmatyö, joka
perustuu Asuntoreformi Helsinki - Asuminen 2020 -kilpailuehdotukseen. 

Työn lähtökohta oli tutkia uudenlaisia asumisratkaisuja ajatellen asumista laajemmin elämi-
senä. Missä menevät yksilön henkilökohtaisen  lan rajat, missä asunnon. Työ on tutkielma 
ajassa ja paikassa joustavista  loista sekä eriluonteisista jae  avista  loista; värinästä rajapin-
nassa minun-sinun-meidän. 

Tutkimuskysymyksenä on, miten jaetuilla  loilla on mahdollista saavu  aa  lallista jousta-
vuu  a ja yhteisöllisyy  ä. Ja toisaalta minkälaista asumisen joustavuu  a yhteisöllisyys tuot-
taa yksi  äisen asukkaan näkökulmasta. 

Esiteltävä suunnitelma on kilpailuehdotuksen täydenne  y ja tarkenne  u versio.

avainsanat: arkkitehtuuri, asuntosuunni  elu, jaetut  lat, joustavuus, yhteisöllisyys, asunto-
reformi2020
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abstract

Anni Jääskeläinen: SHARED EVERYDAY LIFE Flexible and communal living in Meri-Ras  la
Master´s thesis
Tampere University
Architecture
May 2019

This master´s thesis is a study of themes in contemporary housing and a plan based on 
Asuntoreformi Helsinki - Asuminen 2020 compe   on proposal.

Basis of the plan is to create novel housing solu  ons when considering housing as living. 
Which are the limits of residents' personal space and does walls make an apartment. Thesis 
is a study of fl exibility of spaces as requirements change in  me and diff erent kind of shared 
spaces: Rethinking and redefi ning what is mine, yours and ours. 

What kind of shared spaces produce spa  al fl exibility and communality or on the other 
hand which kind of personal living fl exibility communal living shapes.

Thesis is complementary to the compe   on proposal plan.

keywords: architecture, housing design, shared space, fl exibility, community, asuntorefor-
mi2020
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Asuminen ja ko   ovat niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla merki  ävä osa elämää. Fyysises-
tä rakentamisesta suuri osa on asuntorakentamista ja suomalainen elämäntapa on monella 
tapaa ko  keskeinen. Kaupungistuminen, ko  talouksien pieneneminen, ikärakenteen muu-
tos, digitalisaa  o, mu  a myös muutos aja  elu- ja elämäntavoissa suhteessa asumiseen ovat 
ajankohtaisia lähtökoh  a tutkia uusia asumisratkaisuja. Taustoi  amalla näitä asuntorakenta-
miseen vaiku  avia ajankohtaisia teemoja johdatan lukijan seuraamaan ajatuspolkua, jonka 
itse työtä tehdessäni kuljin. 

Asuntosuunni  elua on lähesty  y asuntoreformikilpailuilla eri lähtökohdista harvakseltaan 
1950-luvulta alkaen. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo, e  ä edellisen kerran asumisen tu-
levaisuu  a tutki   in kilpailulla vasta keväällä 2018, jolloin kohteena olivat ton  t Jyväskylän 
Kuokkalassa, Tampereen Vuoreksessa sekä Vantaan Hakunilassa. (Lehtovuori 2018.) Uusin, 
Asuntoreformi Helsinki - Asuminen 2020 -kilpailu, julkiste   in melkeinpä edellisen ratket-
tua. Kilpailu oli avoin arkkitehtuuri- ja ideakilpailu, jossa ratko  avana oli kasvavan Helsingin 
problema  ikka kaupunkiasumisen näkökulmasta. Kilpailuohjelmassa tavoi  eeksi oli mää-
ritelty uudistaa asuntosuunni  elussa vallitsevia käytäntöjä sekä lisätä asuntotuotannon 
monipuolisuu  a ja asumisvaihtoehtoja. Suunni  elualueena olivat kor  elit Jätkäsaaressa, 
Meri-Ras  lassa sekä Pohjois-Pasilassa. (kilpailuohjelma 2018, 38.)

 

Diplomityöni perustuu kilpailuehdotukseeni: Se on suunnitelmatyö, jossa tutkin asumista 
jakamisen, joustavuuden ja rajapintojen näkökulmasta, konsep  sta kilpailusuunnitelma-
tasolle. Konteks  na on rakenne  u ympäristö Itä-Helsingissä eli Meri-Ras  la. 1990-luvulla 
rakenne  u lähiö merellisessä ympäristössä metroaseman läheisyydessä on kiinnostava alue 
täydennysrakentamisen näkökulmasta. Meri-Ras  lassa onkin meneillään kaupunkiuudistus, 
jonka tavoi  eena on paitsi  iviimpi kaupunkirakenne myös monipuolisempi asuntotarjonta 
sekä uudenlainen asuntotypologia (kilpailuohjelma 2018, 38). 

Kilpailuehdotusta varten kehi  n joustavaa ja yhteisöllistä asuntotyyppiä, joka perustuu 
jae  aviin  loihin osana asuntoa. Konsep  n mahdollisuuksia on tutki  u kilpailuohjelman ja 
paikan ase  amista lähtökohdista, mu  a se on sovelle  avissa hyvinkin monenlaiseen ympä-
ristöön ja eri asukasryhmille.

johdanto
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joustavuus
Tarkoitan tässä yhteydessä joustavuu-
della  lan tai asunnon kykyä mukautua 
tai olla muute  avissa erilaisiin käy  ö-
tarkoituksiin. Joustavuus-ominaisuus 
voi toteu  aa lyhyt- tai pitkäkestoisia 
tarpeita eli mukautuminen voi tapahtua 
akselilla oven avaaminen/sulkeminen 
- kalustuksen vaihtaminen - rakenteelli-
set muutostyöt. Se on asunnon ominai-
suus olla asukkaalleen ainakin useimmi-
ten sopiva. 

yhteisöllisyys
Työssäni rakenne  u ympäristö on 
kasvualusta yhteisöllisyydelle. Se on 
luotuja mahdollisuuksia, joista asukkaat 
voivat poimia tarvitsemansa ja o  aa 
osaksi arkea halutussa laajuudessa.
Yhteisöllisyys rakentuu eri tasoille: kau-
punginosan mi  akaavasta yksi  äisiin 
asuntoihin.

käsitteet
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Minua on opintojen alusta as   kiinnostanut asuntosuunni  elussa jaetut  lat niin asunnon, 
asuinrakennuksen kuin laajemman konteks  n kannalta. Jo kandidaa  ntyössä tutkin samaa 
teemaa ja jae  uja  loja asunnon laajentumisvarana. Nyt osaisin kutsua niitä kytköhuoneiksi 
(Tarpio 2015). 

On kiinnostavaa tutkia, kuinka on mahdollista rikkoa usein niin ehdotonta rajaa yksityisen ja 
julkisen  lan välillä erilaisin ja eriasteisin väli  loin sekä toimintoja lomi  aen. Tai tutkia missä 
menee jakamisen raja, e  ä ko  in liitetyt yksilöllisyys ja yksityisyys vielä säilyvät. 

Asuinrakennus on usein myös sisäänpäin kääntynyt - millä keinoilla se saataisi eläväksi osak-
si kor  elia, kaupunginosaa, kaupunkia. Kuinka passiivinen asuminen muutetaan ak  iviseksi.

Mielenkiinto kohdistuu urbaaniin elämäntapaan ja asumiseen elämisenä. Voiko asumista 
ajatella palveluna muiden palveluiden rinnalla, ja mitä se vaa  i  loilta tai kaupunkiympäris-
töltä. Miten on mahdollista tukea arkkitehtuurin keinoin arkipäivästä lähtöisin olevia kohtaa-
misia ajassa, jossa yksinäisyys on ikäluokasta riippumaton ongelma. 

Tavoi  eena on kehi  ää omaehtoiseen yhteisölliseen asumiseen ja elämäntapaan perustuva 
asuntotyyppi, jossa omaa suhde  a ja yhteisöllisyyden aste  a on mahdollista säädellä  lan-
teen ja tarpeen mukaan. Taustalla on ajatus arjesta kumpuavasta ja  lojen mahdollistamasta 
yhteisöllisestä asumisesta, joka tuo  aa lisäarvoa asumiseen ajatellen sitä kokonaisvaltai-
semmin elämisenä. 

tavoitteet
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Perinteinen suomalainen unelma on pitkään ollut omako  talo järven rannalla. Unelman 
järvimaisemassa ei näe tai kuule naapuria, mu  a tämän ajan arjessa kuulee: Kaupunkimai-
nen asuminen on Suomessa suositumpaa kuin koskaan ja sinkkujen ja dinkkujen (double 
income no kids) lisäksi kaupunkiin jäävät myös lapsiperheet. Yle uu  sten (Savolainen 2016) 
mukaan tämä on näkynyt kantakaupungin kouluissa kasvaneina oppilasmäärinä 2010-luvun 
alkupuolelta läh  en. Helsingissä uudet asuinalueet Jätkäsaari, Kalasatama ja Keski-Pasila 
houku  elevat lapsiperheitä, mu  a myös esimerkiksi Punavuoressa 1990-luvulla lakkautusu-
han allakin olleessa koulussa aloi  aa nyt joka syksy edellistä enemmän oppilaita. Kehitys 
on ollut samanlaista myös Turussa ja Oulussa. (Savolainen 2016.) Kehityksen taustalla ovat 
muutokset aja  elu- ja elämäntavassa: Neliöistä ollaan valmiita  nkimään, kun tarjolla on 
monipuoliset palvelut, toimiva julkinen liikenne ja sosiaalinen verkosto. 

Helsingin asukasmäärä on kasvanut viimeiset kymmenen vuo  a keskimäärin yli prosen  n 
vuodessa (Helsingin kaupunki 2018). Kun 1960-ja 1970-lukujen kaupungistuminen joh   
rakentamiseen kaupunkien ulkopuolelle rakentama  omaan ympäristöön, 2010-luvulla 
uudet asukkaat pyritään asu  amaan  ivistäen ja täydentäen nykyistä kaupunkirakenne  a. 
Olemassa olevien (asuin)alueiden täydennysrakentaminen on edullista monessa mielessä: 
olemassa olevat alueet on rakenne  u hyville rakennuspaikoille ja niillä on infrastruktuuri 
valmiina, usein palvelutkin. 
Helsingin asuntosuunni  elua ohjaa Ko  kaupunkina Helsinki -ohjelma (Helsingin kaupunki 
2016a), jossa määritellään kaupungin asunto- ja maapolii   set päämäärät ja tavoi  eet. 
Voimassa olevassa, 22.6.2016 hyväksytyssä, ohjelmassa keskeisenä tavoi  eena on vastata 
asuntotuotannolla kaupungin kasvutarpeeseen. Määrällises   ohjelmassa tavoi  eena on 
vähintään 6000 uu  a asuntoa vuodessa, mu  a myös luoda edellytykset tavoi  een nos-
tamiseksi 7000 uuteen asuntoon vuoteen 2019 mennessä. Tavoi  eet lii  yvät myös moni-
puolisuuteen: Niin uusilla kuin olemassa olevilla alueilla pyritään monipuoliseen hallinto- ja 
rahoitusmuotojakaumaan, jo  a asukasrakenne pysyy tasapainoisena. Samoin eri väestö-
ryhmille halutaan taata mahdollisuus asua Helsingissä ja kulloiseenkin elämän  lanteeseen 
sopivalla tavalla eli rakentamalla esimerkiksi rii  äväs   perheasuntoja ja kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja sekä monipuolisia asumisvaihtoehtoja senioreille. (Helsingin kaupunki 
2016a, 11-16.)

ASU(ntorakenta)MINEN, 

MITÄ KUULUU?
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Suomalainen asuntorakentaminen tuo  aa pääosin hyvin yhdenmukaista asuntotarjontaa. 
Taustalla on paitsi suomalainen voimakkaas   normite  u suunni  elu myös markkinaorien-
toitunut ja kustannusop  moitu rakentaminen. Rakenne  avat keskivertoasunnot ovat myös 
pysyneet  lajärjestelyiltään hyvin samanlaisina jo pitkään (Saarikangas 2002, 15). Modernin 
asunnon syrjäyte  yä pikkuhiljaa säätyyn perustunut asumistapa  lajärjestelyineen, niin 
kaupungissa kuin maalla (Saarikangas 2002, 33), ovat muutokset olleet lähinnä nyansseja. 
Tavassa käy  ää ko  a on tapahtunut myös muutos. Paikka, joka nykyään mielletään va-
paa-ajan ja rentoutumisen paikaksi, oli ennen myös työpaikka. Tilallinen eriytyminen on 
johtanut siihen, e  ä suuri osa  loista on käy  ämä  ä suuren osan vuorokaudesta. Monen-
laista työtä olisi mahdollista tehdä paikasta tai ajasta riippuma  a ja 2000-luvun vaihteessa 
etätyöstä ja sen mahdollisuuksista puhu   inkin paljon, mu  a se ei toistaiseksi ole muu  a-
nut työntekoa merki  äväs  . Työpaikkojen kasaantuminen pääkaupunkiseudulle suhteessa 
asumistoiveisiin on sen sijaan johtanut työssäkäyn  alueen laajenemiseen ja pendelöinnin 
eli muussa kuin asuinkunnassa työssäkäynnin kasvuun (Tilastokeskus 2018b). Työmatkan 
pituus, työn liikkuva luonne tai toisaalta määräaikaiset työsuhteet johtavat usein kakko-
sasunnon hankintaan, mu  a jonka poten  aali voitaisi paremmin hyödyntää kehi  ämällä 
vaihtoehtoisia asumisvaihtoehtoja. m
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Virkkulankylä-konsep  .
Senioreiden 
yhteisöllistä asumista.
(Suomen Asuntomessut 
2018)

Vuoden 2017 lopussa asuntokunnan eli vakituises   samassa osoi  eessa asuvien henkilöiden 
määrä oli Suomessa keskimäärin 2,01 henkilöä ja Helsingissä 1,88. Määrä on ollut laskussa 
1950-lvulta alkaen. Yhden hengen asuntokunta on tyyppinä yleisin ja helsinkiläisistä asunto-
kunnista niitä oli 49%, kun taas esimerkiksi lapsiperheitä asuntokunnista oli 22%. (Helsingin 
kaupunki 2018b.) On kuitenkin huoma  ava, e  ä yksinasuvat on heterogeeninen asukasryh-
mä, joilla asumispreferenssit ovat hyvin moninaiset. Yksin asumisen jaksot ovat erimi  aisia 
jaksoja eri elämänvaiheissa ja opiskelijan tai sinkun tarpeet esimerkiksi  lojen suhteen 
voivat erota huoma  avas  kin esimerkiksi vuorovanhemman tai seniorin tarpeista. Toisaalta 
vaihtelu ”ryhmän” sisälläkin on suuri.

MILLAISIA ASUNTOJA 

TARVITAAN?

16



Ydinperheestä yksilöllisiin, muuntuviin ruokakuntiin

Muutos perherakenteessa aiheu  aa muutospaine  a myös asuntosuunni  elulle. Erilaiset 
elämän  lanteet ovat vaihtuvia jaksoja elämässä ja toiset niistä muu  uvat hyvinkin lyhyellä 
syklillä. Vuorovanhemman kodin pitäisi esimerkiksi joka toinen viikko tarjota  laa ja mahdol-
lisuus yksityisyyteen usealle henkilölle, joka toinen viikko vähempi  la rii  äisi. Uusperheessä 
asukasmäärän vaihtelu ja tarpeiden kirjo vaihtelee vielä enemmän. Samaan aikaan elämän-
vaiheet muu  avat tarpeita pidemmällä aikavälillä, kun lapset kasvavat ja muu  avat kotoa. 
Asunnon toivoisi olevan tarpeita vastaava vielä tämänkin jälkeen. Kuinka tähän muutokseen 
vastataan? 

Nykyisillä neliöhinnoilla ei useinkaan ole taloudellises   mahdollista eikä ekologises  kaan 
järkevää pitää asuin  laa puoliteholla. Avainsana onkin joustavuus:  etynlainen yksinkertai-
suus ja yleispätevyys sen sijaan, e  ä suunnitellaan spesifejä asuntoja  etylle asukassegmen-
 lle. Usein kapeakatseises   ajatellaan sinkun tarvitsevan ja hänelle rii  ävän pieni tupakeit-
 öllinen yksiö, pariskun  a silmällä pitäen suunnitellaan pieniä kaksioita, asuntosaunalla tai 

ilman, ja suuremmat asunnot ovat perheasuntoja, jonne muu  ava lapsiperhe on lapsiperhe 
ikuises  . 

Jos lähdetäänkin lähestymään asuntoja yksi  äisten asuntojen sijaan suurempana kokonai-
suutena, löydetään ehkä uusia ratkaisuja, joissa asuntojenväliset seinät eivät ole enää yhtä 
sitovia ja neliöitä on mahdollista ostaa, myydä, vuokrata tai muuten hallita matkan varrella 
tarpeen mukaan. 

Ikääntymisen haasteet ja mahdollisuudet

Tällä hetkellä Suomessa on yli miljoona yli 65-vuo  asta ja määrän on arvioitu vuonna 2030 
hipovan jo 1,5 miljoonaa (Ympäristöministeriö 2018). Väestön ikääntymien tuo  aakin 
tulevaisuudessa asuntotuotannolle uudenlaisia haasteita. Tarvitaan ratkaisumalleja, jolla 
itsenäistä asumista voidaan tukea, uusia vaihtoehtoja oman asunnon ja laitoshoidon väliin. 
Fyysisen ympäristön lisäksi teknologia mahdollistaa monenlaisen tuen, niin näkymä  ömänä 
arjen sujuvoi  ajana ja turvallisuustekijänä, kun näkyvinä älylai  eina ja esimerkiksi palvelui-
na. 

Suomalaisten keskimääräinen elinikä myös pidentyy (Tilastokeskus 2018a) ja ihmiset pysyvät 
toimintakykyisinä en  stä pidempään – on syntynyt nk. kolmas ikä työelämä- ja vanhuusvuo-
sien väliin, joka on mielenkiintoinen jakso myös asumisratkaisujen näkökulmasta. Ak  ivi-
sista vuosista halutaan o  aa paljon ir   ja työstä vapautunut aika voidaan käy  ää matkus-
tamiseen, harrastuksiin ja erilaisten palveluiden hyödyntämiseen. Voimia olisi usein vielä 
ylläpitää omako  taloa ja pihaa, mu  a siihen ei väl  ämä  ä haluta käy  ää aikaa. Suomen 
Asuntomessujen (2018) mukaan yhä useampi vaihtaakin omako  talon pienempään asun-
toon tai luopuu kokonaan asunnon omistamisesta ja siirtyy vuokralle. Tämän poten  aalin 
ovat tunnistaneet myös asuntoja vuokraavat kiinteistöyh  öt, jotka ovat alkaneet rakentaa 
erityisiä seniorikohteita. Virkkulankylä on yksi brändä  y konsep  , johon perustuvia yhteisöl-
lisiä asuinympäristöjä on valmistunut jo useita eri puolille Suomea. Uusin kohde, kesän 2019 
asuntomessuille Kouvolaan valmistuva alue, on kylätalon ja kahdeksan neljän huoneiston 
talon yhteis  loineen muodostama kyläyhteisö. (Suomen Asuntomessut 2018.) m
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Ikääntyvät ovat ryhtyneet myös itse ak  ivisiin toimiin oman asumisensa ratkaisemisessa, 
josta hyvä esimerkki on vuonna 2006 Helsingin Arabianrantaan valmistunut asuinkerrostalo 
Loppukiri. Tukholmassa sijaitseva senioritalo Färdknäppen esikuvanaan Ak  iviset Seniorit Ry 
ryhtyi vuonna 2000 toteu  amaan unelmaa ikääntyvien yhteisöllisestä asumisesta, uudenlai-
sesta asumismuodosta Suomessa. Lähtökohtana oli itsenäinen asuminen mahdollisimman 
pitkään yhdiste  ynä sitä tukevaan yhteisöllisyyteen niin sosiaalisena verkostona kun fyysi-
senä apuna.  Loppukiri on yhdistyksen ensimmäinen hanke ja sisältää 58 normaalia asun-
toa sekä lähes 400 m2 yhteisiä  loja (yhteiskei   ö, ruokailu  la, kirjasto, pesula, kuntosali, 
sauna  lat, takkahuone ja vierashuone). Termi itsepalvelutalo kuvaa taloa hyvin: yhteisölli-
sessä talossa asukkaat tuo  avat palvelunsa itse. Asukkaat ovat sitoutuneita osallistumaan 
yhteiseen ruoanlai  oon ja yhteisten  lojen siis  nä pitämiseen. Asunto-osakeyh  ömuotoi-
sen rakennuksen asukkaat myös pää  ävät yhdessä sekä yhteisöä e  ä rakennusta koskevista 
asioista. (Dahlström&Minkkinen 2009, 12-15; Loppukiri 2012.) 
 Vaihtoehtoisten asumisratkaisujen suosiosta kertoo se, e  ä Ak  iviset seniorit ry:n 
rakennu  amisprosessi kolmannesta yhteisötalosta Helsinkiin on alkanut (Ak  iviset seniorit 
2019).

Massatuotannosta poiketen

Suunnitelman mukaan vuoteen 2020 mennessä valmistuva SSA Groupin SSA Base Helsinki 
on mielenkiintoinen hotellihanke Helsingin keskustaan, joka pyrkii lisäämään  lojen käyt-
töaste  a. Tilat on suunniteltu toimimaan niin työ- kuin asuin  lana eli hyödyntämään ne 
ympärivuorokau  ses  . Projek   on siitäkin mielenkiintoinen, e  ä kuka tahansa voi ostaa 
hotellista oman huoneen, jolle saa vuokratuo  oa hotellin hoitaessa varaukset, siivoukset ja 
muut ylläpidolliset tehtävät. Rakennuksessa on lisäksi mm. auditorio, edustus- ja neuvo  e-
lu  loja, kioski, kuntosali, spa-osasto sekä parkkihalli, joista osakkeenomistajat saavat lisäksi 
tuloa. Hanke on herä  änyt mielenkiintoa ja elokuussa 2018 440 huoneesta yli puolet oli jo 
myyty. (SSA Group 2018.)
Konsep   palvelee loistavas   esimerkiksi pääkaupunkiseudulla osaviikkoises   työskentele-
viä. Tällaisessa ei-jatkuvassa käytössä oma hotelliosake on taloudellises   järkevä vaihtoehto 
kantakaupungin yksiölle. Asunto-osakkeesta poiketen siitä on mahdollista saada jatkuvaa 
tuo  oa omistukselle. Huone on hyvä vaihtoehto myös yrityksen työsuhdeasunnoksi.

SSA Base Helsinki
(SSA Group 2018)
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Saton 15,5 m :n 
miniasunto. 
(Sato 2019)
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Sato tarjoaa yhdeksi ratkaisuksi pääkaupunkiseudun pienten asuntojen pulaan StudioKo-
 -konsep  aan. Se on rakennu  anut Vantaalle konsep  n pilo   kohteen, jossa on 68 huoneis-

toalaltaan 15,5m2:n miniasuntoa. Huonekorkeudeltaan lähes 4 metriä korkeassa  lassa on 
lisäksi noin 6 m2:n parvi. Asuntoa täydentää rakennuksessa sijaitsevat yhteiset oleskelu- ja 
sauna  lat sekä pesula.

Suomessa tavallisen asuinhuoneiston vähimmäispinta-alaksi on määritelty 20 m2 (RT 
RakMK-21761), joten läpihuutoju  u eivät tällaiset miniasunnot ole. Vantaalla hanke vaa   
kaavamuutoksen ja poikkeusluvan. 

Miniasunto on yhden henkilön asunto, ja kapeakatseises   ajatellen opiskelija-asunto, mu  a 
sopiva myös muihin vaihtuviin jaksoihin elämässä. Leimallista sille on kuitenkin asumisen vä-
liaikaisuus. Luonteensa puolesta miniasunto sopii parhaiten  iviiseen kaupunkiympäristöön, 
jossa asuntoa täydentävät palvelut ovat lähellä. Kyseessä onkin mielenkiintoinen avaus ja 
keskustelunherä  äjä suomalaisessa asuntorakentamisessa, ja jolle uskon löytyvän paikka 
osana monipuolista asuntotypologiaa tulevaisuudessa. m
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Joustava on käsi  eenä kuin kameleon   : sopii aina konteks  in. Joustava asunto puolestaan 
on käsi  eenä yhtä tyhjä kuin hyvä asunto - kumpikin voi tarkoi  aa oikeastaan mitä vaan. 
Tai olla tarkoi  ama  a. Jyrki Tarpio on väitöskirjassaan Joustavan asunnon  lalliset logiikat. 
Erilaisiin käy  öihin mukautumiskykyisen asunnon  lallisista lähtökohdista ja suunni  elu-
periaa  eista (2015) tarkastellut joustavuuden käsite  ä ja tutkimuksen kau  a muodostanut 
teorian seitsemästä joustavan asunnon  lallisesta logiikasta. 

Jo  a saadaan ote liukkaasta termistä, on se syytä ankkuroida. Tarkasteltaessa käsite  ä 
asuntosuunni  elun ja rakentamisen näkökulmasta, Tarpio (emt., 31-33) on tehnyt siitä neljä 
eri havaintoa:
• Se voi tarkoi  aa muuntautumiskykyä eri rakentamisen mi  akaavatasoilla: kaupunkira-

kenne - rakennus - asunto - huone  la.
• Se voi lii  yä  lan muunne  avuuteen tai sen olemassa olevaan ominaisuuteen. Tila 

on tällöin mahdollista muu  aa tai se on valmiiksi sopiva erilaisiin käy  ötarkoituksiin.              
Muunteluskaalan toisessa päässä ovat rakennustyöt ja toisessa uudelleenkalustaminen.

• Se voi kohdistua rakentamisen eri vaiheisiin: olla joko suunni  eluaikaista, rakentamisai-
kaista tai käytönaikaista joustavuu  a.

• Käsi  eenä sillä voidaan viitata myös estee   siin ominaisuuksiin.

Väitöskirjassa Tarpio on luonut käsi  een  lallinen logiikka, joka on ”periaate tai ajatusraken-
nelma, joka ohjaa rakennetun  lan organisoimista”, ja nimennyt seitsemän erilaista tapaa, 
joilla  lat tuo  avat joustavuu  a toisistaan poikkeavalla tavalla (emt., 4). 

JOUSTAVUUS
22
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TILALLISET LOGIIKAT LYHYESTI

Avo  lalogiikka
Asunto muodostuu ääriseinien rajaamasta  lasta, johon kalustuksen avulla muodostetaan 
alueita eri toiminnoille. Ainoastaan wc-/peseytymis  lat ovat raja  u väliseinin muusta  las-
ta. (emt., 111-147.)

Halli ja huoneet -logiikka
Joustavuus perustuu läpikulu  omiin yleishuoneisiin, joihin kuljetaan keskeisen liikennehuo-
neen kau  a. Yleishuoneiden fyysisiltä ominaisuuksilta vaaditaan suunni  elutarkkuu  a, jo  a 
ne ovat monikäy  öisiä.

Monirei   logiikka
Asunto koostuu huoneista, jotka on aukote  u niin, e  ä niihin johtaa useampi kulkurei   . 
Tiloista muodostuu rei   en varrelle erilaisia huonesarjoja. Avaamalla, sulkemalla tai pois-
tamalla ovia käytöstä saadaan erilaisiin käy  ötarkoituksiin sopivia  loja, niin lyhyen kuin 
pitkän aikavälin tarpeisiin. (emt., 173-174.)

Kytköhuonelogiikka
”Kytköhuonelogiikalle ominainen joustavuus tarkoi  aa mahdollisuu  a muu  aa asunnon ko-
koa varsin pienin toimenpitein. Asuntoa saa kasvate  ua lii  ämällä siihen yhden tai useam-
man huoneen ja pienenne  yä luovu  amalla yhden tai useamman huoneen.” Kytköhuoneet 
voivat olla luonteeltaan kahdenlaisia: Omalla sisäänkäynnillä varuste  una ne voivat olla 
itsenäisiä, jolloin niitä voi käy  ää erikseen tai osana laajempaa  lakokonaisuu  a. Vaihtoeh-
toises   ne voivat olla  loja, jotka ovat sijoi  uvat niin, e  ä ne lii  yvät aina muihin  loihin. 
(emt., 211-215.)

Muuntoaluelogiikka
Muuntoalueeksi kutsutaan  laa, joka on asukkaan muoka  avissa omia tarpeitaan vastaa-
vaksi eri elämän  lanteissa. Lähtökohtaises   tällä logiikalla rakenne  avissa asunnoissa  etyt 
asiat ovat kiinteitä, ratkaisusta riippuen yleensä märkä  lat sekä mahdollises   kei   ö, ja 
loppualue on vapaa asukkaan  lamuodostukselle. Myös rakentaminen on kaksivaiheinen: 
ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan asuntoa rajaavat osat sekä kiinteät  lat, toisessa 
kevyet rakenteet. Kiinteät  lat voivat sijoi  ua asuntoon kolmella tavalla: omana vyöhykkee-
nään  lan sivulla,  lan kulmassa tai keskellä  laa. (emt., 279.)

Moduulistruktuurilogiikka
Asuinrakennuksen pilari-(palkki-)laa  a -runkorakenne mahdollistaa erikokoisten asuntojen 
ja edelleen huoneiden rajaamisen lähtö  lanteessa puoliavoimesta  lasta, jolloin asukkaalla 
on mahdollisuus vaiku  aa omaan asuntoonsa rakennusvaiheessa (emt., 321-322).

Y  mestä kasvamisen logiikka
Tuo  aa yhdensuuntaista joustavuu  a, jossa asukkaalla on mahdollisuus kasva  aa asun-
toaan tarpeidensa ja resurssiensa mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan ydinosa, 
joka sisältää  lat asumisen perustoiminnoille, mu  a varaudutaan jo myöhempään laajenta-
miseen. Tällä logiikalla toteutetut kohteet ovat yleensä omako  - tai rivitaloja. (emt., 343-
351.)
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Eri-ikäisiä yhdistävä asuin-
kor  eli Jätkäsaaressa. 
(Sukupolvienkor  eli 2018)
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Yhteisöllinen asuminen on nykymuodossaan Suomessa vielä suhteellisen tuore ilmiö ja 
kohteet, joissa se on ollut suunni  elun lähtökohta, ovat vielä yksi  äisiä. Aika on nyt kui-
tenkin otollinen uudelle tavalle asua: Muutokset väestö- ja perherakenteessa yhdiste  ynä 
kaupungistumiseen haastavat tutkimaan ajankohtaista aihe  a tarkemmin. Ihmiset asuvat 
yhä useammin ja eri vaiheissa elämää yksin. Opiskelun ja työn perässä kaupunkiin muu  a-
neilla sukulaisuuteen perustuvat sosiaaliset suhteet ja tuki eivät ole enää samanlailla arjen 
voimavara. Lapsiperheiltä puu  uu usein turvaverkko, ja turva  omuuden tai yksinäisyyden 
tunne ovat ikäluokasta riippumaton ajankohtainen ilmiö. 

Yhteisöllinen asuminen käsitetään usein vahvas   ideaologiasidonnaiseksi ja kommuunityyp-
piseksi asumismuodoksi. Onkin tärkeä ymmärtää, e  ä yhteisöllinen asuminen ei ole yhtä 
kuin yhteisöasuminen, joka on vain sen yksi muoto. Kun yhteisöasuminen on tyypillises   
tavoi  eellista, velvoi  eista ja järjestäytyny  ä, on yhteisöllinen asuminen käsi  eenä paljon 
väljempi. (Helamaa&Pylvänen 2012, 24-25.) Se voi tarkoi  aa yksinkertaisimmillaan esimer-
kiksi tavallisesta poikkeavaa määrää yhteis  loja, yhteiskäytössä olevia hyödykkeitä tai yhteis-
tä tekemistä.

Sukupolvienkortteli on yhteisöllisen kaupunkiasumisen konsep  , jossa kolme 
toimijaa: Setlemen   asunnot (mm. asuntoja liikuntaesteisille), Asuntosää  ö (Hitas-asunto-
ja) ja Hoas (opiskelija-asuntoja) rakennu   vat asuinkor  elin Jätkäsaareen. Kor  eli yhdistää 
eri iässä ja elämän  lanteessa olevia ihmisiä ja koteja. Kolmella talolla on yhteiset yhteis  lat 
(mm. kahvila, kuntosali, auditorio, pesula) ja liikkuminen rakennusten välillä on suunniteltu 
estee  ömäksi sisäkäytävää pitkin. Rakennuksilla on lisäksi yhteinen kor  elipiha ja paljon 
yhteisiä tapahtumia. (Sukupolvienkor  eli 2018.) y
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YHTEISÖLLINEN ASUMINEN
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Mehr als wohnen. Pool Architekten.
(Archspace 2016)

Rakennus M. Duplex Architekten.
(Archspace 2016)

MEHR ALS WOHNEN (More than housing)

Monissa Euroopan maissa suosi  ua asumisen mallia, asun-
to-osuuskuntaa, on hyödynne  y Suomessa vielä melko vähän. 
Kiinnostus on kuitenkin kasvussa. (Forström-Tuominen 2017.) 
Sveitsissä sen sijaan asunto-osuuskunnilla on yli satavuo  nen 
historia, ja ne ovat edelleen merki  ävä asunnontarjoaja. Merkitys 
on erityisen suuri Zürichissä, jossa niiden kau  a tarjolla on 40 000 
asuntoa. (Hugentobler et al. 2016, 20.)

Kysymyksestä ”Kuinka haluamme asua huomenna?” alkoi vuonna 
2007 projek  , jossa asunto-osuuskun  en yhteenlii  ymä raken-
nu    yhteisöllisen kor  elin Zürichiin. Vuonna 2014 valmistunut 
kolmentoista erillisen asuinrakennuksen kokonaisuus en  sellä 
teollisuusalueella sisältää asuin- ja työ  loja noin 1300 ihmiselle. 
Näiden lisäksi rakennuksiin on sijoite  u mm. liike  loja, ravintoloi-
ta sekä päiväkoteja. (Emt., 14, 64-65.) 
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Projek  n taustalla on kilpailu, jolla vuonna 2008 Zürichin kaupunki yhdessä Mehr als 
wohnen-osuuskunnan kanssa etsi ”uraauurtavia arkkitehtonisia ratkaisuja asuinrakennus-
ten edelläkävijälle” (lainausmerkit kirjoi  ajan). Tavoi  eeksi oli asete  u energiatehokkuus, 
uudenlaiset asuntotyypit, eri-ikäisille ihmisille sopivat asumisratkaisut sekä järkevät kus-
tannukset. Palki  uja töitä jatkokehite   in voi  aneen aluesuunnitelman pohjalta ja nähtävä 
lopputulos on syntynyt  iviissä yhteistyössä kilpailujärjestäjän kanssa. (Emt., 15.)

Kor  elisuunnitelma on avain yhteisöllisyyteen: suunniteltaessa yksi  äisten rakennusten 
sijaan kerralla koko kor  eli, on mahdollista saavu  aa tasapaino - urbaani ympäristö tarvi  a-
vine palveluineen. Mehr als wohnen -kor  elissa rakennukset muodostavat mielenkiintoisen 
komposi  on, jossa rakennusten väliin jää eriluonteisia kulkurei  ejä ja ulko  loja, ja jotka 
yhdessä maantasokerroksen monipuolisten palveluiden kanssa tukevat yhteistöllisyyden 
muodostumista. Lisäksi rikas asuntotypologia vastaa erilaisiin asumistarpeisiin. Useammas-
sa rakennuksessa on toteute  u mielenkiintoisia klusteriasuntoja, mu  a vali  avana niin 
tavallisia perhe- kun studioasuntojakin. Osassa rakennuksia on lisäksi erillisiä vierashuoneita 
omalla kylpyhuoneella (Emt., 15, 64-65.)

Rakennus A. Duplex 
Architekten.
(Archspace 2016)
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Kaupunkiasunnon kompakteihin neliöihin ei useinkaan ole mahdollista, eikä järkevääkään, 
sijoi  aa  loja, joita tarvitaan vain silloin tällöin. Vierashuone kyläileville sukulaisille ja kave-
reille, isommat juhlat tai harrastaminen aiheu  avat kuitenkin  lapäistä tarve  a lisä  lalle. 
Nämä voidaan huomioida jae  uina  loina toteute  uina eri tavoin ja hyödyntää ikään kuin 
irtokarkkiperiaa  eella. Kor  elin tasolla saadaan aikaan jo melkoinen karkkikauppa.

LUONNE 
Jae  u  la voi olla  e  yyn toimintaan merki  y ja varusteltu  la tai se voi olla  la, joka elää 
käy  äjiensä mukana. Se voi olla harrastus- tai työ  la yhtä hyvin kuin asumista palveleva  la. 
Se voi olla niin sisä- kuin ulko  laa. Perinteisiä taloyh  ön yhteis  loja ovat saunaosasto, pesu-
tupa, kuivaushuone ja kerhohuone. Tällöin kyseessä on lähinnä asumista palvelevia, asun-
noista erillisiä  loja, jotka ovat käy  ökelpoisia, kun ne suunnitellaan ja sijoitetaan hyvin. 

Toinen näkökulma on ajatella yhteis  lat osana asuntoa tai sen laajenemismahdollisuutena. 
Kaikkia toimintoja ja  lavarauksia ei ole järkevä toistaa asunnosta toiseen, vaan ne voidaan 
jakaa useamman asunnon kesken ja sijoi  aa keskitetys   sujuvan arjen kärsimä  ä (pyykki-
huolto, sauna  lat, ko  tea  eri, vierashuone, eteinen, kei   ö, olohuone, parveke). 
Soluasunnot ovat esimerkki asunnoista, joissa asuminen perustuu kiinteäs   jae  uihin 
 loihin: yksityiseen huoneeseen saa  aa kuulua oma wc-/peseytymis  la, mu  a muut  lat 

se jakaa yhden tai useamman huoneen kesken. Kulku yksityiseen  laan on aina jaetun  lan 
kau  a. Ratkaisu liitetään yleises   opiskelija-asumiseen, mu  a toimisi yhtä hyvin esimerkiksi 
seniori-iässä modernina mummolana.

Mehr als wohnen -kor  elin rakennus A koostuu yksityistä asuntoa ja yhteis  laa yhdistävistä 
klusteriasunnoista. Asunnoissa on yksi tai kaksi huone  a, kei  o  la ja pieni kylpyhuone. Olo-
huone, kei   ö ja ruokailu  la ovat jae  uja  loja ja sijaitsevat yksityisten asuntojen välissä. 
(Hugentobler et al. 2016, 66.) Lähtökohta jakamiseen on siis sama, kun soluasunnossa, mut-
ta huoneen sijaan yhteis  laa jakavat luonteeltaan enemmän itsenäiset yksityiset  lat. Kulku 
tapahtuu kuitenkin aina yhteisen  lan kau  a.

Jae  ujen  lojen yksityisyy  ä on myös mahdollista säädellä (vara  u vuoro – yhteiskeit-
 ö/-olohuone -akselilla) eli yhteis  lat voivat olla siis yhteistöllisyy  ä tukevia tai pelkästään 

jae  uja  loja. 

JAETUT TILAT

Mehr als wohnen -
rakennus A 
/ Duplex Architekten.
(Archspace 2016)
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SIJAINTI 
Jaetun  lan sijain   on olennainen tekijä, jo  a se muotoutuu osaksi arkista toimintaympä-
ristöä. Ei ole yhdentekevää sijoi  uuko jae  u  la luonnolliselle kulkurei  lle vai pitääkö sitä 
varta vasten lähteä käy  ämään. 

Rakennuksen katu-/pihatasolla ja sisäänkäyn  en yhteydessä olevat yhteis  lat ovat helppoja 
lähestyä. Kun  la avautuu ympäristöön, kynnys lii  yä mukaan toimintaan on matalampi:  la 
on visuaalises   tasavertaises   koko talon asukkaiden käytössä. 

Jaetut  lat voivat olla kerroskohtaisia yhteis  loja, esimerkiksi yhteiskei   ö, oleskelu  la, 
terassi tai vierashuone, jonne kulku on julkisesta  lasta (käytävä/porrashuone). 

Jae  u  la voi sijaita keskeises   useamman asunnon ympäröimänä, jolloin jokaisesta 
asunnosta on sinne suora yhteys. Tila voidaan lii  ää osaksi jotakin asuntoa ylimääräisenä 
huoneena pidemmäksi aikaa, sitä voidaan käy  ää varausperiaa  eella esimerkiksi vieras-
huoneena tai se voi olla ympäröivien asuntojen yhteinen  la asukkaiden määri  ämään 
käy  ötarkoitukseen. Jae  avana voi olla myös parveke, terassi tai piha.

Jae  u  la voi myös ympäröidä asuntoja erilaisina puoliyksityisinä  loina tai vyöhykkeinä. j
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LÄHTÖKOHDAT
33



34



Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailussa tehtävänä oli tutkia kasvavan Helsingin 
asumisen tulevaisuu  a: Löytää jatkuvan kasvun aikana laadukkaita ja monipuolisia asumisen 
ratkaisuja, jotka soveltuvat erilaistuviin elämäntyyleihin ja perhemuotoihin, ja jotka olisivat 
toiste  avissa myös kilpailu-konteks  n ulkopuolella. Kilpailutehtävä haastoi myös poh  maan 
asukkaiden tapaa asua ja käy  ää kaupunkia tulevaisuudessa; minkälaisia tarpeita se ase  aa 
eri asumisen mi  akaavatasoilla, ja mitä ne tarkoi  avat  lallisessa mielessä. Kilpailussa oli 
kolme ton   a: Jätkäsaaressa, Meri-Ras  lassa ja Pohjois-Pasilassa. (kilpailuohjelma 2018, 32, 
38.)

Meri-Ras  lan osalta suunni  elutavoi  eiksi kilpailuohjelmassa oli määritelty ”luonnonlä-
heisen esikau-punkiasumisen kehi  äminen. Ison Kallahden puiston kor  elissa kilpailun 
tarkoituksena on löytää mer-ta ja monimuotoista puistoa hyödyntävää hyvää tulevaisuuden 
arkkitehtuuria. Erityiskysymyksenä on erityyppisten perheiden asumiskysymykset, ulko  lo-
jen hyödyntäminen, joustavat, nykyrakentamises-ta poikkeavat rakenneratkaisut ja suhde 
Meri-Ras  lan kaupunkiuudistukseen ja alueen ominaispiirtei-siin.” Täydennysrakentamisen 
tavoi  eena oli myös alueelta puu  uvien talotyyppien ja asuntoratkai-suiden kehi  äminen. 
(emt., 38-39, 42.)

Kor  elin rakennusoikeus oli 9600 kem2, josta asumisen osuus voi olla 9300 kem2 ja liike  -
lojen vähin-tään 300 kem2. Suurin salli  u kerrosluku kor  elissa oli kahdeksan. Asukaspy-
säköin   (vaade 1ap/130 m2) tuli ratkaista kor  elin sisällä rakenteellisena pysäköin  nä ja 
ajoyhteys järjestää Meri-Ras  lan  eltä kor  elin länsipuolelta. (emt., 43.)

KILPAILUOHJELMA
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Meri-Ras  la 1:10 000 
(Helsingin kaupunki 2018)
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MERI-RASTILA

Meri-Ras  la sijaitsee Itä-Helsingissä ja on osa Vuosaaren kaupunginosaa; yhtä Helsingin 
pitäjän vanhimmista kylistä, jossa on ollut asutusta jo keskiajalla. Osaksi mannerta en  -
nen saari kohosi 1600-luvulla. 1850-luvulla Vuosaari löyde   in kesävie  okohteena, mu  a 
huvila-asutus kiihtyi kunnolla 1880-luvulla vakituisen höyrylaivayhteyden myötä. 1930-luvun 
lopulle as   alue oli kuitenkin pääosin maatalousalue  a. 
Ensimmäinen asuntorakentamisen vaihe alkoi vuonna 1963 Keski-Vuosaaressa ja vuonna 
1966 Vuosaari liite   in osaksi Helsinkiä, mikä vauhdi    rakentamista edelleen. Toisessa vai-
heessa 1990-luvulla rakentui Meri-Ras  la ja Kallah   ja viimeisenä 2000-luvulla Aurinkolah  , 
jossa rakentaminen jatkuu edelleen. (Helsingin kaupunki 2014, 182; Vuosaari-seura 2018.) 
Vuoden 2018 alussa Vuosaaressa oli 40 000 asukasta, joista Meri-Ras  lassa 5400. Asukkaista 
reilu kolmasosa on ulkomaalaistaustaisia. (Helsingin kaupunki 2018c.)

PAIKKA
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Rakenne  ua lähiympäristöä 
Meri-Ras  lan  eltä
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RAKENNUSKANTA
Meri-Ras  la on rakenne  u pääosin 1990-luvun alussa eli ennen metrolinjan laajentumista 
Itäkeskuksesta Vuosaareen. Väljäs   rakenne  u alue koostuu pääasiassa asuinrakennuksista 
ja on kerrostalovaltaista. Metroaseman läheisyydessä on muutamia liikerakennuksia ja huol-
toasema. Asuinkerrostalot ovat pääosin kolmekerroksisia ja yleisilme on vaalea. Monelta 
osin rakennuskanta on rapistunnu  a ja yleisilme on nuhjuinen etenkin verra  una kaupungi-
nosan muihin osiin. 

Kaupunkirakenteellises   Meri-Ras  lalle tyypillisiä piirteitä ovat mutki  elevat kulkurei  t sekä 
niitä seuraavat, katu  laa rajaavat rakennukset por   aiheineen. Kor  eleiden pihat avautuvat 
tyypillises   viheralueelle.

Valmistumisensa jälkeen Meri-Ras  la on pysynyt hyvin muu  uma  omana eikä nykyisellään 
toteuta valtakunnallisia alueidenkäy  ötavoi  eita eikä Helsingin kaupungin strategiaohjel-
maa. Meri-Ras  lassa onkin meneillään kaupunkiuudistus ja asemakaavaan ollaan tekemässä 
muutosta. Uudistuksen tavoi  eena on  iviimpi kaupunkirakenne ja noin 4200 uu  a asukas-
ta, mu  a myös monipuolisempi asuntotarjonta sekä uudenlainen asuntotypologia (Helsin-
gin kaupunki 2017a, 10; kilpailuohjelma 2018, 38; Lohilah   2018.) 
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Kaupunkiuudistuksen tavoi  eena oleva asukasmäärän lisäys 75 prosen  lla kuulostaa hur-
jalta määrältä luonnonläheisessä ja pienimi  akaavaisessa ympäristössä. Ensimmäisessä 
asemakaavan muutosluonnoksessa määrä oli vieläpä asute  u pääosin 10-15 -kerroksisiin 
massoihin nykyisille puistoalueille. Kaavaluonnoksen jälkeen moni ton  nhal  ja ilmoi    
kiinnostuksensa purkamiselle ja on hakenut sen mahdollistavaa kaavamuutosta. Purkavalla 
täydennysrakentamisella saavutetun ton   tehokkuuden parannuksen myötä on rakenta-
mista viheralueille voitu varsinaiseen muutosluonnokseen vähentää. (Helsingin kaupunki 
2017b, Lohilah   2018.)

”Asemakaavahankkeeseen kytkeytyy Helsingin kaupungin lähiöprojek  n Meri-Ras  lan julkis-
ten kaupunki  lojen kehi  ämishanke, jossa on tarkoitus parantaa alueen puistoja, aukioita, 
katualueita ja metroaseman ympäristöä ” (Helsingin kaupunki 2015, 1).

LIIKENNE
Liikenteellises   Vuosaari sijoi  uu moneen tärkeään verkostoon: Kehä I ja kehä III alkavat 
Vuosaaresta ja vuodesta 1998 se on ollut metrolinjan itäinen pääte, josta matka Rauta-
 entorille kestää vain 20 minuu   a. Kaupunginosaa palvelee lisäksi Ras  lan metroasema 

liikekeskuksen vieressä. Alueen läpi kulkee myös bussilinja. Välimatkat kaupunginosan sisällä 
ovat lyhyitä ja kevyenliikenteenväylien verkosto hyvä. 

Pitkään suunniteltu Vuosaaren satama ote   in käy  öön vuonna 2008 ja se palvelee lähinnä 
rah  kuljetuksia, mu  a myös matkustajaliikenne  ä (Helsingin kaupunki 2014, 182).

LUONTO
Vuosaaressa on runsaas   luonnon  laista ympäristöä, mm. laajat Meri-Ras  lan, Uutelan, Kal-
lahdenniemen ja Mustavuoren ulkoilualueet. Merellisessä kaupunginosassa on myös useita 
hienoja uimarantoja. Tarkasteltaessa Meri-Ras  lan osaa, asuinkerrostalojen väleissä on run-
saas   puistoalueita (Iso Kallahden puisto, Haruspuisto, Ola Kandelinin puisto, Pohjaveden-
puisto ja Rysäpuisto). Var  okylänlahtea itäpuolella reunustava 51 hehtaarin Meri-Ras  lan 
ulkoilualue on tärkeä lähivirkistysalue. Luonto on siis olennainen osa alueen iden  tee   ä.

Vuosaaren Meri-Ras  lan asemakaavan muutosluonnos
(Asuntoreformi2020 -kilpailu, 2018)
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Kaupunkirakenteelliset 
periaa  eet
(Asuntoreformi2020 -kilpailu, 2018)
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SUUNNITTELUALUE
Suunni  elualue sijoi  uu Iso Kallahden puistoon, joka on tällä hetkellä kallioista metsämaas-
toa. Pohjoispuolelta kor  eli rajautuu Meri-Ras  lan  ehen ja eteläpuolella puisto jatkuu 
edelleen merenrantaan. Itäpuolella naapurina on Merilahden peruskoulu ja länsipuolella 
asuinkerrostaloja. Alueen täydennysrakentamisen suunni  eluperiaa  eena on, e  ä kor  elit 
rajaavat kadunvarret ja avautuvat puistoalueelle, mikä paikassa onkin jo ilmansuun  en kan-
nalta luontevaa (kilpailuohjelma 2018). Kor  eli on liikenteellisessä solmukohdassa Ras  lasta 
katsoen Vuo  en yli  ävän Halkaisijankadun pää  eenä ja näkyy kauas. 

Metron läheisyys ja merellisyys ovat tekijöitä, jotka antavat edellytykset Meri-Ras  lalle 
kehi  yä tulevaisuudessa nykyistä imagoaan paremmaksi asuinalueeksi. Se kuitenkin vaa  i 
suunni  elulta ja rakentamiselta ymmärrystä ja tahtoa, laatua ja sisältöä. Asumis- sekä rahoi-
tus- ja hallintamuotojen sekoi  aminen yhdiste  ynä asumista ja elämistä tukevien palvelui-
den verkkoon osana arkista lähiympäristöä ovat edellytyksiä onnistumiselle. 

Iso Kallah  
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SUUNNITTELU-

PERIAATTEET

=

YHTEISÖLLISYYS ERI TASOILLA
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PIHISTÄ PANOSTA
• KÄYTÄVÄTILA (PRSH)

• MAKUUHUONE
• OLOHUONE
• ASUNTOSAUNAT

• SÄILYTYSTILA (KAIKKEA EI 
TARVITSE OMISTAA ITSE JA OLLA 

SILLE SÄILYTYSTILAA)

• ASUNTOKOHTAISET UL-

KOTILAT / PARVEKKEET

• TILA, JOSSA VOI JÄRJES-

TÄÄ JUHLAT TAI PELATA 

VAIKKA MINIGOLFIA

• ASUKAS-/MONITOIMITILA

• YHTEISET ULKOTILAT

• YHTEISET SAUNATILAT

• TILAA YHTEISKÄYTTÖISIL-

LE HYÖDYKKEILLE    (OM-
PELUKONE YM. KODIN(PIEN)KONEET, 

TYÖKALUT, KIRJAT, PELIT, HARRASTUS-

VÄLINEET, TARJOILU-/JUHLA-ASTIAT, 

POLKUPYÖRÄT, AUTOT...)
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TILAT
YHTEISET TILAT

• OLENNAINEN OSA ASUMISTA = ELÄMISTÄ

• HELPPO SAAVUTETTAVUUS > SIJAINTI KULKU-

REITEILLÄ

• LÄPINÄKYVYYS; HELPPO LÄHESTYÄ

• MONIKÄYTTÖISYYS

• JOSSAKIN TAPAHTUU AINA JOTAIN! JA ON 

TUNNE SIITÄ ETTEI KOSKAAN OLE YKSIN

ASUNTO

• ASUNTOKOHTAINEN WC-/PESEYTYMISTILA

• KEITTOTILA RUOKAILU: AAMUKAHVI/-PUURO, ILTAPALA

• PIENET MAKUUHUONEET/-TILAT, MUTTA MAH-

DOLLISUUS YHTEEN “NORMAALIIN” MAKUUHUO-

NEESEEN

• JATKUU "OMIEN SEINIEN" ULKOPUOLELLE
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Ilmakuva Meri-Ras  lasta 
(Asuntoreformi2020 -kilpailu, 
2018)

48



suunnitelma
49



Meri-Ras  lan pienimi  akaavainen, kylämäinen ja luonnonläheinen luonne on suunnitelman 
tärkein paikkasidonnainen lähtökohta. Ajatuksena on tutkia, miten paikan henki saadaan 
puhalle  ua täydentävään ja tehokkaampaan rakentamiseen, jo  a se täydentää olemassa 
olevaa kaupunkirakenne  a kestävällä tavalla.

Suunni  elualue lii  yy olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen rakennetun ja luonnon  lai-
sen ympäristön rajapinnassa o  aen käy  öönsä molempien hyvät puolet. Meri-Ras  lan  ellä 
rakennukset rajaavat katu  laa, mu  a toivo  avat avauksin myös poikkeamaan kor  eliin. 
Kallioinen metsämaasto luikertelee rakennusten välistä koh   pihaa ja on vahvas   läsnä koko 
kor  elissa.

Massoi  elultaan kor  eli nouda  aa alueen mi  akaavaa. Rakennukset ovat 2-4 -kerroksisia 
lukuun o  ama  a 8-kerroksista maamerkkirakennusta Meri-Ras  lan  en ja Halkaisijankadun 
risteyksessä, joka jakso  aa kulkemista ja alueen hahmo  amista. Puujulkisivut istuvat kallioi-
seen metsäympäristöön lainaten yksityiskoh  in pastellisävyjä rakennetusta ympäristöstä. 

Kor  elin asuntotypologia jakaantuu kolmeen: pienkerrostaloasuminen, yhteis  loihin 
tukeutuva asuminen palveluna sekä jae  uihin  loihin perustuva asuminen.
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Suunnitelman perusta on yhteisöllisyys eri tasoilla.

Alueen palvelut sijoi  uvat tällä hetkellä metroaseman läheisyyteen, joten katu  laa rajaavat 
liike  lat laajentavat palveluverkostoa, joka on suotuisaa elävän kaupunkiympäristön kehi  y-
misen kannalta.
 Kor  eliin on sijoite  u myös uusi elemen    alueella; urbaani kohtaamispaikka jul-
kisen ja puolijulkisen  lan rajapinnassa. Aukion tehtävä on tukea yhteisöllisyy  ä ja toimia 
paikkana niin spontaaneille kohtaamisille, suunnitelluille tapaamisille kuin järjestetyille ta-
pahtumillekin. Sijain   bussipysäkkien yhteydessä luontaisine liikennevirtoineen on luonteva 
paikka kahvilalle tai lounasravintolalle, kor  elikirjastolle tai harrastus  loille. Sillä on mahdol-
lisuus kehi  yä alueen asukkaiden yhteiseksi olohuoneeksi.

Katutasolta noustaan pihakannelle, asteen yksityisemmälle kor  elitoritasolle, jolle aukeaa 
asuntoja palvelevat yhteis  lat (asukas-, monitoimi-, verstas- ja kuntosali  lat). Kor  elitori 
on asukkaiden yhteinen kohtaamis- ja tapahtumapaikka, mu  a palvelee myös alueen muita 
asukkaita. Visuaalinen yhteys läpinäkyvyytenä liike  lojen läpi kadun ja kor  elitorin välillä 
tukee helppoa ulkopuolista lähestymistä. Kor  elitoritasolla on myös joustavien  lojen alue, 
joka on suunniteltu palvelemaan eri käy  ötarkoituksia ja mahdolliseksi jakaa lyhyellä tai 
pitkällä aikavälillä. Tilassa tai sen osissa voidaan järjestää erilaisia pop up -tapahtumia ja 
näy  elyitä tai se voi toimia harrastus-, työ- tai neuvo  elu  lana. Joustavien  lojen alue on 
mahdollista myös avata osaksi ulko  laa esim. tapahtuma-aikaan.

Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja maahanmuu  ajia, ja etenkin äi  en ja lasten päivi  äi-
nen elinpiiri on usein kodin lähialue. Sopeutumista ja sosiaalisia kontakteja varten on tär-
keää, e  ä läheltä löytyy  laa kohtaamisille ja yhteiselle olemiselle: yhteisöllisyyden muodos-
tumiselle yhteisen tekemisen kau  a.
 Kor  elin rakennusten sisäpihanpuoleiset  lat ovat pääosin käy  ötarkoitukseltaan 
kor  elin yhteisiä  loja. Asukas-/monitoimi  lat, kuntosali, verstaat ja joustavien  lojen 
vyöhyke ovat avautuvat estee  ömäs   tori-/pihatasolle linki  äen rakennukset toisiinsa. 
Sisäpihan keskelle, yhteiselle ulko-oleskelualueelle on sijoite  u kor  elin yhteinen pihasauna 
sekä kesäkei   ö. Oleskelualueen osaksi on integroitu reilunkokoinen hiekkalaa  kko, jossa 
leikkiviä lapsia on helppo pitää silmällä. Varsinainen leikkialue on sijoite  u hieman sivuun. 
Ulko-oleskelualueeseen lii  yy kasvihuone viljelylaa  koineen.

Asuinkerroksissa luonteenomaista on läpinäkyvyys ja pitkät näkymät. Porrashuoneesta ei 
puikahdeta anonyymis   omaan asuntolokeroon vaan eletään rakennusta yhdessä rinnakkain 
yksityisyyden ja yhteisöllisyyden suhde  a säädellen. Sukunimen tai asunnon numeron sijaan 
naapureilla on vähintään nimi ja kasvot. 

Asunnot jakavat keskenään erilaisia  loja, ja yhteisöllisyyden ja yksityisyyden suhde  a on 
mahdollisuus säädellä joustavas  .

RAKENNUS

KORTTELI

ASUNTO

KAUPUNGINOSAN OSA

YHTEISÖLLISYYS
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PIENKERROSTALO
Kerrostalo, jossa ylimmän huoneiston sisäänkäyn   on korkeintaan toisessa kokonaan maan 
päällä olevassa kerroksessa (RT SA-40095).
Ei hissivaade  a, koska käyn   asuntoihin ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta (RT Rak-
MK-21738). 

Suunni  elualueen takaosaan, ylemmäksi rinteeseen porrastuu massaltaan kor  elin pienin 
asuinrakennus: pienkerrostalo. Se monipuolistaa kor  elin asuntotypologiaa ja samalla rikas-
taa asukaskuntaa. Pienkerrostaloasunnot yhdistävät pientalo- ja kerrostaloasumisen ominai-
suuksia. Tilajärjestelyltään ja -mitoitukseltaan asunnot ovat pientalomaisia, mu  a vähintään 
yhden seinän takana onkin naapuri. Yhteisöllisyys on osana arkea jae  una ulko-oleskelu- ja 
varasto  lana.  

Maantasokerroksen yksikerroksiset asunnot ovat estee  ömiä, vaikka asuinrakennuksessa, 
jossa ei ole hissivaade  a, ei ole myöskään estee  ömyysvaa  musta esim. peseytymis  loille 
(RT RakMK-21738). Samoin kaksikerroksiset asunnot, joiden alempi kerros on maantasossa, 
on suunniteltu selviytymiskerros-periaa  eella.

Pienkerrostaloasuntojen huoneistoalat ovat 96-156 m2 ja asunnoista 6 on suunniteltu niin, 
e  ä siitä on mahdollista ero  aa erillinen työ  la. Omalla sisäänkäynnillä varuste  u  la voi 
toimia pienin muutoksin myös vuokra  avana liike-/vastaano  o  lana tai sivuasuntona. 
Asunnon laajenemis- ja supistumismahdollisuus nouda  aa kytköhuonelogiikkaa.

ASUNTOTYPOLOGIA

pienkerrostalo
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PIENKERROSTALO 1:200
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2. KERROS 1:250

3. KERROS 1:250
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yhteistiloihin tukeutuva 

asuminen palveluna

Kadun ja kor  elitorin väliin, toiseen ja kolmanteen kerrokseen, sijoi  uu 20 pientä huoneis-
toa, joita operoi ulkopuolinen palveluntarjoaja. Toimintaperiaate muistu  aa hotellia siivouk-
sineen, mu  a älylukot ja varaus-sovellus korvaavat perinteisen vastaanoton. Pääosin 21-31 
m2:n huoneistot sisältävät pienen kei  o  lan sekä wc-/peseytymis  lan ja soveltuvat niin 
asuin- kun työ  laksi. 

Nykyajalle tyypillinen ilmiö ovat vaihtuvat väliaikaisen asumisen tai muun  lan tarpeet. 
Vähäisillä sisäisillä säilytys  loilla varustetut huoneistot onkin tarkoite  u ensisijaises   lyhy-
taikaiseen käy  öön ja ovat kenen tahansa vara  avissa lyhyeksi aikaa esimerkiksi vierasasun-
noksi, viikko-/viikonloppuasunnoksi, työ- tai neuvo  elu  laksi tai pidemmäksi aikaa esimer-
kiksi kakkosasunnon korvaajaksi osavuo  seen tarpeeseen tai työ- tai projek   laksi. 

Asuntona huoneisto tukeutuu kor  elin palveluihin ja  loihin: Osavuo  sten tai -viikkoisten 
asukkaiden on mahdollista vuokrata kellarikerroksesta säilytys  laa tavaroille, joita ei halua, 
tarvitse tai ole mahdollista kulje  aa mukana. Pyykkihuolto on järjeste  y keskitetys   toiseen 
kerrokseen ja yhteinen sauna  la kor  elipihalla on myös näiden asuntojen käyte  ävissä. His-
siyhteys suoraan katutason kahvilaan palvelee paitsi työmatkalaisia matkalla bussipysäkille 
tai metrolle, nälkäisiä esimerkiksi lounasaikaan.
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jaettuihin tiloihin perustuvan 

asuntotyypin konsepti
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Asuntosolun minimi kiinteä  la
/ kei  o  la + peseytymis  la
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RT-kor  stossa on asuntosuunni  elua varten ohjekor  t asunnon eri toiminnoille, niiden vaa-
 mille kalusteille ja varusteille sekä näiden vaa  malle  lalle. Monelta osin toimintojen vaa  -

maa  laa voidaan käy  ää päällekkäin paitsi asunnon sisällä, jakaen tarvi  ava  la useamman 
asunnon kesken. 

ASUNTOKOHTAINEN TILA     
- perus: lepo - ruoanvalmistus(/ruokailu) - hygienia

TILA, JOKA VOIDAAN JAKAA
- työskentely; ko  toimisto/etätyöt/läksyt
- pyykki  la
- sauna  la
- leikki
- sosiaaliset suhteet
- harrastaminen
- juhlat
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Kor  elin kolmas asuntotyyppi perustuu jae  uihin  loihin ja on luonteeltaan vahvas   
yhteisöllinen. Sen perusyksikkö on asuntosolu, joka on lähtökohtaises   yhden ruokakun-
nan hallitsema asunto, ja joka sisältää  lat asumisen perustoiminnoille. Erilliset varioitavat 
asuntosolut lii  yvät yhden tai useamman asuntosolun kanssa jae  uihin  loihin muodostaen 
yhdessä asuntoperheitä. 

Asuntotyyppi perustuu kolmen erilaisen vyöhykkeen malliin, joka mahdollistaa jouston ja 
toiston rakennuksen mi  akaavassa sekä jouston asuntosolun ja -perheen tasolla.

Jae  u vyöhyke
Vyöhyke on luonteeltaan puolijulkista asuin  laa sisältäen  loja, joita ei ole väl  ämätöntä 
toistaa asunnosta toiseen. Näiden jae  ujen  lojen tarkoituksena on myös luoda alusta sosi-
aalisille kontakteille osana arkista asumista ilman, e  ä menetetään mahdollisuus yksityisyy-
teen.  Asuntosoluihin lii  yvät jaetut  lat ovat myös kuin muovailuvahaa solujen välissä, ja 
niiden avulla on mahdollista muodostaa erilaisia  lakokonaisuuksia. 
Jae  avia  loja on kahdenlaisia: oleskelu- ja eteis  la, ja asuntosolut saa  avat jakaa ne, rat-
kaisusta riippuen, eri solujen kesken, jolloin arkisten kohtaamisten määrä eri naapureiden 
kanssa kasvaa huomaama  a. Väli  loihin lii  yvät lisäksi jaetut pyykki- ja sauna  lat, varasto-/
vaihto  la sekä viherhuoneet/parvekkeet.

Tekniikkavyöhyke 
+/- -vyöhyke
Asuntojen peseytymis- ja ruoanvalmistus  lat ovat kompak  t ja muodostavat oman vyöhyk-
keen puolijulkisen/puoliyksityisen ja yksityisen alueen väliin. Tällä vyöhykkeellä on mahdol-
lista myös lii  ää jae  ua  laa asunnon sisäiseen käy  öön tai päinvastoin. 

Joustava vyöhyke
Muulta osin asunto on raaka  lana väliseinätöntä vapaata  laa, joka käy  äjän on mahdollis-
ta jakaa senhetkisten tarpeidensa mukaan. Erilaisten pohjavariaa  oiden kau  a on johde  u 
modulaarisuus, jo  a aukotus on mahdollinen.
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asuntosolumoduulit 1:150

Lähtökohta on, e  ä asuntosolun on mahdollista toimia myös itsenäisenä, ”normaalina” 
asuntona eli se paitsi sisältää tarvi  avat  lat ja varaukset, myös mahdollisuuden esteet-
tömään sisäänkäyn  in suoraan asuntoon. 

Tekniikkavyöhykkeellä sijaitsee hormi, jonka molemmin puolin sijoi  uu kei  o- ja pesey-
tymis  lat ja mahdollises   asuntosauna. Loput asunnosta on asukkaan jae  avissa tarpei-
densa sekä sen, minkälaisen kontak  pinnan jae  avaan  laan haluaa, mukaan: Haluaako 
mahdollisuuden lii  ää asuntosolun olohuoneen osaksi jae  ua oleskelu  laa vai jä  ää 
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sen yksityisemmäksi ja lii  yä muun  lan välityksellä. Liukuovin asuntosolun sisällä voi lisäksi 
rajata laajuu  a ja näin säädellä suhde  a jae  uun  laan.

Asuntosoluun on kaksi sisäänkäyn  ä. Riippuen sijainnistaan suhteessa jae  uun  laan pää-
sisäänkäyn   voi olla joko suoraan jaetusta eteis  lasta tai jaetun oleskelu  lan kau  a. Koska 
eteis  la on asuntosolun ulkopuolella, ei erillistä asunnonsisäistä eteistä tarvita, etenkin jos 
kulku on jaetun oleskelu  lan kau  a. Tällöin se toimii pukeutumis  lana tai voidaan ero  aa 
vaatehuoneeksi.
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Esimerkkinä neljä erilaista pohjavaihtoehtoa erilaisille asuntokunnille ja niiden karkea lii  y-
misperiaate toisiinsa. a
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asuntosolujen liittyminen 1:150
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KONSEPTISTA SUUNNITELMAKSI
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Asuntosolut jakavat keskenään erilaisia  loja. Asuntokerrostasojen käytävien neliöt on otet-
tu käy  öön jae  uina eteis  loina, jolloin anonyymeistä käytävistä tulee merki  yjä, perso-
noituja ”meidän ja teidän eteis  loja”. Asuntosolujen väliin jää lisäksi jae  avia oleskelu  loja, 
sydän  loja, jotka ovat yksityisen asunnon jatke arjessa ja juhlassa, asukkaan määri  ämässä 
laajuudessa. Asukkaan on mahdollista säädellä omaa suhdeta  jae  uun  laan ja tätä kau  a 
yhteisöllisyyden aste  a arjessa helpos    lanteen mukaan.

Asumista palvelevia yhteis  loja voi lii  yä asuntoon välillises   joko oleskelu  lan tai eteis  lan 
kau  a. Myös parvekkeet ja terassit lii  yvät aina jae  uun  laan.

Puoliyksityinen vyöhyke, väli  la, on säätelyyn yksityisen ja yhteisöllisen välillä. Asuntosolu 
on mahdollista avata sen välityksellä kokonaan osaksi jae  ua keski  laa, lii  yä siihen ainoas-
taan puoliyksityisellä vyöhykkeellä tai mahdollista sulkea täysin. Säätely on helppoa lasi-
seinin ja lasiliukuovin/siirtoseinin. Sulje  aessa asunto fyysises   voidaan kuitenkin säily  ää 
halu  aessa visuaalinen yhteys keski  laan ja muihin asuntosoluihin, jolla ehkäistään yksinäi-
syyden ja turva  omuuden tunne  a (esimerkiksi lapsi yksin kotona koulupäivän jälkeen tai 
yksinasuva seniori).
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Pohjaratkaisultaan asuntoperhe on moderni versio karoliinisesta pohjakaavasta. Asuntoper-
heen keskellä sijaitsevat yhteis  lat; jae  u eteis  la ja sen jatkeena jae  u oleskelu  la, johon 
on käyn   myös suoraan eteis  lasta. Näiden  lojen molemmin puolin sijaitsevat yksityiset 
 lat. Alkuperäiseen karoliiniseen pohjakaavaan verraten suunnitelmassa yksityisten  lojen 

ikkunat sijaitsevat (pääosin) eri sivuilla kuin yhteis  lan ikkunat eli asunnon pääakselinvastai-
ses  .
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4. KERROS 1:250
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KERROSALA yht. 9300

  ASUNNOT  LKM
  (SIS. JAETUT TILAT) 
III-VIII  4070   41
II-III  770   20 
IV  1310   12
III  1230   8 
  7380   81

LIIKETILA 450
JOUSTAVA 130

HUONEISTOALA 6360

AUTOPAIKAT
Asunnot 7380:130=57 AP, josta 5 AP korvataan 1 yhteiskäy  öautopaikalla = 53 AP.
Autopaikat on sijoite  u pihakannen alle autohalliin.
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LOPUKSI

Lähtökohta diplomityölleni oli tutkia joustavaa ja yhteisöllistä asumista, ja työn edetessä 
päädyin tarkastelemaan sitä tarkimmin asunnon mi  akaavassa jae  ujen  lojen kau  a. 
Kyseessä on siis käytönaikainen joustavuus eli se, kuinka  lakokonaisuus mukautuu erilaisiin 
käy  ötarkoituksiin ja -  lanteisiin, niin lyhyellä (hetki-päivä-viikko) kuin pidemmällä aikavälil-
lä. Tilojen sijoi  uminen vyöhykkei  äin ja raaka  lana yhtenäinen ”asuntokotelo” mahdollis-
tavat jouston myös muutostöinä elämän  lanteiden mukaan.

Jyrki Tarpion (2015) väitöskirja jäsensi omat ajatukseni joustavuudesta ja antoi käy  öön 
käsi  eet. 
Peilaan ja arvioinkin vielä suunnitelmani asuntoperhemallin joustavuu  a Tarpion esit-
tämään seitsemään joustavan asunnon  lallisen logiikkaan, joista mallissani toteutuvat 
seuraavat:

MONIREITTILOGIIKKA
/ Asuntoperhe muodostaa  lasarjan, jossa sen eri osiin on mahdollista kulkea useaa rei   ä. 
Jaetusta eteisestä on suora kulku jae  uun oleskelu  laan, josta edelleen pääsee erillisiin 
asuntosoluihin. Myös eteisestä on myös kulku suoraan asuntosoluihin. 
/ Asuntosolu on mahdollista lii  ää osin tai kokonaan osaksi jae  ua  laa avaamalla tai sulke-
malla rajaavat liukuovet/-seinät. Osa asuntosolua voi lii  yä osaksi puolijulkista  laa ja osa 
jäädä samanaikaiseen yksityiseen käy  öön. Tiloja avaavat ja sulkevat aukot ovat suuria, jo  a 
ne avoimina aidos   yhdistävät  loja yhdeksi  laksi sen sijaan, e  ä kahden  lan välillä olisi 
”vain ovi auki”.
/ Yksityisyyden/julkisuuden aste asunnon sisällä on muunneltavissa. Esimerkiksi olohuone 
voi olla hyvinkin yksityinen tai hyvinkin julkinen riippuen sekä oman asuntosolun avaamises-
ta osaksi jae  ua  laa e  ä toisen/muiden asuntosolujen avautumisesta.
/ Vaihto asetelmasta toiseen on nopeas   toteute  avissa.
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KYTKÖHUONELOGIIKKA
/ Jae  u oleskelu  la toimii kytköhuoneena.
/ Jae  u  la laajentaa asunnon rajoja ja on liite  ävissä halutussa määrin osaksi asuntoa niin 
ajan kuin käy  ötarkoituksen suhteen
/ Jae  u  la on kytke  ävissä samaan aikaan osaksi yhtä tai useampaa asuntoa.
/ Mikäli ei ole tarve  a tai halua käy  ää jae  ua  laa jae  una  lana, voidaan se yhdistää kiin-
teämmäksi osaksi jompaakumpaa asuntoa, jolloin molemmat asunnot toimivat itsenäisinä.
/ Asuntosolut on mahdollista lii  ää kytköhuoneen avulla yhdeksi isoksi asunnoksi. 

MUUNTOALUELOGIIKKA
/ Asuntosolun ääriseininä ovat ulkoseinä tai -seinät, viereisen (=samalla ulkoseinällä sijaitse-
van) huoneiston välinen seinä sekä kiinteiden  lojen seinä.
/ Tekniikkavyöhykkeellä sijaitsevat kylpyhuoneet ja kei   öt ovat kiinteää  laa.
/ Loppuosa asuntosolusta on muuntoalue  a, joka voidaan jakaa erillisiksi huoneiksi tai  loik-
si tarpeen mukaan.
/ Myös joustava vyöhyke on muuntoalue  a, jolta voi rajata  laa asunnon sisäiseen käy  öön 
tai osaksi jae  avaa  laa.

Asuntosolun joustavuus mahdollistaa sen, e  ä se voi elää asukkaan elämäntarinaa ja olla 
senhetkiseen elämän  lanteeseen ainakin useimmiten sopiva. Asuntoperheet puolestaan 
lisäävät asumisen joustavuu  a niin fyysisenä kuin sosiaalisena ympäristönä.
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Yhteisöllinen asuminen on asumismuotona Suomessa vasta harvojen herkkua, mu  a monet 
esimerkit ovat osoi  aneet sille olevan  lausta tässä ajassa. Jo  a tämän moneen elämän-
tapaan ja -  lanteeseen sopivan asumismuodon poten  aali saadaan käy  öön, vaa  i se 
toimia kaavoituksesta ja ton  nluovutuksesta läh  en. Toteutusmallit tarvitsevat kehitystä, 
jo  a ak  ivisten asukkaiden yksilöllisistä projekteista päästään volyymiin, jolla on merkitystä 
yhteiskunnankin kannalta. 

Diplomityöni ydin, jae  uihin  loihin perustuva asuntotyyppi, paikkaa myös puu  uvaa suku-
laisverkostoa muodostamalla asukkaalle uudenlaisen lähipiirin. Usein useamman sukupol-
ven muodostamaan  iviiseen perheyhteisöön viitataan nykyajasta puu  uvana elemen   nä, 
mu  a väi  äisin, e  ä sukulaisuuteen perustuma  omalla yhteisöllä on paremmat edellytyk-
set toimia tasavertaises  . 

Uskonkin, e  ä tutkimalleni mallille, joka yhdistää yhteisöllisyyden mukanaan tuomia etuja 
arkipäivän joustavuutena sekä turvallisuuden tunteen ja sosiaalisten kontak  en lisääntymi-
senä yhdiste  ynä nykypäivän moniulo  eiseen perhemalliin ja nipiste  yihin asuinneliöihin, 
on käy  öä tulevaisuudessa.

Kilpailuohjelma ja paikka antoivat kehyksen suunnitelmalle, jota diplomityövaiheessa tar-
kensin ja täydensin. Paljon tein myös näkyväksi sitä, mikä jäi kilpailupalautuksen ulkopuolel-
le. Konsep   ei ole sido  u konteks  in vaan on sovelle  avissa monenlaiseen ympäristöön ja 
monenlaisille asukkaille. 

”Who shares has more.” 
Anna Kästlen inspiroivat sanat Alvar Aalto Symposiumissa elo-
kuussa 2018 tukivat tämän tutkielmani tekoa ja pitävät toivo  a-

vas   ajatukset ilmassa jatkossakin.
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Diplomityö perustuu Asuntoreformi Helsinki - Asuminen 2020  -kilpailuehdotukseeni. Konteks  na 
on merellinen kaupunginosa Meri-Ras  la Helsingissä.

Suunnitelmakor  eli lii  yy olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen rakennetun ja luonnon  -
laisen ympäristön rajapinnassa o  aen käy  öönsä molempien hyvät puolet. Meri-Ras  lan  ellä 
rakennukset rajaavat katu  laa, mu  a toivo  avat myös avauksin poikkeamaan kor  eliin. Kallioinen 
metsämaasto luikertelee rakennusten välistä koh   pihaa ja on vahvas   läsnä koko kor  elissa.

Massoi  elultaan kor  eli nouda  aa alueen mi  akaavaa. Rakennukset ovat 
2-4  -kerroksisia lukuun o  ama  a 8-kerroksista maamerkkirakennusta Meri-Ras  lan  en ja Halkai-
sijankadun risteyksessä, joka jakso  aa kulkemista ja alueen hahmo  amista.

Kor  eli rakentuu yhdistelmästä eritasoista yhteisöllisyy  ä. Meri-Ras  lan  en varrella kaupungi-
nosaan tuodaan uusi elemen   : urbaani kohtaamispaikka. Aukio liike  loineen on kohtaamispaikka 
kor  elin ja kaupunginosan asukkaille. Paikka bussipysäkkien vieressä on paikka esim. kahvilalle, 
kor  elikirjastolle ja harrastus  loille.
 Katutasolta noustaan pihakannelle, asteen yksityisemmälle kor  elitoritasolle, jolle aukeaa 
asuntoja palvelevat yhteis  lat. Kor  elitori on asukkaiden yhteinen kohtaamis- ja tapahtumapaikka, 
mu  a palvelee myös alueen muita asukkaita. Visuaalinen yhteys läpinäkyvyytenä liike  lojen läpi 
kadun ja kor  elitorin välillä tukee helppoa lähestymistä. Toritasolla on myös joustavien  lojen alue, 
joka on tarkoite  u vapaas   vara  avaksi niin työskentelyyn kuin näy  ely-, juhla-, harrastus tai pop 
up  -tapahtuma  laksi. 

Kor  elin asuntotypologia jakaantuu kolmeen: jae  uihin  loihin perustuva asuminen, yhteis  loihin 
perustuva asuminen palveluna sekä townhouse-tyyppinen asuminen. 

Suurin osa kor  elin asumisesta on jae  uihin  loihin perustuvaa asumista. Se on uudenlainen 
yhteisölliseen asumiseen perustuva asuntotyyppi, jossa erilliset varioitavat asuntosolut lii  yvät 
jae  uihin  loihin muodostaen yhdessä asuntoperheitä. Jaetut  lat ovat luonteeltaan puolijulkista 
asuin  laa sisältäen  loja, joita ei ole väl  ämätöntä toistaa asunnosta toiseen. Näiden jae  ujen 
 lojen tarkoituksena on myös luoda alusta sosiaalisille kontakteille osana arkista asumista, mu  a 

ilman e  ä menetetään mahdollisuus yksityisyyteen. 
 Asunnon sisäinen puoliyksityinen vyöhyke on säätelyyn yksityisen ja yhteisöllisyyden välillä. 
Asuntosolu voidaan avata kokonaan osaksi jae  ua oleskelu  laa vain osi  ain tai sulkea kokonaan. 
Sulje  aessa asunto fyysises   voidaan kuitenkin säily  ää halu  aessa visuaalinen yhteys, jolla 
ehkäistään yksinäisyyden ja turva  omuuden tunne  a (esimerkiksi lapsi yksin kotona koulupäivän 
jälkeen tai yksinasuva seniori). 
Asuntoperheet ovatkin eräänlaisia mikrokyliä tai pihapiirejä, joissa eletään omaa elämää, mu  a 
jossa yhteisöllisyys on arjen voimavara. 

1/3

Kaupunginosan osa
Alueen palvelut sijoi  uvat tällä hetkellä metroaseman läheisyyteen, joten katu  laa rajaavat liike-
 lat laajentavat palveluverkostoa, joka on suotuisaa elävän kaupunkiympäristön kehi  ymisen 

kannalta.
Kor  eliin on sijoite  u myös uusi elemen    alueella; urbaani kohtaamispaikka julkisen ja puoliju-
lkisen  lan rajapinnassa. Aukion tehtävä on tukea yhteisöllisyy  ä ja toimia paikkana niin spon-
taaneille kohtaamisille, suunnitelluille tapaamisille kuin järjestetyille tapahtumillekin. Sijain   
bussipysäkkien yhteydessä luontaisine liikennevirtoineen on luonteva paikka kahvilalle tai lounas-
ravintolalle, kor  elikirjastolle tai harrastus  loille. Sillä on mahdollisuus kehi  yä alueen asukkaiden 
yhteiseksi olohuoneeksi.
Katutasolta noustaan pihakannelle, asteen yksityisemmälle kor  elitoritasolle, jolle aukeaa asunto-
ja palvelevat yhteis  lat (asukas-, monitoimi-, verstas- ja kuntosali  lat). Kor  elitori on asukkaiden 
yhteinen kohtaamis- ja tapahtumapaikka, mu  a palvelee myös alueen muita asukkaita. Visuaalin-
en yhteys läpinäkyvyytenä liike  lojen läpi kadun ja kor  elitorin välillä tukee helppoa ulkopuolista 
lähestymistä. Kor  elitoritasolla on myös joustavien  lojen alue, joka on suunniteltu palvelemaan 
eri käy  ötarkoituksia ja mahdolliseksi jakaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Tilassa tai sen osissa 
voidaan järjestää erilaisia pop up -tapahtumia ja näy  elyitä tai se voi toimia harrastus-, työ- tai 
neuvo  elu  lana. Joustavien  lojen alue on mahdollista myös avata osaksi ulko  laa esim. tapahtu-
ma-aikaan.

Kor  eli
Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja maahanmuu  ajia, ja etenkin äi  en ja lasten päivi  äinen elin-
piiri on usein kodin lähialue. Sopeutumista ja sosiaalisia kontakteja varten on tärkeää, e  ä läheltä 
löytyy  laa kohtaamisille ja yhteiselle olemiselle: yhteisöllisyyden muodostumiselle yhteisen teke-
misen kau  a.
Kor  elin rakennusten sisäpihanpuoleiset  lat ovat pääosin käy  ötarkoitukseltaan kor  elin yhteisiä 
 loja. Asukas-/monitoimi  lat, kuntosali, verstaat ja joustavien  lojen vyöhyke ovat avautuvat 

estee  ömäs   tori-/pihatasolle. Sisäpihan keskelle, yhteiselle ulko-oleskelualueelle on sijoite  u 
kor  elin yhteinen pihasauna sekä kesäkei   ö. Oleskelualueen osaksi on integroitu reilunkokoinen 
hiekkalaa  kko, jossa leikkiviä lapsia on helppo pitää silmällä. Varsinainen leikkialue on sijoite  u 
hieman sivuun. Ulko-oleskelualueeseen lii  yy kasvihuone viljelylaa  koineen.

Rakennus
Asuinkerroksissa luonteenomaista on läpinäkyvyys ja pitkät näkymät. Porrashuoneesta ei pui-
kahdeta anonyymis   omaan asuntolokeroon vaan eletään rakennusta yhdessä rinnakkain yksity-
isyyden ja yhteisöllisyyden suhde  a säädellen. Sukunimen tai asunnon numeron sijaan naapureilla 
on vähintään nimi ja kasvot. 

Asunto
Asunnot jakavat keskenään erilaisia  loja, ja yhteisöllisyyden ja yksityisyyden suhde  a on mahdolli-
suus säädellä joustavas  .

YHTEISÖLLISYYS
SUUNNITELMAN PERUSTA ON YHTEISÖLLISYYS ERI 

TASOILLA, ERI MITTAKAAVOISSA.

asemapiirros 1:500

katu- ja korttelitoritaso 1:500
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ASUNTOTYPOLOGIA
JAETTUIHIN TILOIHIN PERUSTUVA ASUMINEN_

YHTEISTILOIHIN TUKEUTUVA ASUMINEN PALVELUNA_

PIENKERROSTALOASUMINEN_

1. kerros 2. kerros 3. kerros

PIENKERROSTALO 1:200

2/3

JAETUT TILAT 
OSANA ASUNTOA

41 ASUNTOA

ASUMINEN
PALVELUNA / 
HUONEISTOT 

TYÖSKENTELYYN 
TAI ASUMISEEN

20 HUONEISTOA

PIENKERROSTALO
8 ASUNTOA
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