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Opiskelija-asumiseen vaikuttavat tällä hetkellä monet muutokset. Opiskelijoiden soluasuminen on heikossa maineessa ja ympäri maata purettavien asuntojen tilalle rakennetaan kovan kysynnän vuoksi yksiöitä. Ympäristöministeriön säädösten muuttumisen
myötä opiskelija-asunnot ovat vuoden 2018 alusta voineet olla entistä pienempiä.
Tämä muutos vaatii pienien asuntojen suunnitelulta kauaskantoisuutta, jotta ne eivät
myöhemmin kokisi samaa kohtaloa kuin soluasunnot nyt. Opiskelija-asumisen kehittämisessä vaikuttaa samanaikaisesti laajemmat muutokset kun nykyinen, entistä liikkuvampi elämäntyyli on kasvattanut tarvetta monipuolisemmalle asumistarjonnalle.
Joustavuus mahdollistaa opiskelija-asumisen mukautumisen erilaisiin asumistarpeisiin- ja tilanteisiin. Sen avulla saadaan tehokasta ja monipuolista tilankäyttöä, mikä
palvelee nykyhetkessä niin yksittäistä opiskelijaa, asukasryhmää kuin rakennuttajaa.
Joustavuuden keinoin pystytään myös parantamaan rakennuksen sopeutumista sen
elinkaarensa aikana kohtaamissa muutoksissa.
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Yhteisöllinen asuminen on kansallisesti ja kansainvälisesti kasvattanut jatkuvasti
kiinnostusta. Opiskelija-asumisessa on valtava potentiaali yhteisölliselle asumiselle.
Yhteiset tilat opiskelija-asumisen yhteydessä palvelevat niin opiskelijayhteisöä kuin
lähiympäristöä. Näin myös pystytään osaltaan vastaamaan kysyntään, mitä nykyistä
monipuolisempaa asumistarjontaa sekä jakamistaloutta kohtaan on.
Tämä diplomityön tavoitteena oli tarjota Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle eli
TOAS:ille keinoja vastata nykyisen opiskelija-asumisen asukaslähtöisiin kehittämistarpeisiin. Tärkeimmiksi näkökulmiksi vastauksena nykytilanteen haasteisiin nousivat
joustavuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Työ tuottaa ratkaisukeinoja etenkin
TOAS:in tämän hetken suurinta kehityshanketta, Hippoksen aluetta varten.
Diplomityössä tarkasteltiin ensin keskeisiä asukaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja
joustavuuden näkökulmia kirjallisuuskatsauksen muodossa. Näiden näkökulmien
pohjalta kehitettiin Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle suunnittelutyökalu. Suunnittelutyökalulla ja sen ratkaisumalleilla pyrittiin yhdistämään keskeiset näkökulmat ja
tavoitteet suunnitteluprosessin vaiheisiin ja helpottamaan vuorovaikutusta opiskelijaasumishankkeen osapuolten välillä. Kaaviomainen tieto helpottaa suunnittelutyökalun
käyttöä ja jatkojalostamista myöhemmissäkin TOAS:n hankeissa. Ratkaisumalleissa esiteltiin esimerkkisuunnitelmia Hippoksen tontille sovellettuna selvennykseksi suunnittelutyökalun periaatteista.
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Student housing is under many changes at the moment. Students communal
housing isn’t being appreciated as such and there are all over the country communal
apartments that are being teared down and replaced with studio apartments due to
the high demand. The changes in the statutes of the Ministry of the Environment
has
allowed the student apartments being even smaller starting from the beginning of 2018. This change requires far-reaching design of the smaller apartments in
order to avoid the same end-result as the current communal apartments. At the same
time the development of the student housing is influenced by large-scale changes as
the current, more mobile lifestyle has increased the need for more versatile housing
selection.
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Flexibility is allowing the student housing to accommodate different housing needs
and situations. It is helping in an effective and versatile use of space, which serves
a single student, the resident groups as well as the builder. Flexibility also helps in
improving the adaptation of a building in all possible changes in its life cycle.
The interest to communal housing has been continuously growing in Finland
but also internationally. In student housing there is a vast potential for communal
housing. Shared spaces in student housing serve the student community as well as the
surrounding area. This is also a way to react to the demand towards the more versatile
housing selection and the sharing economy.
The aim of this master thesis was to offer for the Tampere Student Housing Foundation
(TOAS) ways to react to the resident central development needs of the current student
housing. The most important aspects that can be seen as an answer to the challenges
of the current situation were the development of the flexibility and communality. This
thesis provides solutions especially for the biggest current development project of the
TOAS, which is the Hippos area.
In this thesis were first considered the main aspects of resident centered design,
communality and flexibility in a literature review. Based on these aspects a design tool
was developed for TOAS. The aim with this design tool and its solution models was
to combine the central aspects and goals for the different steps of the design process
and to make the communication easier between the parties of the student housing
project. The provided figurative information helps in the use of the design tool and
allows the design tool to be used also in further projects by TOAS. In the solution
models were presented illustrations adapted for the Hippos area as a clarification of
the principals of the design tool.
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1.1 DIPLOMITYÖN KUVAUS
TYÖN LÄHTÖKOHDAT
Asuminen tutkimus- ja suunnittelukohteena sisältää useita mielenkiintoisia tulokulmia. Tämän diplomityön lähtökohdaksi
valikoitui erityisesti opiskelija-asuminen,
koska opiskelijoiden elämäntyyliin liittyy
monia mahdollisuuksia. Opiskelija-asumisen historia, nykyhetki ja tulevaisuus
paljastavat mielenkiintoisia muutoksia
sekä asumiskäytännöissä että itse asuntojen suunnittelussa.

1. JOHDANTO

Haasteita
opiskelijoiden
asumisvalinnoille asettaa usein taloudellisten
resurssien rajallisuus sekä asumisen väliaikaisuus. Molemmat tekijät voivat tuottaa
haasteita myös kotiutumiselle Yhteisöllisyys ja joustavuus nousevat tärkeiksi
teemoiksi, kun puhutaan asukaslähtöisestä lähestymistavasta opiskelija-asumisen
kehittämisessä. Juuri nyt on meneillään
paljon hankkeita opiskelija-asumisen kehittämiseksi ympäri maata. Tämän vuoksi
Tampereen
opiskelija-asuntosäätiökin
tekee kehitystyötä tahollaan mikä mahdollisti tämän diplomityön.

8

DIPLOMITYÖN TAVOITTEET

AIHEEN RAJAUS

TYÖN RAKENNE

Tämän diplomityön tavoitteena on tuottaa
Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle tietoa, suunnittelutyökalu ja ratkaisumalleja
yhteisöllisyyttä edistävän ja entistä joustavamman opiskelija-asumisen kehittämiseksi. Diplomityön osatavoite on palvella
Tampereen Kalevassa sijaitsevan Hippoksen tontin toteutussuunnittelua, mutta
laajempana tavoitteena on materiaali, joka
olisi sovellettavissa myös muissa Tampereen opiskelija-asuntosäätiön kohteissa.
Tärkeä tavoite sekä toimeksiantajan tahto,
on suunnitella tilankäytöltään tiloja, jotka
olisivat talou-dellisesti opiskelijoiden saavutettavissa.

Diplomityö rajautuu käsittelemään nykyisen opiskelija-asumisen kehittämisen
kannalta oleellisimmiksi rajattuja näkökulmia: asukaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä
ja joustavuutta. Tässä diplomityössä tilankäyttö on tärkein katsontakanta kaikkiin näihin osa-tekijöihin.

Diplomityö koostuu kirjallisuusosuudesta, johon kuuluu luvut 2, 3 ja 4 sekä
suunnitteluosuudesta, johon kuuluu luvut
5, 6 ja 9. Diplomityön alkuosan metodina
on kirjallisuuskatsaus. Siinä tarkastellaan
opiskelija-asumisen nykytilaa Suomessa,
minkä jälkeen tarkastellaan opiskelijaasumiseen vaikuttavia näkökulmia laajemmin. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi
esitellään tarkemmin case Hippos, jossa
myös tämän työn ratkaisumalleja sovelletaan. Tässä yhteydessä tarkastellaan
myös suunnittelutyökalun tarvetta.

Suunnittelutyökalu
pyrkii
helpottamaan hankeen osapuolten välistä kommunoikointia
suunnittelutavoitteiden
ylläpitämiseksi läpi suunnitteluprosessin.
Työn tavoite on toimia eräänlaisena muistilistana suunnittelutavoitteiden saavuttamiseksi. Työ on kohdistettu ensisijaisesti
opiskelija-asumisen kehittämiseen, mutta
se pyrkii samalla monipuolistamaan osaltaan nykyaikaista kaupunkiasumista.
Työ on suunnattu rakennusalan ammattilaisille, erityisesti rakennuttajille ja arkkitehdeille käyttäjälähtöisen suunnittelun
tueksi. Diplomityö tehdään Tampereen
opiskelija-asuntosäätiön toimeksiantona.
Diplomityön teko alkoi toukokuussa 2018
ja sen tarkastajina toimivat professori Ilmari
Lahdelma sekä tohtori Suvi Nenonen.
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Ratkaisumalleina toimivat suunnitelmat
rajautuvat pohjapiirustuksiin ja kaaviomaiseen tietoon. Julkisivuihin ei tarkoituksellisesti oteta kantaa, mikä mahdollistaa
konseptin vapaamman soveltamisen
muissa kohteissa. Suunnittelutyökalun
ratkaisumallit tuovat esiin esimerkkejä suunnittelutyökalun soveltamisesta joustavuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi
tilasuunnittelussa.
Suunnitelmien ratkaisumallit keskittyvät
diplomityön laajuden takia aiheen kannalta oleellisimpiin näkökulmiin eli osioihin,
jotka edistävät asukaslähtöistä suunnittelua, tukevat omaehtoista yhteisöllisyyttä
sekä asuntojen ja rakennuksen joustavuutta.

Kirjallisuuskatsausta seuraa diplomityössä
kehitetyn suunnittelutyökalun esittely.
Suunnittelutyökalun tavoitteet rakentuvat kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyihin
teemoihin, eli kehittämisen kolmikentän
ympärille. Suunnittelutyökalua seuraa
ratkaisumallit. Niissä suunnittelutyökalun
keinoille annetaan suunnitteluesimerkkejä asukaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden
ja joustavuuden kannalta oleellisimmilla
osa-alueilla.
Liiteosuudessa esitellään lisäksi asuntotyyppejä, joita on kehitetty opiskelijoilta
saadun palautteen pohjalta. Näitä asuntotyyppejä voidaan suoraan soveltaa
muihin opiskelija-asumisen kohteisiin.
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2.1 OPISKELIJA-ASUMISEN NYKYTILANNE SUOMESSA

2. OPISKELIJA-ASUMINEN
SUOMESSA
Tässä luvussa käsitellään lyhyesti opiskelija-asumisen nykytilaa, sen tarjontaa ja
puutteita. Tämän jälkeen käydään läpi
merkittävimmät
opiskelija-asuntojen
rakentamista koskevat säädökset, jotka
antavat lähtökohtia uudelle opiskelijaasuntotuotannolle.

Opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen
joukko, vaikka monet tarpeet ja tekijät
yhdistävät heitä. Nyky-yhteiskunnassa yleistynyt liikkuva elämäntapa tuo
mukanaan
tarpeen erilaisille asumisen ratkaisuille, joihin nykymuotoinen
asunto- ja palvelutarjonta vuokrasopimustyyppeineen ei tarjoa tarpeeksi vaihtoehtoja. Opiskelun luonne on parhaillaan
muutoksen alla liikkuvamman elämäntyylin ja teknologiayhteiskunnan mukana.
Tämä näkyy nykyasumisen ja opiskelun lomittumisena ajasta ja paikasta riippumattomina.1 Suuri ero opiskelija-asukkaiden
välillä on siinä, kuinka paljon he käyttävät
kotiaan ja viettävät siellä aikaa. Pääsääntöinen asuinkaupunki voi olla työn tai perhe-elämän takia eri kuin opiskelukaupunki, jolloin opiskelukaupungissa olisi tarve
vain osa-aikaisemmalle asumisratkaisulle.
Nykyisessä opiskelija-asumisessa näkyy
vahvasti yli 30 vuoden takaiset rakennusratkaisut. Tämä vanhempi opiskelijaasuntokanta koostuu Suomessa suurelta
osin soluasunnoista, joissa normaaleihin
perheasuntoihin poikkeuksena on lukitut makuuhuoneet ja tavallista parempi
äänieristys. Kasvaneen kysynnän vuoksi
yksiöitä alettiin rakentaa enemmän 1990luvulla. Aluksi asunnot olivat nykymit-

1

Päivinen et al. 2004: s. 22

Kuva 1
Alvar Aallon suunnittelema v. 1962 valmistunut Neue Vahrin
opiskelija-talo. Aalto painotti yhteistilojen tärkeyttä pieniä
(tuohon aikaan 35 m2) asuntoja suunniteltaessa, minkä takia
joka kerroksessa on yhteistila.

12

tapuulla hulppeita, yhdelle hengelle
oli paljon tarjolla jopa 40 m2 suuruisia
huone ja tupakeittiö -tyyppisiä asuntoja.
Myöhemmin vakiintui noin 30 neliömetrin
suuruinen, pitkä ja kapea kenkälaatikkomallina tunnettu yksiö. Opiskelijataloihin
tehtiin aiemmin normaaleja kerrostaloja
enemmän yhteistiloja, kuten suuria kerhohuoneita, jotka palvelivat yhteisinä
olohuoneina. Niissä voitiin viettää aikaa
ja kerhohuoneen koon salliessa pelata
esimerkiksi pingistä. Myöhemmin yksiöiden yleistyessä kerhotilat pienenivät,
jolloin niiden monipuolinen käytettävyys
huononi.2 Yksiöt ovat edelleen opiskelija-asuntosäätiöiden halutuinpia asuntoja ympäri maan. Tämän takia monet
säätiöt ovat solujen ylitarjonnan vuoksi
purkaneet tai myyneet kokonaisia taloja
tai muuttaneet soluasuntoja yksiöiksi peruskorjauksen yhteydessä.3

Kuva 2.
Nykyisin tyypillinen kenkälaatikkoyksiö. Vähemmän
valoa tarvitsevat tilat ovat syvemmällä rakennuksen
rungossa.
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Opiskelijoiden tarpeita ja toiveita selvitetään muun muassa opiskelijakyselyillä. Helsingissä huomattiin esimerkiksi
ennen Kämppishaku-sovelluksen kehittämistä, että kaveriasukkaat eli toisilleen
tutut asukkaat, ovat asumiseensa kaikista
tyytyväisimpiä, vaikka he asuvat pohjaratkaisuiltaan samanlaisissa asunnoissa kuin
soluasujat.4 Tämän takia opiskelija-asuntosäätiöt esimerkiksi Helsingissä sekä
Tampereella ovat panostaneet asuin-

2

Hartikainen et al. 2017: s. 28

3

Rakennuslehti 2018

4

M&M 2016

kumppanin valinnan mahdollisuuteen.5,6
Uudempana kehityssuuntana on yhteisöllisyyden kehittäminen yli asunto- ja
asukasryhmärajojen. Tästä esimerkkinä
Jätkäsaaressa sijaitseva Sukupolvienkortteli, jonka pyrkimyksenä on ollut tuottaa “monisukupolvista yhteisöllisyyttä
kaupunkiasumiseen”7. Suomessa ollaan
vielä huomattavasti muuta Eurooppaa
jäljessä monipuolisen asunto- ja asumismuotojen tarjonnassa.
Yhteisöllisyyteen kannustavien tilojen
suunnitteluun on myös toinen syy. Vuoden 2018 alusta normaaleiden yksiöiden
rinnalle on alkanut tulla opiskelija-asumista koskevien säädösten helpottumisen
myötä miniasuntoja. Säädökset vaativat,

5

TOAS-a 2019

6

HOAS

7

ARA 2019

Kuva 4

Kuva 3
Eri luonteisia yhteistiloja tarjoava opiskelija-asuntola Massachusettsin Amherstissa

Kuvat 4 ja 5
Tässä opiskelijatalossa resepcion-tiski on laitettu hieman
syvemmälle ja julkinen kahvila pöytineen heti ensimmäiseksi,
jotta se houkuttelisi pistäytyjiä ja edistäisi ihmisten vuorovaikutusta. Harjakattoisella laajennuksella on pyritty kotoisaan
tunnelmaan. Lontoo, 2010.

Kuva 5
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että miniasuntoja tehtäessä yhteistiloihin
tulee panostaa, jotta asuintilaa saadaan
lisää yhteisistä tiloista. Esimerkiksi Jyväskylässä on miniasuntojen rinnalla kehitetty
yhteistiloja kunnostamalla keskeisellä paikalla sijaitseva yhteistila Rentukka tarjoamaan muun muassa ravintola sekä opiskelu- ja harrastetiloja.8

Kuva 6
BIG:in opiskelijoille suunnittelemat edullisuutta tavoittelevat
konttiasunnot Kööpenhaminan keskustassa

Miniasuntojen myötä on alkanut ilmestyä
myös moduulikalustettuja asuntoja tarjoamaan aiempaa helpompaa yksinasumista.
Seuraavalla sivulla on esimerkki Jyväskylän
Kortepohjaan toukokuussa 2018 valmistuneesta Kätevä koti- asunnosta. Asunnot ovat 16,5 m2 suuruisia ja sisältävät
seinälle taitettavan sängyn.9 Kohde ei
kuitenkaan vielä ota käyttöön täyttä potentiaalia kalusteista, koska kalusteet eivät
ole monikäyttöisiä, ainoastaan seinälle
nostettavia. Kalustettu miniasuminen on
muuttamista ajatellen perinteistä asuntoa
vaivattomampi vaihtoehto suomalaisopiskelijoille, mutta myös erittäin tärkeä
mahdollisuus kansainvälisille opiskelijoille. Etenkin pääkaupunkiseudulla on
ollut huolta suomalaiskorkeakoulujen
kansainvälisestä kilpailuasemasta, mikäli
asuntopulaa ei saada hallintaan.10 Tässä
valmiiksi kalustettu miniasuminen on tilanpuutteen takia avainasemassa.

monessa kaupungissa rakennuskannan
ikääntymisen sekä asumistapojen ja –toiveiden muutostarpeet. Uusissa hankkeissa tulisi huomioida ennaltaehkäisy, jotta
laajassa mittakaavassa tapahtuvat rakennusten purkamiset toimimattomuuden ja
joustamattomuutensa takia pystyttäisiin
välttämään tulevaisuudessa. Samaan aikaan kustannuskykyisten pienasuntojen
kehittämisen kanssa tulisi opiskelijaasumisssa edelleen ja enemmän panostaa
niiden tekijöiden poistamiseen, jotka saavat soluasumisen näyttäytymään epämieluisana. Näin opiskelija-asuminen pääsisi
potentiaaliinsa yhteisöllisen elämäntyylin
kokeilupaikkana, mikä parantaisi myös
opiskelija-asumisen kilpailukykyä entisestään.

Kuva 8
C-talon 16,5 m2 yksiö Jyväskylän Kortepohjassa.
Kylpyhuone vie suhteettoman suuren - lähes oleskelutilan levyisen- osan asunnosta. Uusissa kohteissa tämä on
vältettävissä.
Kuva 9
JYY A-talo, muuntojoustava kalusteratkaisu, eli nk. Kätevä koti

Opiskelija-asuminen kohtaa tällä hetkellä
Kuva 7
Erilaiset moduulikalusteet ja “miniasuminen” ovat tällä
hetkellä ajankohtaisia teemoja muussakin asumisessa kuin
opiskelija-asumisessa johtuen asumisen kalleudesta ja minimalistisuuden trendikkyydestä.
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8

JYY 2019

9

Kortepohja 2018

10

AYY 2010
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2.2

LAINSÄÄDANNÖLLISTEN MUUTOSTEN MERKITYS
OPISKELIJA-ASUMISESSA
Kaikkeen
asuntotuotantoon
vaikuttaa Suomessa vahvasti lukuisat normit,
säädökset ja asetukset. Ne reagoivat
asumistarpeiden muutoksiin yleensä hitaasti, mikä hidastaa asuntotuotannon
monipuolistumista. Ympäristöministeriön
asetukset koskien opiskelija-asumisen
koko- ja esteettömyysvaatimuksia astuivat voimaan 1.1.2018 alkaen. Tästäkin
johtuen uusille opiskelija-asumisen ratkaisumalleille on ajankohtainen tarve.
Opiskelija-asunnoilla on aiemmin ollut
sama 20 m2 minimikokovaatimus kuin
muillakin asunnoilla. Ympäristöministeriön asetuksen asuin-, majoitus- ja työtiloista (7 §) mukaan kuitenkin opiskelijaasunnot ovat vuoden 2018 alusta alkaen
saaneet olla minimissään 16 neliömetrin
suuruisia edellytyksenä, että yhteisistä
tiloista saadaan lisää oleskelu- ja muita
tiloja asukkaan käyttöön 11. Tämä asetus
tuo helpotusta eri hinta- ja tarvetasoisten
asuntojen suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Kuitenkin opiskelijakyselyissä12, 13
nähdään, että monet opiskelijat arvostavat asunnossa myös tilaa. Tämän takia
täytyy huomioida, että asuntotarjonnassa koko asuntojakaumassa koossa tulee
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11

Ympäristöministeriö-a 2018

12

Partanen 2016: s.72

13

TOAS/Fira

olla myös valinnanvaraa, mikäli halutaan
toimia asukaslähtöisesti. Jos aletaan tehdä pelkkiä miniasuntoja, se voi aiheuttaa
tulevaisuudessa samanlaisia ongelmia
kuin nykyinen solujen liikatarjonta. Asiaan
tuleekin suhtautua ennakoivasti suunnittelun keinoin.
Ympäristöministeriö on laatinut myös
uuden asetuksen esteettömästä rakentamisesta. Momentissa 10 kerrotaan,
että sellaiset asuintalot, joissa asuu vain
opintotukilain mukaiseen opintukeen
oikeuttavaan koulutukseen osallistuvia
henkilöitä tai vain 18-29 -vuotiata asukkaita, tarvitsevat vain 5 % esteettömiä
asuntoja. Esteettömän asunnon tulee
sisältää esteettömän eteisen, keittiön ja

wc- ja pesutilan. 14 Tällä asetuksella on
merkittävä vaikutus opiskelija-asuntojen
suunnitteluun, koska pienissä asunnoissa
suuret kylpyhuoneet vievät suhteessa
suuren tilan asunnosta ja ovat näin valmiiksi usein niukasti mitoitetuista, varsinaisista asuinhuoneneliöistä pois. Momentin mukaan asukkaiden yhteisten
sauna-, pesu- ja pukuhuonetilan tulee
soveltua liikkumis- ja toimimisesteisille
ihmisille 15. Luonnollisesti yhteistilojen on
hyvä olla myös muilta osin esteettömiä,
jotta tasa-arvoisuus turvataan.

14

Ympäristöministeriö-b, 2018

15

Ympäristöministeriö-a, 2018

Kuva 10
Uumajan Tvistevägenin kohde täynnä 16 m2 yksiöitä.
Kylpyhuone asunnossa ei ole esteetön, mutta tämän
työn tekijän kokemuksen mukaan se on kokonsa
puolesta riittävä yhdelle. Käytävässä on lisäksi joka
kerroksessa kaksi esteetöntä kylpyhuonetta vierailijoita varten.
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3.1 ASUKASLÄHTÖISYYS
3.1.1 LÄHTÖKOHTANA ASUKASLÄHTÖISYYS

3. OPISKELIJA-ASUMISEEN
VAIKUTTAVIA NÄKÖKULMIA
Tässä luvussa käsitellään opiskelija-asumisen kehittämisen kannalta tärkeitä ja
ajankohtaisia näkökulmia, jotka ovat asukaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja joustavuus.
Koska näkökulmat ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa, on niistä toisinaan vaikea
puhua puhumatta samalla toisesta. Tästä
johtuen luvun lopussa johtopäätöksenä
muodostuu kehittämisen kolmikenttä, joka
toimii myöhemmin esiteltävässä suunnittelutyökalussa tärkeänä osa-alueena.

Asukaslähtöinen suunnittelu on asumisen
käyttäjä- tai asiakaslähtöistä suunnittelua,
koska asumisessa asikas on usein asukas.
Asukaslähtöisyys voidaan nähdä laajana
käsitteenä, mutta se on asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa asumistapoihinsa.
Keinoja tähän on muun muassa asukkaiden osallistaminen ja heidän tarpeiden
ja toiveiden ymmärtäminen sekä pyrkimys vastata niihin suunnittelun keinoin. Lähtökohta asukaslähtöisyydelle
on asumismuotojen ja asuntotypologian monipuolistaminen,16 koska asukaslähtösyyden yksi edellytys on joustavien ratkaisujen tarjoaminen palvelemaan
yksilöllisiä tarpeita17.

ja saaneet rakennusluvan helposti 18.
Opiskelija-asuminen yhtenä vuokraasumisen muotona pystyy tarjoamaan
asumiseen helposti lähestyttäviä ja matalan riskin ratkaisuja, kun hankkeen riskit
eivät ole vuokralaisella. Vuokra-asumisen
vaihtuvuuden takia mahdollisuuksia pääsevät hyödyntämään useat ihmiset. Tulevaisuudentutkija Ilkka Halavan mukaan
juuri vuokra-asumisessa on selvä kenttä
yhteisölliselle asumiselle, johtuen omistamattomuuden aiheuttamasta tasavertaisuudesta asukkaiden välillä.19

Asukaslähtöisessä suunnittelussa suurin
rooli
asuntotuotannon monipuolistamisesta on kunnallisen tason päättäjillä,
kaavoituksella sekä rakennuttajilla. Asuntotuotanto monipuolistuu hitaasti ja kerrostalotuotanto on nykyisellään vielä
melko yksipuolista. Monipuolistumista
hidastaa rakentamisen tuotantolähtöisyys, vakiintuneet käytännöt17 sekä se,
että riskien minimoimiseksi rakennetaan
asuntoja, jotka ovat aiemminkin myyneet

Opiskelija-asumisen
parissa
asukaslähtöistä
suunnittelua
saatetaan
toteuttaa
esimerkiksi
selvittämällä
asukkaiden tarpeita ja toiveita kyselyin.
Asukaslähtöisyys ei saisi rajoittua ainoastaan tähän alkuvaiheen huomiointiin, vaan suunnittelussa tulee
turvata asukkaalle myös asumisen aikainen asuinympäristöön vaikuttaminen. Tässä
avainasemassa on vuokrantarjoaja, jonka
tulee tehdä kaikille opiskelijoille selväksi
heidän vaikuttamisen mahdollisuudet
läpi asumisen.

16

Kotilainen 2013

18

Krokfors 2010: s. 212

17

Hedman & Kotilainen 2015

19

Tulevaisuuden asuminen-seminaari 2018
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3.1.2 OMA TILA JA TILOJEN SYNERGIA
Suurin osa tamperelaisopiskelijoista
haluaisi asuntonsa koon asettuvan 2040 neliömetrin välille ja 45 prosenttisesti haluttiin omaan käyttöön sekä yhtä
että kahta huonetta20. Esimerkiksi 40 m2
asuntoon saisi paljon avointa tilaa ja sitä
myöten joustavuutta, mutta näin tilava
asunto yhdelle, keskustan läheisyydessä
olisi monelle opiskelijalle taloudellinen
haaste. Opiskelijoille merkitsee asunnon valinnassa eniten hinta 20, 21, vaikka
opiskelijat arvottavat myös enenevästi
asumisen laatua. 22 Edullisuuden tarve
ohjaa pienien asuntojen tarpeeseen.
Vapaita asumisen valintoja ja asunnon
sopivuuden maksimointia rajoittaa todellisuudessa taloudelliset ja muut käytännön realiteetit, jolloin asumisen ideaalien ja todellisuuden yhteensovittaminen
on monesti kompromissi. Toiveiden toteutumisen osuus on kuitenkin suoraan
yhteydessä asukkaan kokeman hyvinvoinnin, elämänlaadun ja terveyden kanssa. 23
Tämän takia tulisi miettiä, kuinka saavutetaan asukkaiden toiveita asumiskustannusten kasvamatta mahdottomiksi.

21

mintojen erottamista varten. Tampereen
kyselyssä 20 vain alle kaksi prosenttia osoitti kiinnostusta alle 20 m2:n asuntoihin.
Tämä saattaa osin johtua toimivien miniasuntoesimerkkien puutteesta. Tilantarvetta pystytään usein pienentämään joustavuudella. Yksi ratkaisu olisi, että tilat eri
toiminnoille voitaisiin saavuttaa muokattavuuden ja monikäyttöisyyden keinoin,
vaikka asuinneliöitä ei saataisikaan lisää.
Näin saataisiin muodostettua tunnelmaltaan ja toiminnoiltaan erilaisia tiloja ilman, että se kasvattaisi asunnon kokoa
samalla tavalla kuin lisähuoneet- tai neliöt.
On tärkeää, että mahdollisuus omaan tilaan, henkilökohtaiseen paikkaan, vaikka
pieneneenkin joka tapauksessa aina turvataan.

opiskelijan arjessa ja asumisessa. Nykyisin
puhutaan käänteisestä luokkahuoneesta,
jossa tieto siirtyy opiskelijoilta kohti opettajaa. Opiskelun vastaanottava, kuunteleva osuus tapahtuu kotona itsenäisesti
ja yhteisiin opetustilanteisiin saavutaan
keskustelemaan opiskelijavetoisesti ennakkoon perehdytystä aiheesta opettajan
ohjatessa sivusta seuraavammassa roolissa. Massaluennot siirtyvät verkkoon,
jolloin luentosali voi siirtyä kotiin. Toimiva
verkko on tärkein yksittäinen opiskelun
mahdollistava edellytys. Luentojen siirtyessä kotiin, tulisi koulutilojen tukea ryhmässä tehtäviä pohdintoja ja työskentelyä, koska kotitehtävät tehdään ikään
kuin koululla ja kotiluennot ovat perinteisen passiivisen seuraamisen osuutta.25

Monelle väljyys asumisessa on itseisarvo, mutta toiset kaipaavat tilaa eri toi-

Opiskelu- ja työelämästä on tullut aiempaa liikkuvampaa ja vähemmän fyysisesti
tiettyyn paikkaan sidottua, mikä vaikuttaa
tilantarpeisiinkin. Työ on yhä useammin
sidoksissa tietoon ja sen hyödyntämiseen,
jolloin tietotyöläisten elämässä työnteon
rajat saattavat olla joustavat, epätarkat ja
työ sekoittua helposti osaksi asumista ja
yksityiselämääkin.24 Tämä tekniikan mahdollistama tiedon saavutettavuuden murros näkyy myös opiskelussa ja sitä kautta

Diagrammeista nähdään TOAS:n kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden opiskelupaikkoja sekä työnteon ottamaa aikaa
opiskelijoiden elämässä. TOAS:n kyselyn
26
mukaan noin 90 % opiskelee mieluusti
kotona, lähes 70 % koululla ja 30% kirjastossa. On havaittu, että koulutilojen
käyttöaste on alhainen, virastoaikana vain
20-30 %. 27 Jos koulujen käyttöaste on
heikko ja monet mielellään opiskelevatkin kotona tai kirjastossa, olisi opiskelijaasuntojen läheisyys, opiskelijakampus,
luonnollinen paikka yhdistää näitä eri
tiloja. Koulutilojen tuominen asuntojen

20

TOAS/Fira 2017

23

Kyttä et al. 2010: s. 92

25

Rytkönen & Korpinen 2015: s. 61
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Partanen 2016: s.72

24

Päivinen et al. 2004: s. 22
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22

NSBO

27

Rytkönen & Korpinen 2015: s. 62

Työskentelen opintojen ohella

joo, viikottain
kerran- pari kuussa
ainoastaan kesäisin ja loma-aikoina
en työskentele ollenlaan,
keskityn täysillä opiskeluun
jotenkin muute, miten?

Diagrammi 1

Opiskelen ja teen opiskeluun liittyviä
töitä mieluiten
(voit valita useamman vaihtoehdon)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

kotona

koulussa

kahvilassa

kirjastossa jossain muualla,
missä?

Diagrammi 2

Diagrammit 1 ja 2
Otteita Tampereen opiskelija-asuntosäätiön
opiskelijakyselystä saaduista tuloksista.
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yhteyteen lisäisi koulussa sijaitseviin
tiloihin verrattuna tilojen käyttöastetta.
Kodin yhteydessä niitä olisi helppo käyttää mihin tahansa vuorokaudenaikaan ja
muissakin kuin opiskeluun liittyvissä toiminnoissa. Lisäksi asumisen yhteyteen yhdistettynä tilat ovat opiskelunkin kannalta
monialaisia ja vapaasti saavutettavia, koska ne eivät sijaitse tietyn aineen opiskelijoiden kampuksella 28. Eri alatkin tarvitsevat tällaisia neutraaleja oppimistiloja.
Tällaisissa asumisen yhteyteen järjestetyissä tiloissa on myös se hyvä puoli, että
ne ovat epävirallisempia ja näin epämuodolliselle oppimiselle suotuisia.
Sana “kampus” tarkoittaa nykymerkityksessään oman yksikkönsä muodostavaa
pienoiskaupunkia, joka sisältää erilaisia
kaupungin toimintoja, kuten asumista,
vapaa-aikaa ja palveluja. Nykyiset kampukset eivät Suomessa aina toteudu yhdysvaltalaisen esikuvan ja alkuperäisen
tavoitteen mukaisina, eloisina ja sosiaalisina monitieteisinä miljöinä, koska ne
ovat nykyisellään pienempiä ja vähemmän asumista sisältäviä kuin mikä kampuksen ajatus oikeastaan on.29
Poutanen kumppaneineen on tutkinut eri periaatteita, joilla kampuksille
voitaisiin toteuttaa luovaa oppimista
tukevia ympäristöjä suunnittelun keinoin.
Luontevasti kampuksen maantasokerrokseen sijoittuisi ”Avoimuuden ja monimuotoisuuden” periaate. Sen mukaan
yliopistojen tulisi toimia ammatillisilta
ja kulttuurillisilta taustoiltaan erilaisten

23

ihmisten yhteen sulauttajana. Kampus
toimii kohtaamispaikkana niin kampuksen
käyttäjille kuin ulkopuoliselle kävijöille. 30
Toinen heidän kuvaamansa periaate, ”inspiraatio”, sopisi luontevasti julkisiin, helposti saavutettaviin maantason tiloihin.
Sen mukaan oppimistiloissa tapahtuvan
toiminnan tulisi olla läpinäkyvää ja avointa, jolloin se motivoisi ja herättäisi kiinnostusta ihmisissä yli ainerajojen ja sattumanvaraisestikin. Tämä toisten työskentelyn
näkeminen voi myös toimia motivoivana
ja inspiroivana tekijänä.
Opiskelijalla on mahdollista opiskella
asunnossaan, mikäli hän halua olla aivan
itsekseen. Monesti henkistä siirtymistä
työskentelyn tunnelmaan saattaa helpottaa fyysinen paikan vaihdos. Asunnosta kohti julkisempia tiloja liikuttaessa
saadaan eri käyttäjämääriä sisältäviä ja
julkisuusasteita järjestymään kuin itsestään. Tällöin tehtäväksi jää hyödyntää
näiden eri tilojen luonteiden tuoma potentiaali. Ihmisiä, joiden uskotaan hyötyvän toistensa ajatuksista, voidaan myös
”törmäyttää” toisiinsa 30. Tämän takia
palveluiden myötä esimerkiksi yleiset
aulamaiset olohuoneet ja kahvilat loisivat
vilkkaita paikkoja, joissa saisi työskennellä eloisassa ympäristössä, ikään kuin
”yksin yhdessä” silloin kun tekijä kaipaa
elämää ympärilleen. Tämän lisäksi olisi

28

Rytkönen & Korpinen 2015: s. 62

29

Poutanen et al. 2015: s.74

30

Poutanen et al. 2015: s.76

rauhallisempia, mutta edelleen avoimia
oppimistiloja esimerkiksi kerroksissa tai
aulojen tai käytävien lomassa. Näissä tiloissa pystyisi tekemään ryhmätöitä tai
työskentelemään yksin. Erikseen tulisi olisi moneen käyttöön muokattavia, suljettavia, mutta läpinäkyviä tiloja, joissa voisi
olla esimerkiksi ryhmäoppimistilaisuuksia,
mutta toisaalta myös mitä tahansa vapaaajan toimintaa silloin kuin tiloja ei tarvita
koulutustarkoitukseen. Näiden avoimien
tilojen lisäksi tarvitaan opiskelussa toisinaan tilaa rauhaa ja keskittymistä vaativiin
toimintoihin. Tällaisia tiloja ovat suljettavat ryhmätyöskentelytilat, lukusalit sekä
työhuonemaiset tilat.

Oppimista tukevien ympäristöjen saavuttaminen on liian oleellista, jotta tilojen toteutumisen voisi jättää sattuman varaan.
Siksi suunnitteluprojektissa tulee tietoisesti ottaa huomioon yhteistilojen aukeamissuunnat ja sijainti sekä ihmisvirtojen
siirtyminen ja ihmismassojen suuruus. Jos
asuntoja tehdään pienemmiksi, on luonnollisesti myös opiskelulle käytettävissä asunnossa vähemmän tilaa. Tämän
takia on erityisen tärkeää, että kotiympäristöstä, jos ei omasta asunnosta,
löytyy tilat opiskelijan työskentelylle.

Kuva 11
“Oma tupa oma lupa.” Kompakti yhden hengen
huone. Tietgen Dormitory, Kööpenhamina.
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3.1.3. ASUKASPROFIILIT
KÄYTTÄJÄRYHMÄN MUODOSTUMINEN
ASUKASPROFIILEISTA
Opiskelija-asujat ovat jo lähtökohtaisesti spesifi asukasjoukko, minkä takia sitä
on helppo tutkia ja löytää yhtäläisyyksiä
asukkaiden väliltä. Opiskelija-asukkaita
yhdistää asukasvaihtuvuudesta huolimatta tietty elämänvaihe eli opiskeluaika,
joka tuo esimerkiksi työskenelytilojen tarpeisiin samankaltaisuuksia elämäntyylistä
riippumatta. Seuraavaksi esiteltävät asukasprofiilit ovat TOAS:n työryhmän kyselytutkimuksen tulos, jossa lähtökohtana
oli Jyväskylän Yliopiston ylioppilaskunnan Tulevaisuuden opiskelija-asuminen
-raportissa esitetty asukasprofilointi31.
Profiilit vastasivat Jyväskylässä ja Tampereella pääsääntöisesti hyvin toisiaan.33
Asukasprofiilien kartoitusta kaupunkiasumisessa ei ole uusi ilmiö. Marketta
Kytän Tampereella toteuttama asukasprofilointi
on samassa linjassa
TOAS:n tulosten kanssa. Hänen mukaansa Tampereella esiintyy kolmea erilaista
asukasprofiilia; kotoilija, naapurustolainen ja säpisijä.32 Nuoret aikuiset kuuluvat
Kytän mukaan usein Säpisijöihin, urbaa-

25

neihin asujiin, joilla on kiire hyödyntää
koko kaupunkialueen palveluja niin, että
he eivät lähes muuta ehdi kotona tehdä kuin nukkua. Asuinympäristöltään
nuoret aikuiset arvostavat yhä useammin kaupunkiympäristöä, jossa palvelut
ja harrastusmahdollisuudet ovat lähellä,
kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät
ja liikkuminen sujuvaa. 34, 35 Auto ei ole
enää itsestäänselvyys, vaan matkat taitetaan usein kävellen, pyörällä tai julkisilla
kulkuneuvoilla. Asuinneliöiden määrästä
ollaan valmiita tinkimään, jos silloin pystytään asumaan lähempänä keskustaa. 35

käsitellään vain opiskelijoiden muodostamaa asukasjoukkoa, ei se missään
nimessä sulje pois muiden asukasryhmien integroimista opiskelija-asumisen
yhteyteen.
Asukasprofiileja
tarkastellessa
on
muistettava, että profiilit ovat malleja,
jotka ovat luotu suunnittelun ja rakennuttamisen tueksi. Samalla ne kuitenkin auttavat asunnon etsijää löytämään
parhaiten tarpeitaan vastaavan asumisen
muodon, kun mallit antavat samastumismahdollisuuden. Aina kunkin profiilin takana on erilaisia asujia ja yksilöllisiä eroja,
joiden toteutumiselle pyritään jättämään
tilaa mallin sisällä. Asukasprofiilit luovat

perustan erilaisten asuntotyyppien suunnittelulle, mutta asunnon sisällä tapahtuvat muokkausmahdollisuudet tuovat yksilölle vapautta vaikuttaa asuntoonsa.
Asuakasprofiileista huolimatta on tärkeä
muistaa, että kaikki saman profiilin
sisällä olevat henkilöt eivät pidä samanlaisista asunnoista. Profiilit vaikuttavat
enemmän siihen, kuinka he käyttävät
elinympäristöään tai kuinka paljon he
tarvitsevat tilaa, mutta eivät välttämättä
siihen, kuinka he haluavat esimerkiksi
asuntonsa seinien sijaitsevan. Tämän takia asunnon sisäinen muokattavuus ja
erilaisten asuntojen tarjonta samalla varustelutasolla on tarpeen.

JYY:n Opiskelija-asumisen tulevaisuus -raportissa esitelty
profiilien nelikenttä Tampereen tilanteeseen mukautettuna

suurempi oman tilan tarve, suurempi budjetti

Tässä työssä esiintyvät asukasprofiilit asettuvat viereisen sivun nelikenttään kukin
omalle paikalleen yksityisyys-yhteisöllisyys ja oma tila-yhteinen tila –akseleilla.
Kaavio on Tampereen profiileille sovitettu
mukaelma JYY:n Opiskelija-asumisen tulevaisuus –raportin kaaviosta.
Kunkin asukasprofiilin kohdalla käsitellään
kyseisen asukkaan elämäntyyliä ja siihen
liittyviä tarpeita. Vaikka tässä luvussa

31

Hartikainen et al. 2017: s. 21

34

Silo 2018

32

Kyttä 2017

35

Mäki 2018

33
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vähäinen yhteistilan tarve,
arvostaa palveluita

suurempi yhteistilan tarve,
arvostaa jaettua

vähäinen oman tilan tarve, pienempi budjetti
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Tärkeimmät
yhteistilat:

ASUKASPROFIILIT

Tärkeimmät
palvelut:

Tärkeimmät
palvelut:

Tärkeimmät
yhteistilat:

PIIPAHTAJA

NUKKUMAPAIKKA-ASUJA
Nukkumapaikka-asuja on henkilö, joka
nimensä mukaisesti pääsääntöisesti vain
nukkuu asunnossaan. Nukkumapaikkaasuja on suurimmaksi osaksi liikkeellä ja
hyödyntää vilkkaan kaupunkiympäristön
tarjoamia mahdollisuuksia. Hän ei tarvitse
paljoa asuintilaa vaan lähinnä paikan tavaroilleen ja nukkumiselle. Tämän vuoksi
nukkumapaikka-asuja ei halua maksaa
paljoa asunnostaan. Hän opiskelee ja
työskentelee pääsääntöisesti muualla
kuin asunnossaan, harrastaa kotinsa ulkopuolella ja tapaa ystäviäänkin yleensä
muualla. Nukkumapaikka-asuja ei halua
panostaa asuntoon, mutta sieltä tulee
löytyä wc, suihku, sänky tai paikka sille
sekä säilytystilaa hänen tavaroilleen. 36,
37
Oma keittiö ei nukkumapaikka-asujalla
ole yleensä kovassa käytössä, mutta liikkuvan elämäntavan vuoksi ainakin jääkaappi on hyvä löytyä läheltä.
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Piipahtaja on asukas, joka käyttää asuntoa
profiileista vähiten. Hän tarvitsee asuntoaan enimmillään parina päivänä viikossa
tai muutamana päivänä kuukaudessa. Piipahtaja on esimerkiksi täydennysopiskelija tai tutkintoaan viimeistelevä, toisella
paikkakunnalla pääsääntöisesti asuva ja
työskentelevä henkilö. Hän saattaa olla
jo perheellinen, jolla on varsinainen koti
muualla. Piipahtaja voi olla myös vieraileva tutkija tai muu henkilökunnan jäsen.
Tälle profiilille tärkeintä on edullinen ja
siisti yösija ja asunto, jossa voi tarvittaessa opiskella. 38, 39
Piipahtajalle voi olla tarpeen pieni keittotila, koska hän arvostaa vierailevassa
elämäntyylissään helppoutta tehdä asiat
omilla ehdoillaan. Piipahtaja arvostaa
valmiiksi kalustettua asuntoa, koska ei
halua panostaa likaa kakkoskotiinsa. Piipahtajalla ei yleensä ole suurta tarvetta säilytystilalle hänen kotinsa ollessa
muualla kuin opiskelijakaupungissa.
Piipahtajia voi olla monen asteisia. Osa
saattaa piipahtaa silloin tällöin hotellivieraan tavoin tarvitsematta asuntoa kokonaan itselleen. Toinen piipahtaja taas
saattaa haluta, että sama asunto ja omat
vähät tavarat odottavat paikoillaan. Tälle

asukastyypille olisi hyvä tarjota joustavia
mahdollisuuksia. Vaihtoehtoja voi olla
asunto, jonka saa yksistään omaan käyttöönsä tai osan antaa toisten käyttöön
sekä edullisempi vaihtoehto, jossa piipahtajalla ei ole kiinteää asuntoa. Tällöin
hänellä olisi opiskelijatalossa oma säilytystila tavaroillensa ja hän vuokraisi hotellin tavoin vain silloin kuin tarvitsee.
Edullisin vaihtoehto olisi käyttää yöpaikkana huonetta, joka palvelee päiväsaikaan muissa tarkoituksissa. Kalustuksen
keinoin voitaisiin tehdä huoneita, jotka
päiväsaikaan olisivat varattavissa yksityisiksi työskentelyhuoneiksi täyttä työrauhaa kaipaaville. Yöajaksi nämä huoneet
olisivat
muunnettavissa
pöytä-sänky
–moduulikalusteen avulla lepohuoneeksi. Tällaisessa huoneessa ei olisi omaa
wc:tä ja suihkua, mikä edesauttaisi myös
tekemään siitä edullisimman yöpymisvaihtoehdon. Piipahtajille soveltuvia huoneita voisivat varata myös satunnaiset
vieraat, kuten opiskelijan luona vieraileva
vanhempi.
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Tärkeimmät
palvelut:

Tärkeimmät
palvelut:

Tärkeimmät
yhteistilat:

Tärkeimmät
yhteistilat:

KOTIASUJA

HINTA-ASUJA

YHTEISÖASUJA

Kotiasuja on henkilö, joka haluaa panostaa kotiinsa ja viihtyy siellä paljon. Asunnolla on suuri merkitys identiteetille sen
ollessa oma pesä, jota kotiasuja haluaa
laittaa itsensä näköiseksi. Hän on ehkä
muuttanut suuresti odottamaansa ensimmäiseen omaan kotiin, mahdollisesti itselleen entuudestaan vieraalle paikkakunnalle. Hän voi myös olla loppuvaiheen
opiskelija, joka arvostaa omaa rauhaa ja
viihtyy tämän takia paljon kotona.

Hinta-asuja on yhteisöllinen asuja, mutta hänelle alentunut asumiskustannus
toimii ainakin alkuperäisenä päämotiivina
yhteisölliselle asumiselle ennemmin kuin
yhteisasumisen tuoma lisäarvo itsessään.
Hinta-asuja ei yleensä välitä kovin paljon
asuntonsa koosta, kunnosta, kämppäkavereiden määrästä eikä aina niin sijainnistakaan. 41 Alhainen hinta ja katto pään
päällä ovat hänelle pääasia. Hinta-asuja
arvostaa usein kalustettua asuntoa, koska
silloin hänen ei tarvitse itse hankkia kalusteita asuntoonsa.

Yhteisöasuja on Tampereen työryhmän
vastine jyväskyläläiselle Jamie Oliver
–asujalle, koska TOAS kumppaneineen ei
suoraan tunnistanut Jamie Oliver –profiilia
aineistostaan. Yhteisöasuja arvostaa asumisessaan eniten laatua ja yhteisöä asui
hän sitten yksin tai kumppaninsa kanssa.
Hän on valmis maksamaan yhteisöllisyyttä palvelevista mahdollisuuksista, kuten
laadukkaista ja toimivista yhteistiloista,
joita yhteisöasuja myös käyttää sujuvasti.
Hän ei välitä, vaikka ei valmiiksi tunne
asuinkumppaneitaan. Hän mielellään
tapaa ja tutustuu uusiin ihmisiin. 40, 41
Yhteisöasuja arvostaa samalla tavalla kuitenkin myös omaa wc:tä, suihkua, ja hyviä
säilytystiloja. Yhteisöasujan koti saattaa
olla valmiiksi kalustettu tai ei, pieni tai
vähän väljempi henkilöstä riippuen, mutta oleellista on, että koti ei rajoitu vaan
oman asunnon sisälle vaan se muodostuu
kaikesta ympärillä tapahtuvasta. ”Ihmiset
ympärillä tekevät kodin” voisi olla hänen
mottonsa.

Kotiasuja on laatutietoinen sekä tilaa arvostava ja toivoo, että omasta kodista
löytyy kaikki tarpeellinen ja ehkä jotain
ylimääräistäkin, kuten oma sauna. Kotiasuja arvostaa omaa kunnollista keittiötä,
pitää ihmisten kyläilystä ja haluaa siksi,
että sosiaaliselle elämälle on tilaa.40, 41
Kotiasuja tahtoo yleensä mahdollisuuden
kalustaa asuntoaan omilla kalusteillaankin, joten joten hän ei välttämättä ole
kokonaan valmiiksi kalustettujen asuntojen suurin kannattaja.
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3.2 YHTEISÖLLISYYS
Yhteisöllisyys tarkoittaa positiivista tunnetta osallisuudesta johonkin ryhmään.
Se muodostuu sosiaalisuudesta eli yhdessä tekemisestä, olemisesta ja vuorovaikutuksesta ryhmän jäsenten välillä.42
Vuorovaikutus synnyttää henkilökohtaisia suhteita, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisön jäsenten välille.
Nykymaailmassa vallitsee usein yksin pärjäämisen ja omatoimisuuden kulttuuri ja
se on nähty yhtenä suomalaisen asumisen ihanteena43. Samaan aikaan julkisessa
puheessa kuullaan usein yhteisöllisyyden
puutteen olevan syynä ihmisten pahoinvointiin44 yhteisöllisyyden kaipaamisen
ollessa ihmiselle luonnollista.
Opiskeluelämän alkamiseen sijoittuu
usein nuoren aikuisen ensimmäinen
muutto pois kotoa, monesti vieraaseen
kaupu-kiin.
Sopeutumisessa
uuteen
ympäristöön auttaa jo pienikin vuorovaikutus. Esimerkiksi naapurin kanssa muutaman sanan vaihtaminen rappukäytävässä
voi synnyttää heikkoja sosiaalisia suhteita,
joilla on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tunteeseen.
45
Opiskelijoiden kotiutumista on tutkittu
ja on löydetty keinoja, joilla sitä voitaisiin
edistää. Yhteisöllisempi asuminen on
hyvinvoinnin kannalta merkityksellinen
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3.2.1 YHTEISÖLLISYYTTÄ LISÄÄVÄ OPISKELIJA-ASUMINEN

asia, joka ei ole vain opiskelijoiden etu.
Yhteisöllisempi opiskelija-asuminen on
niin rakennuttajan etu kuin laajemman
yhteisön ja yhteiskunnan etu. Rakennuttajalle se näkyy onnistuessaan yhteisöllisyyden mukana tuomana viihtymisenä
ja tästä positiivisen sanan kiertämisenä
sekä asukkaiden välittämisenä ja huolenpitona kotejansa kohtaan. Tämän lisäksi
yhteisöllisyyden mukana tuomat jaetut
tilat pienentävät rakentamiskustannuksia
tilankäytön tehostumisen myötä.
Erilaisia asumismuotoja, kuten yhteisöasumista kohtaan on useamman vuoden
ajan ollut kansallisesti kasvavaa kiinnostusta.46 Hankkeet, kuten aiemmin mainittu
Sukupolvienkortteli, toimivat rohkaisevina
esimerkkeinä rakennuttajille, kaupunkien
päättäjille ja asumisratkaisuja pohtiville
loppukäyttäjille, eli asukkaille, kun he
näkevät jonkin asumismallin toimivan.
Yhteisöllisemmän asumisen tarjoaminen
on myös kilpailuetu, jos asumisen tarjontaa monipuolistetaan.

Opiskelijoiden soluasuminen nostetaan
usein esimerkiksi, kun puhutaan siitä, mitä
yhteisöllisen asumisen ei tarvitsisi olla.
Haluttomuuteen soluasumista kohtaan
vaikuttaa eniten
asuinkumppaneiden
vieraus, yhteisten pelisääntöjen puute
sekä yhteistilojen kolkkous ja siivottomuus.47 Tämä näkyy myös TOAS:n kyselyssä. Vuonna 2017 vain 20 prosenttia oli
kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta48.
Soluasuntojen suosio on kohentunut
HOAS:lla Kämppishaun avulla, kun asuinkumppanikseen pystyy valitsemaan esimerkiksi arvomaailmaltaan tai mielenkiinnon kohteiltaan samankaltaisen henkilön
tai henkilöitä. Solu- ja kimppakämppä
-käsitteitä erottaa se, että soluasumisessa
asuinkumppanit ovat itselle vieraita ja
kimppakämpässä ennestään tuttuja 49.
Solu tai kimppakämppä valittiin etusijassa
edullisemman hinnan takia ja seuraavilla
sijoilla tuli tasaväkisinä ”mahdollisuus
valita kämppäkaveri”, ”asuntojen saatavuus” ja ”paremmat sijainnit”. 47
Mäenpää tuo Pro gradu –tutkielmassaan esiin keinoja, joilla parannettaisiin
yhteisöllisyyden muodostumista opiskelija-asunnoissa. Opiskelijoiden solua-
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Kuva 12
Näkymäyhteydet tilojen välillä luovat yhteisöön kuulumisen
tunnetta ilman velvoitetta osallistumisesta.

Kuva 13
“Yhteisöllisyyden voi tuntea välittyvän keittiöiden välillä.
Ei siksi, että välttämättä edes tuntisi muita, vaan koska
heidät voi nähdä ympyrän halki. Jos näen juhlat jossain
päin rakennusta, harkitsen todellakin niihin menemistä.
Joka puolella taloa tuntee itsensä tervetulleeksi.” Nicolas,
asukas Tietgen Dormitoryssa. Kööpenhamina.
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sumisessa saatettaisiin yhteisöllisyyttä
kaivata enemmän, mutta yhteisöllisen
toiminnan aloittaminen ja yhteisöllisyyden
kehittäminen koetaan haasteelliseksi, jos
yhteistä toimintaa ja kommunikaatiota
ei alusta asti ole. 50 Mäenpään mukaan
opiskelija-asumisessa ei myöskään markkinoida soluasumista houkuttelevana, vaan
ennemmin pakollisena tilanteena. Huomiota tulisi kiinnittää yhteisöllisyden synnyttämiseksi etenkin uuden ja vanhojen
asukkaiden toisiinsa tutustuttamiseen.
Tähän liittyy myös talon tapojen opastaminen koskien niin siisteystasoa, yhteisiä
tiloja kuin yhteisiä tavaroita.51 Asunnon
tarjoajalla on suuri vaikuttajan rooli tässä.
Onnistuessaan kimppa- tai soluasuminen
voi olla yhteisöasumista, joka valitaan
asumismuodoksi, koska se antaa asukkaalle lisää merkityksiä ja sisältöä elämään
sekä ihmisuhteita heikoista suhteista
syvempiin ihmissuhteisiin.
Yhteisöllisyys ei ole vain yhdessä asuvien etuoikeus, vaan yhteisöllisyyttä voi
muodostua asumisen piirissä suurienkin
yhteisöjen välille. Onkin tavoiteltavaa, että
opiskelija-asuntolan ympärille saataisiin
muodostumaan yhteisöllisyyttä myös lähiympäristöläisten kanssa. Yhteisöasumista
asuinympäristössä tukemalla voitaisiin
saavuttaa laajojakin yhteiskunnallisia ja
ekologisia vaikutuksia. Yhteisöllisempi
asuminen voi muun muassa vähentää
mahdollista syrjäytyneisyyttä niin opiskelijoiden keskuudessa joukkoonkuulumisen seurauksena kuin lähiympäristöläisissä
kohtaamisten ja sosiaalisen monimuo-
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toisuuden lisääntyessä alueella. Tässä
opiskelijakampus toimisi keskeisenä
kohtaamispaikkana. Laajemmassa mittakaavassa yhteisöasumisella voitaisiin saavuttaa yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisuuden lisääntymistä kansallisesti, josta
seuraisi kulttuurinen muutos. 52
Opiskelija-asuminen on helppoudessaan matalan kynnyksen tilaisuus kokeilla
yhteisöllistä asumista tai jopa yhteisöasumista. Tällöin opiskeluaikana koetut
yhteisöllisen asumisen positiiviset kokemukset voivat vaikuttaa asukkaiden
asumistottumuksiin ja ohjata myöhemmässä vaiheessa asumismuotojen valintaa yhteisöllisempiin asumisratkaisuihin.
Näin yhteisöllisellä opiskelija-asumisella
voi olla kauaskantoisia, laajemminkin
asumista monipuolistavia vaikutuksia.53
Mielenkiinto yhteisöllisempää asumista
kohtaan kasvaa, kun ihmiset näkevät
toimivia esimerkkejä omassa elinpiirissä ja rohkaistuvat näin entistä yhteisöllisempäänkin toimintaan itsekin. Yhteisöllisemmän asumisen yleistyminen voi
lisätä ekologisesti kestävämpien elämäntapojen yleistymistä ja luonnonvarojen
kulutuksen vähenemistä jaettujen tavaroiden ja tilojen myötä54 Nyt jo kasvaneeseen yhteisöllisen asumisen kysyntään kehitetään ratkaisuja. Muun muassa
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A-Kruunu ja Talli-arkkitehdit ovat yhdessä
kehittäneet ryhmävuokrauskonseptin. Se
on yhteisöasumista vuokralla, jossa asukas saa itse valita asuinkumppaninsa. 54
Positiiviset kokemukset yhteisöllisestä
asumisesta voivat myös lisätä kuluttajien
vaatimuksia ja oma-aloitteisuutta kohti
monipuolisempaa asumistarjontaa.
14

54

A-Kruunu

Kuvat 14 ja 15
Eri luonteisia yhteistiloja keskiosan yhteiskeittiöstä porrashuoneiden takana oleviin hieman yksityisempiin työskentelytiloihin. Opiskelija-asuntola.
Odence, Tanska.
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3.2.2 ASUMISVERKOSTO
Asumisverkosto tarkoittaa eri asukasryhmien muodostamaa verkostoa. Asukasryhmällä tarkoitetaan tässä asukasjoukkoa,
jota yhdistävät samankaltaiset tarpeet,
kuten opiskelijat tai seniorit. Asumisverkostoon liittyen puhutaan myös elämänkaariasumisesta, joka korostaa sitä, että
laadultaan hyvä asuminen tyydyttää eriikäisten ja eri toimintakyvyn omaavien
ihmisten tarpeet. 55 Maankäyttö- ja rakennuslaki56 korostaa täysin samaa asiaa. Sen
mukaan alueiden käytön suunnittelun yksi
tavoite on edistää ”turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri
väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten
ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elinja toimintaympäristön luomista”. Tämän
takia asumisverkostoaate on aiheellinen
osa
yhteisöllistä opiskelija-asumista.
Hyvää opiskelija-asumista suunnitellessa,
on mahdollisuus vaikuttaa myös entistä
laajemman ja laadukkaamman asumisympäristön ja -yhteisön luomiseen.
Yhteisöllisyys, joustavuus ja asukaslähtöisyys, kolmikentän kaikki osatekijät,
kulkevat rinnatusten kun mietitään
asumisen verkostoa. Joustavuus tarjoaa
keinoja asumisverkoston luomiseen rakennukseen sen elinkaaren eri vaiheissa.
Yhteisöllisyyden näkökulmasta on kuitenkin asetettava lähtökohdat mietittäessä
hankkeen asukasryhmää. On huomioitava, kuinka suuri osa hankkeen asuntokannasta varataan muille asukasryhmille kuin
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opiskelijoille tai miten suuren osan muutokseen varaudutaan, jos heidän osuuttaan haluttaisiinkin kasvattaa myöhemmin. Tällöin asumisverkoston suunnittelu
liittyy myös kiinteästi tilaan, niin asuntojen
sisällä kuin yhtistiloissa.
Vaihtoehtoja asumisverkoston luomiselle
on useita. Osa niistä ovat hankkeen
alusta toteutettavia, toiset taas ovat
joustavuuden keinoilla toteutettavissa
rakennuksen elinkaaren myöhemmässä
vaiheessa. Vaihtoehto, jossa kaikki asunnot tehdään esteettömiksi, ei ole järkevää nyt, kun opiskelijoiden tila- ja esteettömyysvaatimuksia on helpotettu.
Täysin esteetön rakentaminen pienentäisi
opiskelija-asumisen kilpailukykyä yksityisiin markkinoihin nähden, kun asuntotarjonta ei monipuolistu. Huono puoli
minimimitoitetuissa asunnoissa on, että
se ei pienellä eteisellä, wc:llä ja mahdollisesti nukkuma- ja ruoanlaittotiloilla enää
sovellu myöhemminkään apuvälineiden
käyttäjille, mikäli tarve joskus tulisi.
Tavoiteltaessa asuinverkoston mahdollistamista, tulee asukasryhmän lisäksi suunnittelun lähtökohtana olla kortteli- tai
talotyyppi hankeen laajudesta riippuen.
Tämä on oleellista, koska opiskelija-asu-
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misen mahdollisuus laajempana yhteisöllisyyden luojana on vahvasti sidoksissa
julkisiin yhteistiloihin. Yhteistilojen sijoittamiseen puolestaan vaikuttaa vahvasti
kortteli- tai talotyyppi. Tämä määrittää
lähtökohtia sille, pystytäänkö yhteistiloja
ripottelemaan pitkin tonttia, keskitetysti
vai täytyykö niiden sijaita esimerkiksi
päällekkäin. Tämän lisäksi talo- ja korttelityyppi antavat raamit rakennusten runkosyvyyksille, mikä vaikuttaa oleellisesti tilasuunnitteluun. Kun talo- tai korttelityyppi,
hankkeen koosta riippuen, tiedetään,
pystytään paikkalähtöisesti tarkemmin
pohtimaan mihin päin taloa tai korttelia
yhteistilojen sijoittelu aukeamissuuntiensa ja liikennevirtjoen ohjaamisen kannalta. Kun yhteistiloista tehdään muillekin
kuin opiskelijioiden käyttöön, saadaan
ne palvelemaan koko lähiympäristöä.
Tämä parantaa tilojen käyttöastetta käyttäjämäärien kasvaessa.
Julkisista tiloista puhuttaessa on elävä
maantasokerros
asumisverkoston
muodostumisen
mahdollistajmisessa
tärkein yksittäinen tekijä. Saavutettavan ja avoimen maantasokerroksen turvin asuinympäristö voidaan suunnitella
valmiiksi lähialuetta palvelevaksi, vaikka
muissa kerroksissa ei tapahtuisikaan asukasryhmiä sekoittavaa asumista. Yhteistiloja ja palveluita sisältävä maantasokerros on ikään kuin perustaso, jonka avulla
asumisverkostojen kasvattaminen mah-

Kuva 16
Yhteistila Sukupolvienkorttelissa

Kuva 17
Ryersonin oppimiskeskus tarjoaa helposti lähestyttäviä työskentelytiloja aivan kuten monet yliopiston kirjastot. Kuitenkin
opiskelija-asumisen yhteydessä niistä saadaan tehtyä jopa vielä
epämuodollismpia ja monikäyttöisempiä, kun ne ovat yhdistettävissä muihin asumisen tiloihin.
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dollistetaan ja on helpommin toteutettavaa monessa vaiheessa rakennuksen
elinkaarta. Maantasokerroksen tulee olla
avoin niin visuaalisesti kuin fyysisesti.
Julkisten kulkureittien tulee kulkea niiden
luota, lisäksi avoimuutta ja tapahtumia
on mainostettava. Maantasoa mietittäessä määritetään, minkälaisia palveluita
ja tiloja alueelle tarvitaan. Esimerkiksi
harrastetilat, kuten musiikki-, liikunta- ja
verstastilat olisivat tiloja joita niin lapsiperheet, erityis-ryhmät, opiskelijat kuin
seniorit käyttäisivät. Tästä syystä heistä
muodostuisi palveluiden käyttämisen
suhteen toimiva asumisverkosto.
On olemassa riski, että muut asukasryhmät eivät uskalla ottaa yhteistiloja käyttöönsä mikäli heidän asumistaan ei ole
opiskelija-asumisen välittömässä yhteydessä. Pelkästään julkisen maantasokerroksen lisäksi onmahdollista lisätä omia
yksikköjä, kuten rakennuksen osia tai rappuja muille asukasryhmille, kuten seniori- tai vammaisasujille tai lapsiperheille.
Ryhmät saisivat itse, esimerkiksi arkkitehdin ja projektinvetäjän avustuksella,
määritellä asuntonsa ja omat ryhmäkohtaiset yhteistilansa. Lisäksi he saisivat
käyttää koko korttelin yhteisiä, suurempia
yhteistiloja, kuten kirjastoa, kuntosalia tai
harrastetiloja. Ihannetilanne olisi, että
kaikkia näitä asukasryhmiä löytyisi samasta korttelista, jolloin aiemmin mainittu
korkea käyttöaste ja laaja palvelutarjonta
mitä todennäköisimmin toteutuisivat.
Helamaa ja Pylvänen esittelevät erilaisia
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yhteisöasumisen malleja
teoksestaan
Askeleita kohti yhteisöasumista - selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta. Yhteisöasumisen malli,
joka koostuu eri käyttäjäryhmistä yhteistilojen ympärillä on määritelty Helamaan
ja Pylväsen toimesta nimetty Kylä-malliksi.
Se perustuu eri yhteisöklustereiden korttelistoon. Korttelisto koostuu klustereista
ja kussakin klusterissa voi asua erilaista
väkeä, esimerkiksi ikään, elämäntilanteeseen tai mielenkiinnonkohteisiin perustuen. Klusteri-tyyppinen yhteisöasumisen
malli sopisi matalakynnyksisenä yhteisöasumiseen vielä tottumattomammille ja eri
ikäryhmiä yhdistelevälle rakennushankkeille. Mallissa on hyvää, se että se kannustaisi yhteisöllisyyteen, mutta suuressa
yhteisössä asukkaiden osallistumisen aste
voi vaihdella paljonkin yhteisöllisyyden
vaarantumatta. Kun monia asukasryhmiä
sekoitetaan, asukkaat myös törmäävät ja
tutustuvat ihmisiin joihin eivät normaalisti välttämättä tutustuisi. 57 On siis palveluntarjoajan, tässä tapauksessa ainakin
TOASi:n, näkökulmasta oleellista pohtia,
minkä tasoista yhteisöllisyyden astetta
halutaan tarjota asukkaille.
Erityisen kiinnostavaa opiskelija-asumiseen on yhdistää senioriasumista, koska
opiskelijat omaavat valmiiksi samantapaisia asumistarpeita ikäihmisten kanssa.
Lisäksi senioreiden osuus väestöstä on
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jatkuvasti kasvussa. Vuonna 2030 yli 65vuotiaita ennustetaan olevan 26 % nykyisen noin 19 % sijaan58. Tämä luo paineita
ikäihmisten asumisen kehittämiselle,
jotta he pystyisivät asumaan entistä
pidempään kotona. Ympäristöministeriön
julkaisun (2009) mukaan kehittämistyön
näkökulmasta yhteisöllisyys on keskeinen
ta-voite monessa asumismuodossa 59.
Niin opiskelijoita kuin ikäihmisiä palvee
asuminen, joka mahdollistaa oman yksityisyyden ja itsenäisen elämisen, mutta
jota yhteisöllisyys rikastuttaisi.59 Toisaalta
pienempi oma tila yhdistettynä jaettuihin
yhteistiloihin pienentäisi asumiskustannuksiakin molemmissa ryhmissä, jotka
usein eivät ole yhteiskunnan varakkaimpia. Oma yksityinen tila on tärkeä, mutta sen lisäksi monipuoliset yhteistilat ja
valinnanvapaus vaihtaa paikkaa lisäävät
itsemääräämisen mahdollisuuksia. Suurin ero opiskeliojoiden ja senioreiden
asumistarpeiden välillä on esteettömyys.
Useimmat opiskelijat pärjäävät tiukasti
mitoitetuissa asunnoissa kun taas iäkkäämmille esteettömyys on avainasemassa, jotta kotona voisi asua.
Yksi vaihtoehto on yhdistää opiskelijat ja
muut asukasryhmät tiiviimmin, niin että
he asuvat yhdessä samoissa rapuissa tai
suurasunnoissa, joissa on sekaisin miniasuntoja ja esteettömiä asuntoja. Tästä eri
ikäisten asukasryhmien yhdistelemisestä
käytetään englanniksi termiä ”The inter-
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Kuva 18
Arkiset kohtaamiset, kuten vitsin jakaminen käytävällä tai kuulumisten vaihto kahvikupin äärellä tutustuttavat asukkaita toisiinsa, jolloin ihmissuhteista tulee merkityksellisiä.

Kuva 19
Yhdysvalloissa the Judson Manor retirement communityssa
asuvat opiskelijat osallistuvat muun muassa musiikkikomiteaan,
avustavat terapiatunneilla, tekevät vapaaehtoistyötä tapahtumissa sekä järjestävät esityksiä.
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genrational living model” ja siitä on esimerkkejä sekä maailmalta että kotimaasta.
Esimerkiksi Hollannin Deventerissä 2012
avatussa Recidential and Care Center
Humanitaksessa opiskelijat saavat asua
ilmaiseksi tehdessään yhteisön hyväksi
vapaaehtoistyötä 30 tuntia kuukaudessa.
Opiskelijat luovat vanhemmille ihmisille
linkin ulkomaailmaan. Ikäihmiset saavat
apua ja oppia nuoremmilta muun muassa kaupassa käymiseen, sähköpostin ja
sosiaaliseen median käyttöön. Tämänkaltaisessa asumismuodossa syntyy usein
ystävyyssuhteita eri ikäisten välille.60
Yhdysvalloissa the Judson Manor retirement community on ottanut musiikin ja
taiteen opiskelijoita asumaan tiloihinsa
useita vuosia sitten.61 He painottavat, että
asukkailla on tärkeää olla aito kiinnostus
yhteisössä asumista kohtaan, eikä vain
halpaa asumista ja ”vapaamatkustusta” kohtaan. Kotimainen esimerkki eri
sukupolvia tiiviisti yhdistelevästä asumisesta löytyy muun muassa Helsingistä.
Diakonissalaitoksen
Sanervakodissa
opiskelija voi asua omassa 14 m2:n asunnossa, joka sisältää oman wc:n, suihkun ja
minikeittiön. Lisäksi asukkaiden käytössä
on jaettuina yhteistiloja, keittiö, sauna
ja pesukone sekä yhteinen aamupala
muiden asukkaiden kanssa. Sanervakodin
asukas sitoutuu työskentelemään asumi-
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syhteisössä kymmenen tuntia viikossa ja
saa näin asua asunnossaan 350€:n kuukausivuokralla.62 Tämä malli kuulostaa
Hollannin esimerkkiin verrattuna melko
sitovalta. Osalle opiskelijoista voi sopia
osallistuminen ikäihmisten auttamiseen
tai heidän kohtaaminen esimerkiksi harrastustiloissa silloin tällöin. Jotkut taas
voivat mielellään asua tiiviimmässäkin
yhteisössä ikäihmisten kanssa, tehdä vapaaehtoistyötä ja saada täten samalla laskettua asumiskustannuksiaan. Esimerkiksi
Tampereen Hippoksen alueella läheisten
terveydenhuoltoalan oppilaitosten sijainti
voisi luoda myös omat mahdollisuutensa.
Alueella asuisi ehkä myös terveysalan
ammattilaisia, jotka voisivat mahdollisesti
saada myös opintosuorituksia ikääntyneiden avustamisesta.

3.3 JOUSTAVUUS
3.3.1 TARPEELLINEN JOUSTAVUUS
Yksittäisen opiskelijan elämässä opiskelija-asuminen on nimensä mukaisesti
vain jakso elämästä. Rakennuksen elämä
on kuitenkin monin kerroin, jopa monin
kymmenin kerroin pidempi. Asumisen
väliaikaisuuden takia ja siitä huolimatta,
on aiheellista pohtia minkälaista joustavuutta opiskelija-asumiseen tarvitaan ja
minkä tasoinen joustavuus on tarpeen
kussakin rakennuksen elämänvaiheessa.
Tässä työssä esiteltävillä joustavuuden
keinoilla tähdätään muun muassa asukaslähtöisyyden entistä parempaan toteutumiseen ja ekologiseen rakentamiseen.
Joustavuutta voi tapahtua kaikissa rakennetun ympäristön mittakaavoissa.63 Tässä
työssä rajataan kuitenkin pois joustavuus
kaupunkimittakaavassa ja pysytellään yksittäisen opiskelijarakennuksen- tai korttelin joustavuudessa ja sen vaikutuksissa.
Työssä käsitellään sekä lyhyen että pitkän
aikavälin muutoksia. Lyhyen aikavälin
muutokset ovat usein asukkaan tehtävissä
asumisen aikana vaihtelevilla resursseilla.
Pitkän aikavälin muutokset koskevat lähivuosikymmenien aikaista joustoa, joilla
voidaan vastata esimerkiksi asukasjoukon
muutoksiin.
Rakennuksen

elinkaareen

mahtuu

monenlaista asukasta. Kolmenkymmenen vuoden päästä taloa asuttavan
asukasjoukon tarpeet voivat olla kovin
erilaisia kuin talon valmistuessa. Näitä
tarpeita on nopeasti muuttuvassa nykyyhteiskunnassa aiempaa vaikeampi ennustaa.64 Monipuolinen asuntotuotanto
nähdään ratkaisuna erilaistuviin elämäntapoihin ja tärkeänä kaupunkirakenteen
kehityksen kannalta. Asuntotuotanto
ja rakentaminen perustuvat ajatukseen
asuntomarkkinoiden ennustettavuudesta, jotta pystyttäisiin hallitsemaan riskejä
ja voittoja. Tulevaisuuden ennustaminen
on kuitenkin nykypäivänä haasteellista ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä ja tämä
ennustamisen vaikeus tulisi huomioida
suunnittelussa. Rakennus ei tuota voittoa, jos se muuttuu käyttökelvottomaksi
ollessaan tulevaisuudessa sopeutumaton
käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.64 Tästä
syystä pitkän aikavälin joustavuus on tulevaisuuden asuntotarpeeseen vastaamisen kannalta tärkeää. On myös kauaskantoista asukaslähtöisyyttä sekä vastuullista
ja ekologista rakentamista miettiä, kuinka
asuinrakennus saadaan muuttumaan vielä
siinäkin vaiheessa, kun tarpeet eivät enää
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kohtaa rakennusvaiheen tarpeiden ja
toiveiden kanssa. Tämän takia monipuolisen asuntotarjonnan ja uusien konseptien kehittäminen päättäjien ja tuottajien
mahdollistamana ovat avainroolissa.
Opiskelija-asumisen luonteeseen kuuluu elämänvaiheen takia luonnollisesti
väliaikaisuus ja vaihtuvuus. Tampereella
opiskelija-asunnossa asutaan tyypillisesti
seitsemästä kuuteentoista kuukautta65.
Tällöin asukas muuttaa asunnosta pois
ennemmin kuin asunto suuresti muuttuu.
Muuttumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakentamista vaativaa muutosta,
jota tapahtuisi esimerkiksi jo pelkästään
taloteknisistäkin syistä asunnoissa, joissa
asukas on asunut 20-30 vuotta. Opiskelija-asunnossa sen sijaan tilalle tulee uusi,
päätarpeiltaan samankaltainen asuja, joka
asuttaa asuntoa taas tietyn ajanjakson
elämästään. Opiskelija-asumisen väliaikaisuus ei tarkoita, että sen voisi ajatella
sallivan löyhempää suhtautumista asukkaan mahdollisuuksiin vaikuttaa asuntoonsa. Joidenkin keinojen käyttämistä
vaihtuvuus toki rajoittaa, kuten tulevan
asukkaan mahdollisuutta valita rakennusvaiheessa pintamateriaalit.
Rakennuttajan
kokeilunhalukkuudesta
riippuen voidaan markkinoida myös tee
se itse –asuntoja. Tällöin tiloja jätetään
viimeistelemättömiksi ja asukas saa itse
tehdä viimeistelyt säästäen samalla ku-
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luissa. Tässä on kuitenkin huomionarvoista, että seuraavan asukkaan muuttamisen helppous tulee olla turvattua ja
esimerkiksi ajalliset resurssit huomioivaa
niin, että asunnon muokkaamisen ei tulisi olla asukkaalle välttämättömyys vaan
mahdollisuus. Se ei myöskään saisi vaatia liikaa aikaa vaan olla mahdollisimman
käyttäjäystävällistä.
Mitä asuintilojen joustavuus sitten käytännössä on? Tarpio tuo väitöskirjassaan
esiin lukuisia luokitteluita joustavuudelle.
Joustavuus on muokattavuutta ja yksinkertainen muokattavuuden jaottelu on
jakaa keinot kahtia: muunneltavuuteen
ja monikäyttöisyyteen. Joustavuuden
jakaminen vain kahteen tilalliseen pääperiaatteeseen saattaa tuntua yksinkertaiselta ja karkealtakin, mutta on varsin
yleinen tapa ja mahdollistaa joustavuuden
pääkeinojen perusymmärryksen.66
Muunneltavuus kuvaa asunnon kykyä mukautua muuttuviin tarpeisiin rakennusteknisiä muutoksia tekemällä. Monikäyttöisyys on kykyä mukautua niihin ilman
rakennusteknisiä muutoksia.66 Monikäyttöisyys on siis keino asunnon sisäiseen ja
nopeaan, niin sanotusti lyhyen aikavälin,
muokkaamiseen. Monikäyttöisessä asunnossa eri käytöt kyetään sovittamaan
olemassa oleviin tiloihin, vaikka käyttötarkoitukset muuttuisivatkin. Tällaiset
joustavuuden keinot mahdollistuvat es67
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imerkiksi ajallisesti ja taloudellisesti pienillä resursseilla.67 Monet asukaslähtöisen suunnittelun keinot liittyvät asunnon
käytön aikaiseen joustavuuteen ja muokattavuuteen. Tällöin kalusteilla ja vapaalla tilalla on suuri merkitys ja yhteys, koska vapaa tila mahdollistaa vapaamman
kalustamisen. 68 Verrattain lyhytaikaisessa
asumisessa helpot, asunnon seinien rajoissa tapahtuvat muutosmahdollisuudet
ovat asukkaan kannalta ensisijaisia, jotta
jokainen pystyy halutessaan vaikuttamaan asumukseensa.
Muunneltava asunto on muuttuva ja ainakin jollain tapaa väliaikainen, koska siinä
erilaiset tilat sovitetaan muuttuviin käyttöihin69. Tällaista muunneltavuutta kutsutaan tässä yhteydessä pitkän aikavälin
joustavuudeksi. Se tulee kyseeseen, jos
asumisen tarpeet esimerkiksi asuntojakaumien tai esteettömyyden suhteen
muuttuvat. Muunneltavuus vaatii rakentamista ja resursseja, kuten aikaa ja rahaa, mutta tällöin rakennuksen käyttökelpoisuus säilyy, vaikka toiminnot muuttuisivat. 70

JOUSTAVUUS

Monikäyttöisyys

Muunneltavuus

Aiemmin puhuttiin sekoittuneen asumisen
mahdollisesta lisäämisestä tulevaisuudessa. Tällöin rakennusvaiheessa tehdyt
tekniset huomiot voivat mahdollistaa
talon sisäisen joustavuuden esimerkiksi
asuntojakauman suhteen eli muunnelta68
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Kuva 20
Esivalmistettu asuntokuutio kompaktilla keittiö/kylpyhuone
–moduulilla. Avoin tila tuo joustavuutta, mutta pitkälle esivalmistettu tuote on tehty melko muuttumattomaksi.

Kuva 21

Kuva xx
Esivalmistettu asuntokuutio kompaktilla keittiö/kylpyhuonemoduuli, jossa avoin tila tuo joustavuutta, mutta pitkälle esivalmistettu tuote on tehty melko muuttumattomaksi.
Kuva 22

Kuvat 21 ja 22
Liukuovi keittiö/eteisalueen ja varsinaisen asuinhuoneen välillä
hiljentää käytävältä tulevaa melua, mutta toisaalta vähentää
avoimuuden tunnetta.
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vuuden myöhempinä vuosikymmeninä.
Tämä mahdollisuus tuo rakennuttajalle
mahdollisuuden tuotteensa muuttamiseen, jolloin se on myös palveluntarjonnan muutosta ja reagoimista yhteiskunnallisiin muutostarpeisiin. Asukasjoukko voi
tällöin määrittyä hyvinkin erilaiseksi kuin
rakennuksen elinkaaren alkuvaiheessa.
Nykyiset opiskelija-asumisen asetukset
mahdollistavat esteellisten asuntojen rakentamisen. Vaikka esteellinen asunto ei
ole joustava, saadaan joustavuutta parannettua, kun mahdollistetaan esteettömäksi muuttaminen verrattain helposti. Tämä
tarkoittaa, että talon tekniset ratkaisut
suunnitellaan ja toteutetaan asuntojen
muutoksia mahdollistavalla tavalla.
Asuntojakauman
myöhempi
muokkaaminen on tärkein tapa mahdollistaa
muiden asukasryhmien integroimisen
alueelle myöhemmin näin haluttaessa.
Rakennuslupaprosessi on Suomessa
rajoittava, koska esimerkiksi asuntojakauma, asuinhuoneiden määrä ja asuntojen koot tulee ilmaista rakennuslupaa
haettaessa, mikä aiheutaa hankaluuksia
joustavuudelle tulevaisuudessa. Lisäksi
kaavamääräykset asettavat hyvin tarkkoja
rajoitteita rakennuksille.71 Viranomaistahon rooli on merkittävä, mikäli halutaan
monipuolistaa asunto- ja asumismuototarjontaa. Rooli on lisäksi keskeinen, jotta
rakennuttaja uskaltaa tehdä lisäpanostuksia mahdollistaakseen omalta taholtaan
tulevaisuuden muutokset.
71
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3.3.2 ELINKAARIJOUSTAVUUTTA MUUNNELTAVUUDELLA
Rakennuksen runko on keskeisessä roolissa mietittäessä rakennuksen elinkaaren
aikaista joustavuutta, eli muunneltavuuden keinoja. Runko on rakennuksen
pitkäikäisin ja vaikeimmin uusittava osa.
Tämän vuoksi tässä luvussa esitellään
joustavuuden keinoja jotka liittyvät huomioihin runkoa suunniteltaessa ja siihen
millaiset muutokset siinä ovat jälkikäteen
järkeviä.
Rakennusten kannattaminen kantavilla
väliseinillä on suomalaisessa asutotuotannossa pilareilla kannattamista yleisempää.
Pilareilla kannattaminen on myöhempien
muutosten kannalta joustava, koska se
sallii suuriakin muutoksia asuntojakaumassa ja tilajärjestelyissä. Ääneneristävyyden
kannalta kantavat seinät ovat yleensä yksinkertainen ratkaisu. Rakenteeksi riittää
esimerkiksi pelkkä betoniseinä verrattuna
kevyen seinärakenteen useampikerroksiseen rakenteeseen.
Jos opiskelijataloja tehdään käyttäen
rakennusperiaatteiltaan
huoneistojen
välisiä kantavia seiniä, voi pieniä asuntoja rakennuttaessa rakennukseen tulla
kantavia seiniä todella tiuhaan. Tämä rajoittaa rakennuksen muuntojoustavuutta.
On järkevää vähintäänkin joissakin rakennuksen osissa miettiä osan huoneistojen
välisten kantavien seinien korvaamista
kevytrakenteisilla seinillä. Muutostyöt
vaativat toki rakennustoimenpiteitä,

mutta toisaalta taloteknisetkin ratkaisutkin vaativat uusimista noin 20-30 vuoden
jaksoissa. Tällöin myös käyttötarpeen
muutos voi olla hyvin ajankohtainen ja esimerkiksi kylpyhuonesaneerauksen yhteydessä tehtävät esteettömyysmuutokset
säilyisivät kohtuullisina, kun tämä mahdollisuus on suunnitteluvaiheessa otettu
huomioon. Rakennuksen runko sen sijaan
on suunniteltu 50-100 vuodeksi ollen näin
rakennuksen pysyvin ja vaikeiten muutettava osa.
Kevyrakenteisten seinien käytön rinnalla
t oinen vaihtoehto olisi rakennustavasta
riippuen rakentaa osa seinän pituudesta
kantavaksi ja osa kevyeksi. Tällöin pidemmän aikavälin muutoksiin pystyttäisiin
reagoimaan verrattain kevyesti esimerkiksi uusia aukkoja tekemällä. Näin saataisiin
kevyellä purkamisella yhdistettyä kaksi
asuntoa oviaukolla. Valmiita huoneita,
joita yhdistetään eri tavoilla toisiinsa kutsutaan huonesarjoiksi.72 Yksi versio tästä
on “kytköhuonelogiikka” 72, 73, jossa ovia
avaamalla ja sulkemalla saadaan liitettyä
kytköhuone osaksi esiemerkiksi eri asuntoja tai omaksi yksikökseen. Opiskelijatataloissa voisi kytköhuoneena olla
esimerkiksi miniyksiö. Yksiö voitaisiin tulevaisuudessa liittää osaksi perheasuntoa,
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mikäli ilmenisi tarve isommalle asunnoille,
esimerkiksi asukasjakauman muuttuessa. Kevyemmin kytköhuoneena voidaan
käyttää myös esimerkiksi makuuhuoneen
liittämistä osaksi eri asuntoja tai erillisellä
sisäänkäynnillä tarjota sitä ulkopuolisille,
mikäli asukas itse ei tarvitse sitä. Kaikki
elinkaaren aikaisetkaan joustavuuden keinot eivät välttämättä vaadi rakenteilta
suuria purkamisen tai rakentamisen mahdollisuuksia. Asuntojen yhdistämiseseen
liittyy toisinaan kuitenkin esimerkiksi
kylpyhuoneiden poistamisia, jos niiden
määrä jää liian suureksi asunnon kokoon
nähden.
Kuva 23
Pienet joustavuuden elementit ovat merkittäviä, koska niillä saadaan asukkaalle personoinnin keinoja ilman ajallisia
tai rahallisia resursseja vaativia toimenpiteitä. Unkarilainen
asunto.

esim. kuva
makuuhuoneesta, joka
on liitettävissä erilliseksi
asunnosta
TAI
KYTKYHUONE-IKONI

Kuva 24
Töölölaistalo, jossa 25m2 asunnon voi kytkeä osaksi suurempaa asuntoa tai pitää omanaan. Helsinki 1924.
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Jos muokattavuuteen ei varauduta edellä
mainituin vaihtoehtoisin keinoin, voivat
rungon pitkä elinikä ja rooli rakennuksen kannattajana tuoda luonnollisesti
rajoitteita rakennuksen joustavuudelle.
Yksi merkittävä tekijä tilallisen muokattavuuden rajoittajana on tekniikan, kuten
lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikan joustamattomuus, etenkin kun tekniikan määrä rakennuksissa jatkuvasti lisääntyy.74 On tärkeää suunnitella hormien
sijainnit, koot ja toteutustavat asunnoissa
niin, että ne mahdollistavat tulevia muutoksia.
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3.3.3 LYHYEN AIKAVÄLIN JOUSTAVUUTTA
MONIKÄYTTÖISYYDELLÄ JA KALUSTUKSELLA
Lyhyen aikavälin joustavuus koskee asunnon sekä yhteistilojen joustavuutta, jota
saadaan rakentamista vaatimattomilla
toimenpiteillä. Tällöin keskeistä ovat
monikäyttöiset tilat sekä helposti hyödynnettävät kalusteratkaisut.
Opiskelija-asumisessa asunnon sisäiselle
joustavuudelle asettaa haasteensa asunnon koon ja hinnan suhde. Tämä siksi,
että neutraalin ja täten monikäyttöisen
sekä mahdollisesti jaettavan huoneen tulee olla riittävän suuri.75 Monikäyttöisessä
asuinhuoneessa voidaan käyttää tunnelmien ja toimintojen saavuttamiseksi
keinoina käyttötavan muuttamista tai
käyttötavan rajaamista. Tilaa jakavat
kalusteet, erilaiset kevytrakenteiset tai
liikuteltavat seinät sekä tilasommittelu
toimivat keinoina rajata toimintoja ja näin
käyttötapoja. Muokattavilla kalusteilla
taas saadaan yksikin tila erilaiseksi tilanteen mukaan.
Yksi oleellinen osa muuntojoustavuutta
ovat moduulikalusteet. Moduulikalusteita
voivat olla esimerkiksi säilytyskaluste/
sänky- yhdistelmä, tai muu asuntoon
kiinteäksi rakennettu kaluste. Ne voivat
olla myös esimerkiksi taittamalla tai esiin
vetämällä muokattava kaluste. Asunto voi
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Kuvaryhmä 25
Pienelle perheelle tarkoitetussa asunnossa pientä ja
avointa asuntoa käytetään hyödyksi seinälle taittuvilla
kalusteilla sekä taittoseinillä, joilla pystytään eriyttämään erilaiset päivä- ja yökäyttö. Berliini 1931.
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olla malliltaan “aihio”, jossa on vapaata
tilaa, jota jaetaan kalusteilla 76. Tämä vaihtoehto vaatii usein juuri aiemmin puhuttua neutraalia tilaa.
Saatetaan ajatella, että kiinteät kalusteet rajaavat muuntojoustavuutta ja asukaslähtöisyyttä, koska asukkaan omat
mahdollisuudet vaikuttaa asuntoonsa
pienenevät kun hän ei pysty hankkimaan omia mieleisiään kalusteita ja sijoittamaan niitä vapaasti asunnossaan.
Etenkin pienissä asunnoissa moduulikalusteet tuovat kuitenkin vapautta ja
mahdollisuuksia. Kiintoratkaisut mahdollistavat opiskelijoiden helpon muuton
ilman kalustehankintoja, mikä on etenkin
kansainvälisille opiskelijoille ensiarvoisen

tärkeää. Myös opiskelijoille, jotka ovat
paikalla vain osan viikosta tai nykytrendin tavoin omistavat vähemmän tavaraa,
valmiiksi kalustetut asunnot voivat olla
houkutteleva vaihtoehto.
Kiinteät kalusteet tuovat joustavuutta
asumiseen niiden monikäyttöisyyden ja
sitä kautta tilan säästämisen takia. Esimerkiksi penkki, joka sisältää säilytystilaa
poistaa tarpeen yhdeltä erilliseltä säilytyskalusteelta. Kaapista esiin vedettävien
tai ovien taakse suljettavien kalusteiden,
kuten esiin vedettävän pöydän avulla pystytään kätkemään toimintoja, jotta ne
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Kuva 26
Pienellä muutoksella eli nostettavalla, saranoidulla pöytälevyllä saataisiin kuvan tapauksessa avattua asuinhuoneesta yhteys ulos.
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eivät ole koko ajan esillä. Harrastamis- tai
työpöytä saadaan näin kätkettyä näkyvistä
ilman, että keskeneräiset asiat pitäisi korjata pois. Samalla myös lattiapinta-alaa
säästyy. Tämä visuaalisen ja toiminnallisen kaoottisuuden vähentäminen voi lisätä
merkittävästi viihtyisyyttä ja tilantuntua,
vaikka asuinneliöitä olisi vähän.
Valmiiksi kalustettuja asumisratkaisuja
on hyvä tarjota yhtenä vaihtoehtona vapaasti kalustettavien asuntojen rinnalla.
Etenkin ensimmäisessä kodissaan asuvalle nuorelle voi olla tärkeää ja pitkään
haaveiltua päästä miettimään, kuinka kalustaisi asuntonsa ja mitä tavaraa sinne
hankkisi. Tässä asiassa tekevät poikkeuksen perinteisessä mielessä mielletyt
kiintokalusteet, kuten vaatekaapit ja komerot. Niille on tarvetta jokaisella, usein
jopa enemmän kuin mitä tarjotaan, joten
niitä ei kannata jättää kokonaan pois.
Näissä tilanteissa voidaan kuitenkin miettiä personoinnin mahdollisuutta muilla
keinoilla.
Asuntojen lisäksi myös yhteistiloissa tarvitaan lyhyen aikavälin joustavuutta. Neutraali tila on joustava, koska se pystytään
muokkaamaan moneen käyttötarkoitukseen. Tällöin se toimii niin opiskelutilana
kuin tapahtumapaikkana. Tilojen helppo
käyttöönotto on omiaan kannustamaan
omaehtoiseen yhteisöllisyyteen, koska
tilojen käyttöönotolle esimerkiksi tempausta varten on matala kynnys. Myös
tilojen väliset yhteydet ovat tärkeitä,
jotta tiloja pystytään liittämään toistensa

kuva 27

kuva 28

Kuvat 27 ja 28
19 neliöinen moduulikalustettu asunto sisältää
runsaasti säilytystilaa yhdistelmätoimintojen
takia
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yhteyteen eri tavoin ja näin ne joustavat
moneen tilanteeseen. Keittiö, joka sijaitsee kahden yhteistilan saatavilla, voisi
esimerkiksi joustaa moneen tilanteeseen
sopivaksi. Keittiö voitaisiin esiemerkiksi
liittää osaksi juhlien pitoa, toisaalta se
voitaisiin sulkea erilliseksi tilaksi.
Nykyään hyvin moni toiminta vaatii verkkoyhteyttä, joten on niin opiskelun kuin
erilaisten tapahtumien kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että teknisiin järjestelmiin liittyminen on vaivatonta ja siihen
on hyvät mahdollisuudet joka puolelta.
Tekniikka on kuin yksi lyhyen aikavälin
kuva 29

Kuvat 29 ja 30
22 neliöinen parviasunto, jossa asunnon mittainen
kaluste ottaa tilan hyvin säilytyskäyttöön.

joustavuuden keino, koska se nopeuttaa
tilojen käyttöön liittyvää tiedottamista
merkittävästi. Tekniikka lisää käyttöastetta,
kun tilojen varaamisesta, jakamisesta kuin
tapahtumista pystytään tiedottamaan
helposti muille toimijoille. Näin myös
“tilantarpeettomuus” saadaan muutettua joustavuudeksi. Tällöin esimerkiksi
asunnosta pidemmän aikaa poissa oleva
opiskelija voisi ilmoittaa asuinhuoneensa
käytettävissä olevaksi, jolloin ulkopuolinen voisi käyttää sitä vaikka rauhallisen
opiskelun tilana.
Achren käsittelee työssään julkisia huoneita 77. Julkinen huone voi olla yksi-

tyisimmillään vain näköyhteys asuinhuoneesta yhteistiloihin 78, mikä voi
jo toimia yhteisöllisyyden edistäjänä.
Julkinen huone voisi toisaalta olla myös
esimerkiksi asunnon makuuhuone, jonka opiskelija voisi antaa päivän ajaksi
julkiseksi huoneeksi, kuten työtilaksi ikään
kuin kytköhuoneen tavoin, mutta “irrottamalla” huone pääkäytöstään. Samalla
tämä laskisi asumiskustannuksia sekä
rakentamisen tarvetta tehokkaamman tilankäytön takia.

77

Achren 2015

78

Achren 2015: s. 56

Kuva 31

16 m2 suuruinen moduulikalustettu opiskelijayksiö Uumajassa. Valmiiksi rakennetut kiinteät sänky ja penkki
sisältävät runsaasti säilytystilaa ja ovat samalla hyvin toteutettuna huoliteltu osa kokonaisuutta.

kuva 30
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3.4 JOHTOPÄÄTÖKSET
- KEHITTÄMISEN KOLMIKENTTÄ
SEKOITETUN ASUMISEN
LISÄÄMINEN TULEVAISUUDESSA
mikäli tarvetta tai halua

JOUSTAVUUS EDESAUTTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ
helposti käyttöön otettavat ja muokattavat tilat

Pitkän aikavälin joustavuus
- Muunneltavuus elinkaaren aikana
- reagoiminen asukasryhmän ja
asuntojakauman muutoksiin
Lyhyen aikavälin joustavuus
- Muokattavuus ja monikäyttöisyys
(kalusteet, siirtoseinät yms.)

VÄHENTÄÄ VANHAN TILAN
SOPIMATTOMUUTTA JA UUDEN
TILAN RAKENTAMISEN TARVETTA
TULEVAISUUDESSA

Joustavuus
YHTEISÖLLINEN TALO JOUSTAA

Yhteisöllisyyden synnyttämät
tapahtumat ja ryhmävoima

SAMA TILA MUUTTUU
TILANTEEN MUKAAN

+ TEKNOLOGIA +

+
TEKNOLOGIA
+

Yhteisöllisyys

HELPPO
KÄYTTÖÖNOTETTAVUUS
VÄHENTÄÄ TARVETTA
ERILAISILLE
YHTEISTILOILLE

Eri asukasryhmät jakavat
samoja mielenkiinnon kohteita

SAMANLAINEN TILANTARVE LISÄÄ KOHTAAMISIA
yhteistilojen sijainti vaikuttaa yhteisöllisyyden
asteeseen ja ohjautuvuuteen

+ TEKNOLOGIA +

Asukaslähtöisyys
Asukkaan tilantarpeessa
tilannesidonnaisuutta

HOX!
Teknologia toimii kaikkien kolmen
osa-alueen välillä katalysaattorina,
joka nopeuttaa reaktioiden tapahtumista.
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JAETUILLA TILOILLA PAREMPI
KÄYTTÖASTE

PIENENTÄÄ TILANTARVETTA
ASUNNOSSA

NEUTRAALIT TILAT MUOKKAUTUVAT
TILATEEN MUKAAN
osa-aikaiset asunnot, vuorokaudenajan
mukaan muuttuva käyttö

Asuintilan "tarpeettomuus"
joustavuudeksi
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4.1

TAPAUS HIPPOS

4.1.1 HIPPOKSEN HISTORIA
Hippoksen
tontti
sijaitsee
Kalevan kaupunginosassa Teiskontien ja
Uimalankadun risteyksessä noin 2,3 km
päässä Tampereen keskustasta. Alue on
suuruudeltaan 20 073,7 neliömetriä. Hippoksen alueen nimeys juontaa juurensa
tontille vuonna 1910 perustetusta Tampereen ensimmäisestä raviradasta, jonka

toiminnasta vastasi Pohjois-Hämeen Hippos.79
Ravirata siirtyi Lamminpäähän Teivoon
vuonna 1976 ja kaupungin omistamalle
tontille Kalevassa rakennettiin Tamper79

Pyykkö & Mutka 2015: s. 6

4. CASE HIPPOS ASUKASLÄHTÖISENÄ KEHITTÄMISENÄ
Tässsä kappaleessa käsitellään tämän
työn taustalla vaikuttanut case Hippos.
Hippoksen alue on suuri opiskelija-asumisen kehityshanke TOAS:lle ja sen kehittämiseen tämäkin työ pyrkii. Tässä
luvussa käsitellään lyhyesti Hippoksen
tarinaa menneisyydestä nykyhetkeen
sekä kartoitetaan tähänastista suunnittelu- ja kehitystyötä. Lopuksi pohditaan
syitä suunnittelutyökalun tarpeelle.

Kuva 32
“Lentokuva” Hippoksen raviradasta ja ympäristöstä vuodelta 1948. Samana vuonna aiemmin Tammelan
vainioiksi kutsuttu allue sai yleisöäänestyksen johdosta nimekseen Kaleva. Kuvaaja Velj. Koskenmäki
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een Virastotalo eli Hippostalo vuosina
1977-1980. Hippostalo tuli pääasiassa
julkishallinnon, tarkemmin muun muassa työsuojeluhallituksen ja siihen liittyvien toimien käyttöön. Rakennuksessa oli
myös muita toimijoita, kuten Tampereen
aluetyöterveuyslaitos.80 Pääsuunnittelijana oli Arkkitehtitoimisto Antti Tähtinen
Oy (nykyinen Tähti-Set Oy).81 Rakennusmassan sijoittumista ohjasi asemakaava
ja lisäksi varautuminen toiseen rakennusmassaan, joka oli tarkoitus sijoittaa
tontin eteläosaan. Tätä ei kuitenkaan
koskaan toteutettu.80 Tällä hetkellä Hippostalon suurimmat vuokralaiset ovat
sosiaali- ja terveysministeriö sekä puolustusvoimat.82
Hippostalo koostuu kahdesta osasta. Aosassa on kahdeksan kerrosta, seitsemän
maan päällä ja yksi maan alla ja B-osassa
kolme kerrosta. Se on betonirunkoinen ja
julkisivumateriaaleina on sintrattu laatta
ja sileävalettu väribetoni. A-osassa sijaitsee pääosa toimistotiloista83, joita
ainakin vuonna 2010 remontoitiin osassa taloa avokonttorimaisempaan suuntaan. Rakennuksen mitoits perustuu 12M
moduulijärjestelmään 84, minkä rajoissa
työhuoneetkin ovat käyttäjien toiveita
pienempiä. Ne sijaitsevat ajan hengelle
tyypilliseen
kaksikäytäväjärjestelmän
82
mukaisesti.
Matalammassa B-osassa
on yleishyödyllisiä tiloja, kuten ravintola.
Hippostalon kokonaishuoneistoala on 15
310 m2. 83

Suunnittelussa mukana olleen rakennusunsinööri Kari Soljan muisteleman mukaan
suunnittelussa painotettiin kustannustehokkuutta ja tilat saneltiin Rakennushallituksen puolelta, ennemmin kuin käyttäjiä osallistaen.84 Hippostalo erottuu
ympäristöstään ympäröiviä rakennuksia
selvästi suuremmalla koollansa ja myös
poikkeavalla tyylillään 85, muun Kalevan
edustaessa 1940-1960 -lukujen arkkitehtuuria.

4.1.2 TAMPEREEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN AIKA

Hippostalo edustaa ajalle tyypillistä virastoarkkitehtuuria,
jossa
korostuvat
tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus. Näin
sillä voidaan nähdä kulttuurihistoriallista
arvoa, mutta ei merkittävästi, koska samanlaista rakennuskantaa löytyy Suomesta runsaasti. 85 Hippoksen inventoinnissa
todetaan lopuksi: “Rakennuksen historia
on osa alueen historiaa, mutta muutoin
sillä ei ole erityistä historiallista arvoa.”

Vuonna 2016 järjestettiin kilpailu Hippoksen tontinkäytöstä. Arkkitehtitoimisto
Helamaa & Heiskanen voitti tontinkäyttösuunnittelukilpailun ehdotuksellaan Kannel. Työssä rakennukset sijoittuvat tontille

80
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81
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82
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83
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84
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85
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Tampereen opiskelija-asuntosäätiö eli
TOAS osti Hippoksen tontin joulukuussa
2014. Tontin keskeinen sijainti niin oppilaitoksiin kuin keskustaan nähden luo
suotuisat lähtökohdat olla osa uuden Tampereen Yliopiston opiskeluympäristöjä ja
niin sijaintinsa kuin kokonsa tähden se on
TOAS:n merkittävimpiä kehityshankkeita.

liikennemelulta muurimaisesti suojautuen
kaksoisjulkisivun avulla ja julkisivussa yhdistyy valkoinen levy sekä puu. Sisäpihan
puoli on elävä ja siinä on käytetty puuta.
Hippoksen alueelle on tehty paljon
sisällöllistä ideointia. Alueelle halutaan
”kehittää vallalla olevia suunnittelunormeja uudistavaa ja toiminnallisesti opiskelijaelämän mullistava kokonaisuus”. Tämän
lisäksi TOAS:n tavoitteena on hahmottaa
erilaisia konsepteja, joita voitaisiin testata
muissakin tulevissa projekteissa.86

Kuva 33

55

56

OPISKELIJAKYSELYT
TOAS kumppaneineen halusi alusta saakka kuulla käyttäjiä ja ottaa heidät mukaan
Hippoksen alueen suunnitteluun. Tämä
käyttäjien kuuleminen eteni monivaiheisesti.86 Ensimmäinen vaihe opiskelijoiden asumistoiveiden selvitysprosessia
oli opiskelijakysely 2017 kysely lähetettiin 10 000:lle ja siihen vastasi vain 997
opiskelijaa.
Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden tarpeita ja toiveita koskien asumista aina
asuntojen varusteluista asuinalueen
palveluihin,
harrastusmahdollisuuksiin
ja opiskelijoiden työskentelytapoihin.
Seuraavassa vaiheessa, kyselyn ja tekemiensä palvelukartoitusten pohjalta tiimi
laati kahdeksan alustavaa asuntokonsepti-prototyyppiä kolmessa eri hintaluokassa: 250€/kk, 350€/kk ja 450€/kk. Tämän
jälkeen opiskelijoita pyydettiin neljälle
kampukselle sijoittuvalla käyttäjäkiertueella valitsemaan näistä mieluisimpia ja
epämieluisimpia asuntoja sekä antamaan
palautetta. Arviolta 600 ihmistä käveli
pisteiden ohi, noin 400 jäi katselemaan
ja noin 200 antoi palautetta ja jakoi näkemyksiään. Lisäksi kiertue sai näkyvyyttä
Facebookissa jaetun videoiden kautta,
kun katseluja tuli noin 500. Kiertueen lomassa työryhmä kävi myös Tredussa yrittäjäkurssilla keräämässä näkemyksiä noin
80:ltä lukiolaiselta alueen palvelutarjon-

86
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PALVELUNTUOTTAJAVERSTAS
nasta.
Työryhmä halusi osallistaa lisää opiskelijoita myös seuraavissa ideoinnin vaiheissa. Tampereen Ammattikorkeakoulun 50
opiskelijaa kehittelivät ideoita Hippostalon alueelle ja niissä keskeisimpinä nousi
esiin muutamia teemoja, joita olivat: Virtuaalinen valuutta, Internet of buildings,
Opiskelijoiden matchäys, Alueellinen
tiedotus, ja Asunnosta kodiksi. Tämän
lisäksi oli useammassa työssä otettu esiin
millaisia yhteistiloja voisi olla. Esiin nousi etenkin, urheilutilat, kattoterassit- ja
pihat, pyöränhuoltotilat, verstas, yhteinen
olohuone, ravintola, kahvila ja kauppa. Virtuaalinen valuutta oli idea, jossa luodaan
puhelinsovelluksen avulla tapahtuva vaihdannaistalous alueen sisälle. Samassa
paikassa tapahtuisi tapahtumatiedoitus
ja samanhenkisen seuran etsintä eri aktiviteetteihin. Lisäksi puhelimeen saatava
tekniikka olisi yhteydessä talotekniikkaan,
kun omalta puhelimeltaan voisi säätää
esimerkiksi huoneen lämpötilaa. Ideat
olivat hyvin alkuvaiheessa, mutta jalostuskelpoisia. 87

TAMK:in osallistamisen jälkeen seuraava
vaihe oli palveluntuottajaverstas huhtikuussa 2017, johon osallistui 30 palveluntuottajaa. Verstaassa oli ty öpajoja,
joissa osallistujat jalostivat suunnitelmia
ja tavoitteita asumisen, harrastamisen,
opiskelun ja työnteon sekä palveluiden
näkökulmasta. Alueen asuminen ja palvelut kehitettäisiin palvelemaan opiskelijoiden lisäksi koko yhteiskuntaa vauvasta
vaariin ja sieltä löytyisi niin lyhyt- kuin pitkäaikaista asumista. Asumisen tavoitteeksi nousi tukea tulevaisuuden moninaisia
asumistarpeita, ja luoda yhteisöllinen

palvelu, jota tukisi sosiaalinen valvonta.
Lupa elää on keskeinen ajatus, jota tukisivat teemoitetut talot ja rakennusten
muutos aktiivisesta rauhalliseen. Palvelut
tukisivat yhteisöllisyyttä mm. tukemalla
jakamistaloutta vahvasti, mahdollistamalla ”organisoitu kaaos” ja luomalla alusta
TOAS-heimolle. Harrastamisen vapaus
oli tärkeää joten tätä tukemaan tuotaisiin
monipuoliset
harrastusmahdollisuudet
niin ulos kuin sisälle hyvillä aukioloilla.

87
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Kuva 34
Hippoksen asemapiirrosluonnos 17.4.2019
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Harrastetiloja suunniteltiin liikunnan
lisäksi ainakin ”likaisille hommille” ja
taiteelle, musiikille, näyttelyille sekä
opiskelijakerhotoiminnalle. Lisäksi mahdollisuus yhdessä ruokailuun on tärkeä
samoin kuin yhteinen olohuone, jossa voi
esimerkiksi pitää kisastudiota tai katsella
elokuvia sekä niin kutsuttu man cave. Yhden neljästä teemasta ollessa opiskeluja työtilat, nousi verstaslaisilla ajatuksia
avoimesta, omavaraisesta, älykkäästä ja
tietoa jakavasta kampuksesta. Opiskeluun tarjottaisiin hyviä tiloja, sisäinen
verkko ja työskentely-ympäristöihin olisi
teknisesti helppo liittyä. Alueen palvelut
työllistäisivät asukkaita ja he olisivat myös
itse sisällöntuottajia. 88

NYKYTILANNE

4.2 TYÖKALUN TARVE

Tämän työn julkaisun hetkellä tilanne
Hippoksella on kehityksessä. Tontille on
vireillä asemakaavamuutos ja kesän aikana kaavaluonnoksen olisi tarkoitus tulla
nähtäväksi. Tämän työn ratkaisumalleissa
hyödynnetään ratkaisuja, joita tähän mennessä kaavaluonnosta varten on voitu
tehdä. Tällaisia ovat esimerkiksi tulevan
uuden rakennusmassan malli pohjautuen
alueen meluarvioihin. TOAS on keväällä
2019 päättänyt toteuttaa hankkeen allianssimallilla josta on tulossa tarjouskauppa.

TOAS on tehnyt paljon työtä kerätäkseen
tietoa opiskelijoiden asumistoiveista ja
tarpeista. Tämän lisäksi suunnittelijat ja
palveluntuottajat ovat yhdessä rakennuttajan kanssa tehneet kehitystyötä. Näiden
kahden tahon, asumispalvelun käyttäjän
ja asumispalvelun tuottajan välinen kommunikointi on parhaimmillaan edestakainen prosessi, missä on aina kehitettävää.
TOAS:in pyrkimykset Hippoksen osalta
muistuttavat palvelumuotoilun prosessia.

88

Kuva 35
Hippostalo huhtikuussa 2019. Edustalla näkyy raitiotietyömaa.
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Konsepti:
“Konsepti

on

ennakoiva,

perusteltu,

oleelliseen keskittyvä ja ymmärrettävä

Palvelumuotoilun vaiheissa kuvaillaan89,
että palvelun tuottamiselle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista tulee pystyä
tarkastelemaan. Tässä auttaa interaktiivinen toimintatapa, jossa suunnittelun, testaamisen ja arvioinnin kautta löydetään
palvelun kriittiset kohdat, joita uudellen
suunnitellaan.90 Tällaisessa tilanteessa
joustava ympäristö auttaa suunnitteluprosessin etenemistä valmiissa kohteessa muokkaamisen kautta, minkä lisäksi
hankkeesta saadaan aina lisää tietoa
seuraavaa varten. Käyttäjien tarpeiden
sisällyttämiseksi suunnitteluprosesseissa
jotka tapahtuvat vuorovaikutteisissa järjeselmissä on kehitetty ISO 13407 –standardi, jossa kuvataan, että prosessilla on
neljä vaihetta. Ne ovat: ymmärtäminen ja
kontekstin kartoitus, käyttäjän profilointi,
suunnitteluratkaisujen tuottaminen ja
89

Miettinen et al. 2016: s. 119

90

Miettinen et al. 2016

kuvaus tuotteesta. Konseptisuunnittelu
on tuotesuunnittelunomaista toimintaa,
jonka avulla voidaan jäsentää monitahoista

informaatiota

epävarmoissa

ympäristöissä. Konseptit ovat kuvauksiamahdollisista ratkaisuista (tiloista, tuotteista, palveluistaja liiketoimintamalleista).
Niitä voidaan havainnollistaa esimerkiksi
tuotteen tai ympäristön käytön ja vuorovaikutteisuuden ulottuvuuksia kuvaavien
skenaarioiden tai erilaisten visualisointien
avulla.” 89
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arviointi. TOAS on aloittanut palvelumuotoilun prosessin kolmella ensimmäisellä
vaiheella yhdistäen eri toimijoita, suunnittelijoita, käyttäjiä ja palveluntarjoajia.
Tässä työssä tehdään arviointia ja suunnitteluratkaisujen tuottamista yhdistämällä tietoa ja kokemusta käyttäjiltä ja
suunnittelijoilta. Opiskelijoilta on kerätty
käyttäjien tietoa ja kokemusta. Kirjallisuuskatsauksen kautta on tässä työssä
kerätty muiden asiantuntijoiden tietoa,
joka yhdistyessään tekijän näkemykseen
tuotaa tämän työn suunnitelmat. Työ on
osa palvelumuoilun prosessia, koska
suunnittelun tutkimus- ja visualisointimenetelmin esitetyt esimerkit luovat linkin
eri toimijoiden, suunnittelijoiden, palveluntuottajien ja käyttäjien välille. Tällöin
se voi jälleen lähteä uudelleen arvioinnin
ja kokeilemisen pariin. Suunnittelutyökalu
itsessään on työkalu palvelumuotoilulle,
mutta niin ovat myös suunnitelmat, koska niitä tarkastelemalla eri toimijat saavat kohtaamispinnan ja suunnittelusta
voidaan pelkästään käyttäjälähtöisen
suunnittelun sijaan saada yhteissuunnittelua osapuolien välille.
Rakennetuksi ympäristöksi asti toteutettuna tämä työ tarjoaa vielä paremman
testausalustan opiskelijaasumisen kehittämiselle, koska se on elävä tapahtumapaikka. Näin ollen Case Hipposkin on osa
eräänlaista iteraatiota eli toistuvaa suunnittelua, koska suunnitteluratkaisut voivat
kehittyä ja jalostua kokeilemisen ja arvioinnin kautta.91 Suunnittelutyökalu on ikään
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kuin ensimmäinen visualisoinnin vaihe,
jonka avulla saadaan havainnollistettua ja
tarkennettua päämääriä. Toteutuneessa
hankkeessa saadaan lisää informaatiota
toimivuudesta, jota hyödynnetään uudelleen suunnittelutyökalun äärellä uudessa,
seuraavassa hankkeessa.

91
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5.1

SUUNNITTELUTYÖKALUN MUODOSTUMINEN

Suunnitteluprosessin osatekijöitä voidaan
nähdä kolme: käyttäjäryhmä, jolle suunnitellaan, paikka johon suunnitellaan
sekä tavoitteet, joita lopputulokselle
asetetaan. Tavoitteet ovat osuus johon
suunnitteluprosessi pyrkii, mutta joille
paikka ja käyttäjäryhmä luovat tapahtumapaikan. Opiskelija-asumisen tärkeimmät tavoitteet nähdään tässä työssä asettuvan kolmikentän yhteydessä esitettyjen
teemojen: yhteisöllisyyden, joustavuuden
ja asiakaslähtöisyyden alle.

5. SUUNNITTELUTYÖKALU

Paikka, käyttäjäryhmä ja tavoitteet liittyvät
suurina kokonaisuuksina vahvasti toisiinsa, mutta niiden vieminen konkreettisiin
suunnittelun keinoihin voi olla vaikeaa ja
kokonaisuus helposti hämärtyä. Suunnittelutyökalu nivoo osatekijöitä yhteen ja
sen avulla pystytään määrittämään lähtökohtia, yhdistettäviä tekijöitä sekä ratkai-

suvaihtoehtoja hankkeen osapuolten keskuudessa läpi projektin. Osatekijät eivät
sellaisenaan siirry suunnittelutyökaluun
vaan niiden hahmottamiseksi olen luonut muuttujajoukot, jotka yhdistävät osia
näistä osatekijöistä loogisessa järjestyksessä.
Suunnittelun muuttujajoukko koostuu
kolmesta osa-alueesta: lähtökohdista,
tilannelähtöisistä perusratkaisuista ja kolmikenttälähtöisistä ratkaisuista. Jokaisen osan alla on yksityiskohtaisempia
tekijöitä. Suunnittelu etenee muuttujajoukkoa lähtökohdista kohti kolmikenttälähtöisiä ratkaisuja edellisten vaiheiden
asettaessa pohjaa seuraaville ratkaisuille.
Hankekohtaisesti jokaisen osa-alueen
kohdalla pohditaan hankkeen tavoitteita
ja myös rajoitteita kyseisessä teemassa.
Vaikka suunnittelutyökalua edetään en-

Tässä luvussa esitellään suunnittelutyökalu, joka on tässä työssä luotu helpottamaan
opiskelija-asumiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Suunnittelutyökalun
avulla kolmikenttälähtöiset teemat pidetään keskiössä ja parannetaan vuorovaikutusta hankkeen osapuolten välillä läpi
suunnitteluprosessin. Seuraavassa käydään työkalua läpi vaiheittain ja luvussa 6
annetaan esimerkkejä työkalun käytöstä
suunnitelmissa.
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SUUNNITTELUTYÖKALUN KAAVIO

simmäisestä vaiheesta kolmatta kohti,
suunnittelutyökalun apu on kuitenkin
myös siinä, että jo aiemmat vaiheet,
kuten yhteistilojen sijainnin pohtiminen ottavat huomioon lähtökohdat kolmikenttäisten ratkaisujen toteutumiselle.
Tämä yksikertaistettu malli auttaa isojen
kokonaisuuksien hahmottamista ja niistä
keskustelemista.
Samankaltaisia suunnittelutyökaluja ovat
tehneet diplomitöissään muun muassa
Juselius92 sekä Väänänen93. Heidän työnsä ovat olleet minulle apuna kehittäessäni

opiskelija-asumiseen sopivaa muuttujajoukkoa. Seuraavissa kappaleissa esittelen mitä muuttujajoukot sisältävät.
Oikealla on esimerkkimalli siitä, mitä
hankkeen osapuolet voisivat valita toteutettavaksi kohteeseen. Ratkaisumalleissa
luvussa 6 esitellään tarkemmin suunnittelutyökalun käytön eteneminen ja suunnitteluesimerkkejä joustavuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi.
92

Juselius 2017

93

Väänänen 2014

Esimerkki
muuttujien
valitsemisesta
opiskelija-asumisen
hankkeeseen

Eteneminen
vaiheesta 1
vaiheeseen 3
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5.2 SUUNNITTELUTYÖKALUN MUUTTUJAJOUKOT
5.2.1 LÄHTÖKOHDAT

5.2.2 TILANNELÄHTÖISET
PERUSRATKAISUT

ASUKASRYHMÄ
ASUKASPROFIILIEN SUHDE
Asukasryhmä koostuu aiemmin esitellyistä asukasprofiileista. Asukasprofiilit
määrittävät tilantarvetta asumista koskevia toiveita. Tässä vaiheessa mietitään
myös mitä muita asukasryhmiä hankkeeseen halutaan yhdistää; onko kiinnostusta
esimerkiksi seniorasumiselle, erityisasumiselle vai lapsiperheille asumisverkoston luomiseksi.

KORTTELI- JA TALOTYYPPI
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Korttelityyppi

Talotyyppi

Laajemmassa kohteessa tai täydentäessä
olemassaolevaa rakennuskantaa, tulee
yhdeksi lähtökohdaksi korttelityyppi, joka
voi olla umpinainen, puoliavoin tai avoin.
Kaavoitus määrittää osaltaan korttelityyppiä, mutta siihen pystyy joka tapauksessa
vaikuttamaan esimerkiksi avoimuuden
osalta. Korttelityypillä suhtaudutaan
ympäristötekijöihin,
mutta
myös
määritetään liittymistä lähiympäristöön
ja vaikutetaan siihen, kuinka rakennus liittyy osaksi kaupunkirakennetta. Ulkoisten
tekijöiden kuten melun vaikutus huomioidaan tässä vaiheessa.

Talotyyppi määrittää tulevissa vaiheissa
yhteistilojen sijaintia sekä tilojen aukeamissuuntia. Tämän takia on tärkeää joko
tietoisesti vaikuttaa talotyyppiin tavoitteiden mukaan tai tiedostaa sen tuomat
vaihto-ehdot edellä mainituille. Talotyyppi on porrashuonetyypistä riippuva ja
voi näin ollen olla perinteisesti , pistetalo,
keskikäytävä, sivukäytävä tai näitä jollain
tapaa yhdistelevä hybridi.

Asukasprofiilien suhde riippuu sen hetkisestä tarpeesta, eli mitkä profiilit ovat
kysynnässä vallalla ja mitkä vähemmän.
Lisäksi määritetään kuinka paljon halutaan opiskelija-asukasprofiilien ulkopuolisia asukkaita. Näin profiilien suhdetta ja prosenttiosuuksia arvioimalla
nähdään suoraan minkä tyyppisiä asuntoja tarvitaan. Aiemmin esiteltyjen elinkaarijoustavuuden keinoin tämä suhde
ei kuitenkaan ole ikuinen, vaan tarpeen
muuttuessa vuosien saatossa, siihen pystytään reagoimaan. Asukasprofiilien suhde määrittyy rakennuttajan toimesta, joka
reagoi kysyntään.
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YHTEITILOJEN SIJAINTI JA
ASUINTILOJEN AUKEAMINEN

PAIKKALÄHTÖISET
PERUSRATKAISUT

Tilanne- ja paikkalähtöisesti tulee pohtia
mihin yhteistiloja ja asuntoja sijoitetaan ja
mihin suuntiin ne tällöin avatuvat Aukeamissuunnilla vaikutetaan yhteistilojen
julkisuuteen ja sitä yhteisöllisyyteen ja sen
rajaamiseen halutessa. On huolehdittava
eloisasta maantasokerroksesta, viihtyisän ja luoksekutsuvan asuinympäristön
turvaamiseksi. Asuintilojen sijoittelussa
huomionarvoista ovat näkymät, melu ja
ilmansuunnat.
Kadulle yhteistiloja avatessa, pystytään helposti osoittamaan niiden julkisuus
ja halutessa korostaa, että
pihan puolen kuuluvan
asukkaille, kuten “asunnot
läpi, yhteistilat ulos” -vaihtoehdossa.
Sisäpihalle aukeavat yhteistilat ovat puolijulkisia ja näin
rauhallisempaa ympäristöä
ja atmosfääriä tavoittelevia.
Sisäpihan puolelle auetessa yhteistilat houkuttelevat
eri rappuihin tai ohi matkalla olevia poikkeamaan ja
samalla törmäyttää pihalla
heitä, kuten vaihtoehdossa
“Asunnot ulos, yhteistilat
sisälle”. Lähekkäin olevat
asunnot eivät tällöin aukene toisiinsa päin.
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“Yhteistilat sisään, asunnot läpi”vaihtoehdossa asunnoista avautuu näkymiä sisäpihan kautta
yhteistiloihin, jolloin asukas voi
intoutua yhteisöllisyyteen, ensin
omasta tilasta ja rauhasta yhteistiloihin nähtyään.
“Läpi sisään ja ulos”-vaihtoehdossa yhteistilat aukeavat katutilaan tai muuhun ulkotilaan, mutta
lisäksi myös asuntoihin päin eli
esimerkiksi keskikäytävä-tyyppisen talon käytävään. Tällöin ne
houkuttelevat liittymään seuraan
ohi kulkiessa.
“Kaikki ulos” vaihtoehdossa
yhteistilat ovat rakennuksen rungon keskellä aueten vain jostain
kohdin ulos kutsuen vierailijan
sisään. Kuvassa 15 sivulla 34 on
esimerkki tällaisesta tilanteesta.

Pysäköinti

Ulkotilat

Pysäköintpaikkojen lukumäärään niin
auto- kuin polkupyöräpysäköintiä koskien vaikuttaa vahvasti kaava ja rakennusmääräykset. Pysäköinnin sijoittaminen
on paikkalähtöistä ja määräysten puitteissa sen eri tyyppien arvottaminen
on tavoitteista riippuvaa. On useita tapoja hoitaa pysäköinti: autot ja pyörät
voidaan esimerkiksi sijoittaa tontille katettuihin tiloihin, maan tai kannen alle,
kadun varteen, keksitetysti alueelle tai
pihamaalle

Ulkotilat käsittävät niin yksityiset parvekkeet ja terassit kuin kerroskohtaiset terassit, parvekkeet sekä yhteispihat Yhteisillä
ulkoalueilla on suuri merkitys asuntokohtaisten ulkotilojen määrän ja koon ollessa vaihtelevat. Yhteiset ulkotilat ovat
kohtaamispaikka ja varsinainen monitoimitila, koska huolella suunniteltuna
ne mahdollistavat useita aktiviteetteja
pihajuhlien järjestämisestä, auringonottamiseen ja pihapeleihin. Ne ovat myös
luontoyhteys asuintiloista, minkä takia
vehreyteen ja viihtyisyyteen tulee panostaa. Pihaan luodaan erilaisia tiloja ja tunnelmia rajauksilla ja tasoeroilla.

Oleellista pysäköinnin kohdalla on miettiä, mitä ratkaisuissa arvotetaan ja kuinka
kulkuyhteydet järjestetään turvallisesti
ja vii-htyisästi niin, että ne edesauttavat
yhteisöllisyyttä eivätkä vie siltä tarpeettoman paljon tilaa. Myös pyöräilyn ekologisen aseman nostamista tulee miettiä
ja sen suunnitteluun panostaa. Tämä tapahtuu järjestämällä pyöräpysäköinti helposti saavutettavaksi, tilavaksi ja houkuttelevaksi.

Kierrätys
Jätehuollon ja kierrätyksen
sijainti tulee miettiä helpoksi, mutta myös tyhjennyksen
kannalta ympäristölle mahdollisimman harmittomaksi.
Vaihdannaistaloudelle tapahtumapaikan järjestäminen, esimerkiksi “tavaroiden vaihtohuoneen” kautta
liittyy myös tähän.

70

5.2.3. KOLMIKENTTÄLÄHTÖISET RATKAISUT
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JAETUT TILAT

YHTEISÖLLISYYDEN ASTE

Jaettujen tilojen tarve määrittyy asukaslähtöisesti. Rakennuttajan ja muiden
palveluntarjoajien tulee tässä vaiheessa pohtia yhdessä käyttäjien tai heiltä
kerätyn tiedon avulla mitä palveluita ja
yhteistiloja asumisen yhteyteen tehdään.
Asukasprofiilien suhde vaikuttaa myös
tähän, koska eri profiileilla jotkin palvelut
ja yhteistilat painottuvat hieman eri tavoin.

Yhteisöllisyyden asteeseen vaikuttavaa
vahvasti yhteistilan sijainti talossa. Tämä
sijainti poikkeaa aiemmin käsitellystä sijainnista niin, että aste määrittyy siitä
millaisessa paikassa yhteistila on ja kuinka paljon sinne näin ollen pääsee ihmisiä.
Joustavuutta saadaan, jos näitä eri asteisia tiloja saadaan halutessa yhdisteltyä,
kuten esimerkiksi puoliyksityinen ruokailuhuone puolijulkiseen oleskeluhuoneeseen.

Yhteistilat

Palvelut

Yhteistiloihin kuuluu opiskelijatalossa
oleellisena osana työskentelytilat, kuten
aiemmin puhuttiin. Niitä täytyy olla eri
luonteisia, aina hiljaisista yksilötyöskentelytiloista ryhmätyöskentelytilohin ja
suurempiin monitoimitiloihin. Monitoimitilat toimivat paikkana esimerkiksi luennoille, mutta ne toimivat myös erilaisina
harraste- ja tapahtumatiloina. Vapaa-ajan
tilat ovat toinen tarve. Niitä ovat esimerkiksi musiikkitila, paja ja muut harrastetilat, yhteiset olohuoneet, jotka voivat olla
teemoitettuja, sauna, yhteiskeittiö, sekä
ulkoyhteistilat, kuten kasvimaa ja grillipaikka. Myös huoltotilat, kuten pesula tai
pyöränhuoltotila kuuluvat kuuluvat yhteistiloihin. Esimerkiksi harrastetilojen käyttö
riippuu henkilköstä, ei profiilista

Palvelut voivat olla esimerkiksi ravintolat ja kahvilat, pub,
kauppa, liikkeet, kuntosali ja
muut urheilutilat sekä yhteisautot- ja pyörät. Raja palveluiden ja muiden tilojen välillä ei
ole aina ehdoton. Esimerkiksi
huoneistokohtaiset irtaimistovarastot kuuluvat perinteisesti
kaikille, mutta se yhdessä pienempien säilytystilojen kanssa
voi olla myös palvelu, jonka
saa tarvittaessa osaksi asumista. Toinen vaihtoehto on, että
asukkaalle kuuluu varasto aina
automaattisesti, mutta tämä
voi halutessaa lahjoittaa sen
eteenpäin.

Julkiset yhteistilat ovat
edellisessä kappaleessa
puhuttuja yhteistiloja. Ne
sijaitsevat helposti saatavilla, useat luontevasti
maantasokerroksessa.

Puolijulkiset yhteistilat
ovat tiloja, jotka ovat periaatteessa avoimia kaikille, mutta ne eivät ole
yhtä esillä kuin julkiset
tilat, millä myös saadaan
niille yksityisyyttä.

Rappu- ja kerroskohtaiset yhteistilat
ovat esimerkiksi eri asukasryhmille
tarkoitettuja puolijulkisia tai puoliyksityisiä yhteistiloja, kuten esimerkiksi
paljon opiskelijoiden kimppakämppiä sisältävissä rapuissa teemoitetut
olohuoneet eri kerroksissa; jossain voi
elokuvahuone, toisaalla taas saattaa
olla pelailutila. Nämä tilat ovat sellaisia minkä läpi tai ohi kerroksessa
tai rapussa olevat asukkaat kulkevat
koteihinsa mennessä, mikä synnyttää
kohtaamisia ja tutustumista pienemmän asukasjoukon keskuudessa.
Pienen ryhmän kesken jaettavat tilat
ovat esimerkiksi asuntokohtaisia
yhteiskeittiöitä tai ruokailutiloja. Ne
ovat näin ollen jo puoliyksityisiä tai
jopa yksityisiä, asukkaiden halun mukaan.

72

ASUMISVERKOSTOITUMISEN
LUONNE
Asumisverkostoitumisen luonteen kohdalla määritetään se, kuinka tiivisti eri
asukasryhmiä halutaan sekoittaa. Jos
perustaso on, että opiskelija-asuimisen
palvelut palvelisivat myös ympäröiviä
lähiseudun asukkaista, jää asumisverkostoitumiseen syventyväksi tavoitteeksi se,
kuinka heitä integroidaan myös opiskelija-asumisen sekaan.
Asumisverkoston luomisen keinoja ovat
aiemmin käsitellysti asukasryhmien eriyttäminen omiin rappuihin tai rakennuksen
osiin, jolloin heillä on omaa rauhaa ja omia
spesifioituja yhteistiloja, kuten lasten leikkihuone porrashuoneen läheisyydessä.
Tällöin asukasryhmien sekoittuminen jää
julkisempien yhteistiloissa ja ulkotiloissa
tapahtuviin kohtaamisiin.
Toinen vaoihtoehto on samaan rappuun
sekoitetut asukasryhmät. Tällön pieniä
kohtaamisia sattuu jo huomattavsti useammin ja lähempi tutustuminen asukkaiden välillä on todennäköisempää.
Kolmas vaihtoehto on asukasryhmien
sekoittaminen samoihin suurempiin asuntoihin, jolloin ystävystyminen ja yhteisöllisyyden muodostuminen on jo hyvin
todennäköistä.
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JOUSTAVUUS
Monikäyttöiset
ratkaisut

Muunneltavat
ratkaisut

Nämä ratkaisut ovat aiemmin esiteltyjä lyhyen
aikavälin joustavuuden
keinoja, eli rakentamista
vaatimattomia nopeita
keinoja. Tähän kuuluu
muun muassa siirto- ja
taittoseinäratkaisut sekä
moduulikalusteet.

Muunneltavat ratkaisut
ovat aiemmin esiteltyjä
elinkaari- tai pitkän aikavälin
joustavuuden
keinoja, eli rakentamista
vaativilla keinoilla saatuja muutoksia.

Lisäksi monikäyttöisiin
ratkaisuihin
kuuluvat
käyttäjäriippumattomat
asunnot, eli asunnot jotka käyvät vaihtoehtoisesti useammalle asukasvaihtoehdolle, kuten
pienelle perheelle tai
kaveruksille.
Tilojen liittäminen ja
“irrottaminen”
viittaa
julkisiin huoneisiin. Niissä
voidaan vaihtaa huoneiden käyttötarkoitus-ta
ja samalla muuttaa huoneiden yksityisyyden tai
julkisuuden astetta.

Tälläisiä ovat muun muassa väliseinä purkamalla
tai seinä aukottamalla
saadut
asuntotyypin
muutokset
asunnoista
puhuttaessa.
Toiminnoiltaan suuremmin muokatut asunnot
liittyvät usein näihin yhdisteltyihin asuntoihin.
Sellaisia ovat tilanteet,
joissa vaikka kaksi asuntoa on yhdistetty ja halutaan rakentaa suurempi
keittiö kuitenkin aiemman tekniikan, kuten viemäröinnin kohdalle.
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6.1 PIECE OF HIPPOS
6.1.1 LÄHTÖKOHDAT

kortteli- ja talotyyppi
+ löydetyt asukasprofiilit
= LÄHTÖKOHDAT

Porrashuoneet ovat
rakennuksen meluisammalla puolella, jotta
yhteistiloille ja asunnoille
jää enemmän valoisaa
sisäpihan puolta.

6. RATKAISUMALLIT
Tässä luvussa esitellään suunnittelutyökalun ratkaisumalleja suunnitelmien
muodossa case Hippoksen kautta havainnollistettuna. Luvussa edetään suunnittelutyökalun
kaaviossa
esitettyjä
vaiheita keskittyen asukaslähtöisyyden,
yhteisöllisyyden ja josuatvuuden kannalta
oleellisimpiin osiin.
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KORTTELITYYPPI JA
TALOTYYPIT:
Hippoksen korttelissa suunnittelutyökalun lähtökohdat ovat jo tiedossa. Korttelityypiksi on valikoitunut puoliumpinainen
kortteli, jossa pohjoisen ja idän puoleinen umpiosa suojaa sisäpihan puolta
liikenteen melulta. Etelän ja lännen suuntaan kortteli sen sijaan aukeaa ottaen
huomioon ilmansuunnat ja liittymisen
ympäristöönsä.

Korttelityyppi:
puoliavoin
Talotyyppien osalta lähtökohdat ovat
määriytyneet korttelimuodon perusteella. Pidemmän umpinainen rakennusmassa koostuu lamelleista ja keskellä olevat
pienemmät rakennusmassat ovat keskikäytävämallisia.
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Läpi pihan risteilee
näkymiä eri yhteistilojen välillä.

6.1.2 TILANNELÄHTÖISET PERUSRATKAISUT

ASUKASPROFIILIEN SUHDE:
Nyt kun ei vielä tiedetä rakennuttajan
johtopäätöksiä asukasprofiilien suhteesta, voidaan se kuvitella seuraavanlaiseksi. “Muut” asukkaat koostuisivat tässä tapauksessa todennäköisesti suurimmaksi
osaksi seniorasukkaista.

Pihan poikki kulkevilta
kevyen liikenteen väyliltä
näkee yhteistiloihin samoin kuin itärajalla
kulkevalta pyörätieltä.

8%
22%
23%

28%
10%
10%

YHTEISTILOJEN SIJAINTI JA
ASUINTILOJEN AUKEAMINEN:
= näkymäsuuntia asunnoista

Yhteistilat aukeavat valoisalle ja suojaisalle sisäpihalle avaten samalla näkymiä
toistensa välillä sekä ympäröivistä asunnoista yhteistiloihin, mikä kannustaa
yhteisöllisyyteen. Palvelut sijaitsevat
astetta julkisemmin helposti löydettävissä paikoissa katujen varsilla sekä pohjoisosan katetulla torialueella korttelin
pohjoisosassa ollen merkittävä yhteisen
kokoontumisen tila palveluineen.
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= yhteistilojen välisiä
näköyhteyksiä
Vaaleanpunaiset alueet kuvaavat sisäpihan suuntaan aukeavia julkisia yhteistiloja.
Osa aukeaa myös kadun suuntaan.
Vihertävät alueet kuvaavat ylemmissä kerroksissa lamelleissa olevia yhteistiloja, joihin

1:1000

asuntoihin kulkevilla on näkököyhteys
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PAIKKALÄHTÖISET PERUSRATKAISUT
Pysäköinti

6.1.3 KOLMIKENTTÄLÄHTÖISET RATKAISUT
JAETUT TILAT

Pysäköinti järjestetään tontilla rakennusten ja pihakannen alle sekä katualueille,
jotta piha saadaan asukkaiden käyttöön.
Lisäksi otetaan käyttöön yhteiskäyttöisiä
sähköautoja, joka vähentää yksityisautoilun tarvetta. Pyöräpaikat sijoitetaan
suurimmaksi osaksi pihakannen alle.
Niihin järjestetään hyvä kulkuyhteys, jolloin pyörällä voi ajaa sisään asti. Itsestään avautuvat liiketunnistimelliset ovet
ja hyvät pyöränhuolto- ja säilytystilat
lisäävät käyttömukavuutta ja kannustavat
pyöräilyyn.

Ulkotilat

Kattoterassit, yhteispiha
ja yhteisparvekkeet
avautuvat aurinkoisiin
ilmansuuntiin.

79

Tontilla on laaja yhteispiha, jonka kautta
kulku porrashuoneisiin ja asuntoihin
tapahtuu. Tämän lisäksi katoille sijoittuu yhteisiä kattoterasseja ja torialueen
päällä olisi katettoterassi. Lamelleihin
sijoittuu aina lisäksi yhteisiä parvekkeita.
Kaikilla asunnoilla ei välttämättä ole
omaa parveketta, mutta yhteiparveke
on lähellä ja rohkaisee yhteisöllisyyteen.
Näille yhteisille terasseille voidaan myös
avata asunnoista näköyhteyksiä tiloja.

= asumisen yhteisiä
perustiloja
= merkittävimmät
opiskelutilakeskittymät
= palvelukeskittymät

= virkistäytymiskeskittymät
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JAETUT TILAT
Edellisellä sivulla näytetään
erilaisten jaettujen tilojen sijoittumista korttelitasolla. Tässä
työssä
esitetään
tarkempia
pohjapirustusesimerkkejä Hippoksen
tontin
eteläosaan.
Näytän pohjapiirustuksia niin
erillistalosta kuin peruslamellista. Peruslamelleita voidaan sijoittaa perätysten umpinaiseen
massaan, mutta asuntopohjia
voidaan varioida tulevien esimerkkien mukaisesti.

Esimerkki yhteistilojen asettumisesta Hippoksen tontin eteläosaan
maantasokerroksessa, 1:300
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YHTEISÖLLISYYDEN ASTE
JA KERROKSISSA

sijaintikaavio, lamellia voidaan
muokata kaaren mukana

SIJAITSEVAT JAETUT TILAT

Seuraavissa piirustuksissa esitellään
suunnitteluesimerkkejä Hippoksen tontille sijoittuvien rakennusten yhteistiloista kerroksissa. Piirustuksissa esitellään
yhteistilojen ominaisuuksia, niiden sijoittumista ja yhteisöllisyyden astetta. Kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat näköyhteyksiä tilojen välillä.

Joka toisessa kerroksessa on
teemoitettu osin ylös avoin
olohuone. Olohuone voi olla
esimerkiksi elokuvatila, musiikkihuone tai pelitila. Asukas voi
hakeutua tietyn tilan lähelle
asumaan, jolloin törmääminen
samanhenkisiin ihmisiin lisääntyy.

Kimppa-asunnon
ruokailutilassa on lasiseinä,
jonka kautta on näköyhteys
yhteiseen olohuoneesen. Lasiseinä voidaan myös avata, jos
halutaan järjestää tapahtumia,
jolloin yhdistetään olohuone ja
ruokailutila.

Seuraavilla sivuilla esitettävissä pohjapiirroksissa on esitetty vain yhteisparvekkeet, jotta niiden merkitys korostuu. Kaikissa asunnoissa on kuitenkin suunniteltu
mahdollisuus parvekkeeseen tai ranskalaiseen parvekkeeseen joko normaalilla
ovella tai liukulasiovella.
Asuntojen pohjapiirustuksiin
dutaan myöhemmin.

paneu-

Peruslamellin 1. asuntokerros, 1:150
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Näköyhteydet porrashuoneen ja yhteistilojen välillä lisäävät
yhteisöllisyyden
tunnetta.

Asukkaat kulkevat asuntoihinsa aina
yhteistilojen vierestä,
mikä lisää kohtaamisia
ja rohkaisee liittymään
seuraan.
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YHTEISÖLLISYYDEN ASTE
JA KERROKSISSA

sijaintikaavio

SIJAITSEVAT JAETUT TILAT

Ruokailutilasta on näköyhteys
korkeaan yhteistilaan. Tämä
lisää monikäyttöisyyttä
esimerkiksi tapahtumissa,
kun laseja voidaan avata
alas yhteistilaan, esimerkiksi
musiikkiesityksiä varten.

Parvekkeelta
on näköyhteys
alapuolella olevalle
parvekkeelle.
Jaettu työskentelytila mahdollistaa
työskentelyn
“yksin yhdessä”

Näköyhteys ylhäältä alas
antaa mahdollisuuden
tarkastella yhteistä toimintaa etäämmältä.

Peruslamellin 2. asuntokerros, 1:150
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YHTEISÖLLISYYDEN ASTE
JA KERROKSISSA

sijaintikaavio

SIJAITSEVAT JAETUT TILAT

3. kerroksessa välitasanteen
korkeudella on yhteistila,
jonka kautta kuljetaan parvia
sisältävän osan toiseen
kerrokseen. Tilojen monitasoisuus luo tilallisuutta ja
mielenkiintoisia näköyhteyksiä.

Seuraavat pohjapiirustukset ovat suunnitteluesimerkkejä erillistalosta, joka sijoittuu
keskelle pihaa. Keskeisimmät yhteistilat
avautuvat eteläiselle sisäpihalle.

Näköyhteydet
porrashuoneen ja
yhteistilojen välillä
lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta.

Julkihuoneista on
näköyhteys käytävään
silloin ne ovat vapaita
julkiseen käyttöön.

Erillistalon 1. ja 3. krs 1:150
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Julkihuonetta ei ole
pakko antaa julkiseen
käyttöön, mikäli asukas
kokee sille tarvetta
jatkuvasti.

Oleskelutilan pitkän
pöydän ääreen
on hyvä kokoontua esimerkiksi
työskentelemään tai
syömään.
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YHTEISÖLLISYYDEN ASTE
JA KERROKSISSA

sijaintikaavio

SIJAITSEVAT JAETUT TILAT
Asukkaat kulkevat
asuntoihin yhteistilojen
vierestä. Tämä kuvaa
vaihtoehtoa“läpi sisään ja
ulos” -vaihtoehtoa suunnittelutyökalussa.

Erillistalon 2. krs
ja parviosan 1. krs:n parvet 1:150
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Julkihuone voi toimia
kunkin hetkisen tarpeen
mukaan työtilana tai
toisinaan osana lyhytaikaisesta majoitusta.

Korkea tila,
johon on porrashuoneesta
näköyhteys.

Yläkerran työskentelytilasta on näköyhteys alakerran
yhteistilaan. Se sopii esimerkiksi työskentelytilaksi, kun
halutaan olla“yksin yhdessä”.
Parvekkeelta on myös näkymä
alapuoliselle terassille.
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sijaintikaavio

YHTEISÖLLISYYDEN ASTE
JA KERROKSISSA

SIJAITSEVAT JAETUT TILAT

Kattoterassilla on
runsaasti tiloja oleskelulle ja kasvimaan ja
kukkien hoidolle.

Terassi aukeaa
etelään ja länteen.

Erillistalon kattoterassi
ja parvia sisältävän osan 4. krs 1:150
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ASUMISVERKOSTOITUMISEN LUONNE
Alkutilanteessa Hippoksen tontille sijoitetaan senioriasumista lähelle raitiotietä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden
läheisyyteen. Ikäihmisille on omat lamellit ja oma arkkitehti tai suunnittelija, joka
vastaa heidän toiveiden toteutumisessa
asuntosuunnittelussa.

Myöhemmin Hippokselle voidaan sijoittaa
muita asukasryhmiä samojen porrashuoneiden yhteyteen, jolloin kohtaamiset
lisääntyvät. Tämä asukasverkostoitumisen luonteen muutos toteutetaan muun
muassa pitkän aikavälin joustavuuden eli
muunneltavuuden keinoin.

10-20 v.
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JOUSTAVUUS
PITKÄN AIKAVÄLIN JOUSTAVUUS
visio asuntojakauman muutoksesta nykyhetkestä 20v. päähän
Seuraavassa esitellään suunnitteluesimerkkien avulla, kuinka
elinkaarijoustavuutta voidaan
saada aikaan. Kohdat, joissa
asuntotyyppi on muuttunut on
merkattu vihreällä täytteellä.
Vihreät puhekuplat ja ikonit
kuvaavat pitkällä aikavälillä,
eli muunneltavia ratkaisuja.
Lyhyen aikavälin joustavuuden
keinoja esitellään samoissa piirustuksissa, mutta ne on merkattu vaaleanpunaisilla puhekuplilla ja ikoneilla.

MUUNNELTAVAT
RATKAISUT

MONIKÄYTTÖISET
RATKAISUT

Erillistalon leikkaus A-A, 1:250
Asunto
muuntuu
helposti
kaveruksille
ilman suuria
muutoksia

20 v.
A

A

Maantasokerros nykytilanteessa, 1:250
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Maantasokerros tulevaisuudessa, 1:250
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JOUSTAVUUS
PITKÄN- JA LYHYEN AIKAVÄLIN

Sama pohja
toimii kolmiona
niin perheelle
kuin kaveruksille.

RATKAISUT

TULEVAISUUDEN VISIO: ASUNTOJAKAUMA 20 V. PÄÄSTÄ

Kaksi erilaista tapaa yhdistää kaksi C-asuntoa
keskellä lamellia.
Molemmissa on julkihuonemahdollisuus

20 v.

2. krs ja
parvia sisältävän osan 1. krs:n parvet, 1:250

2. krs ja
parvia sisältävän osan 1. krs:n parvet, 1:250

20 v.

3. krs ja
parvia sisältävän osan 2. krs, 1:250
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3. krs ja
parvia sisältävän osan 2. krs, 1:250
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JOUSTAVUUS
PITKÄN- JA LYHYEN AIKAVÄLIN

RATKAISUT

TULEVAISUUDEN VISIO: ASUNTOJAKAUMA 20 V. PÄÄSTÄ

Perheasunto on yhdis-tettävissä
kolmesta yksiöstä. Uusi keittiö
pysyy yhden vanhan keittiön
kohdalla, mutta ylimääräiset
poistetaan. Huoneisto-ovea siirretään kevytrajkenteisen seinän
kohdalla.

Kaksi vierekkäistä
asuntoa yhdistämällä
saadaan kolmio perheelle tai kaveruksille.

Erillistalon 1. krs 1:150
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Korotetun makuutilan
alla on istumakorkuiset
työpöytä ja toisella puolella penkki. Asunnolle riittää
normaali huonekorkeus.

Seinän mittaisissa koko
huoneen korkuisissa kiintokalusteissa ja parviportaikon alla on paljon
säilytystilaa.

Parvien ansiosta nukkumatila rauhoittuu
maantason yläpuolelle
katseilta suojaan.

ASUMISVERKOSTOITUMISEN
ASTE

Portaan alus hyödynnetään
läpikuljettavalla vaatehuoneella. Makuuhuoneessa
on taittuva sänky ja seinälle
nostettava pöytä julkista
huonetta ajatellen.
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JOUSTAVUUS
PITKÄN- JA LYHYEN AIKAVÄLIN

RATKAISUT

TULEVAISUUDEN VISIO: ASUNTOJAKAUMA 20 V. PÄÄSTÄ
Kaksi vierekkäistä
asuntoa yhdistämällä
saadaan tilava perheasunto tai kaverusten asunto.

Erillistalon 2. krs:n muuttuva osa 1:150
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Kaksi eri tavalla kahdesta
vierekkäisestä asunnosta
yhdisteltyä asuntoa. Toisessa
“irrotettu” huone ja toisessa
sauna sekä varasto, joka on
mahdollista pitää itsellä tai
antaa pois.

Vaihtoehto
viereisen sivun
kolmiolle.

Kolme pientä asuntoa yhdistetty
perheasunnoksi. Alanurkassa on
työhuone/lastenhuone, jossa on
lasiseinä olohuoneen puolelle
valon saamiseksi. Huoneistoovea siuirretään kevytrakenteisella seinän osalla.

Erillistalon 3. krs:n muuttuva osa 1:150
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JOUSTAVUUS
PITKÄN- JA LYHYEN AIKAVÄLIN

RATKAISUT

TULEVAISUUDEN VISIO: ASUNTOJAKAUMA 20 V. PÄÄSTÄ

20 v.

Väliseinä pois jättämällä saadaan kahdesta pienestä yksiöstä
kaverusten asunto
kahdella tai yhdellä
kylpyhuoneella

Peruslamellin 1.
asuntokerros , 1:250

Peruslamellin 1.
asuntokerros , 1:250
Esteettömiä asuntoja
voi tehdä alusta asti
tarpeen mukaisen
määrän yhdistämällä
kaksi pientä yksiötä.

20 v.

Peruslamelllin 2.
asuntokerros 1:250
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Peruslamelllin 2.
asuntokerros 1:250
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JOUSTAVUUS - MUUNNELTAVAT RATKAISUT

TULEVAISUUDEN VISIO 20 V. PÄÄHÄN
Siirretävän seinän
ja kiintokalusteen
ansiosta asukas saa
muutettua asuntoasaan helposti
mieleisekseen.

Asunto muokkautuu myös
tiiviiksi perheasunnoksi.

Yö- ja päiväaikaiset käytöt
voidaan eriyttää. Eteisen
makuualkovit voi sulkea taittoseinillä. Käytävän puoleisen
seinän ja oven ääneneristykseen tulee panostaa.

Sama asunto pystytään kalustamalla
eri asunnoissa esitetyillä tavoilla.

Kiintokaluste ja taittosängyn yhdistelemällä saadaan
pienikin tila sopeutumaan
moneen tilanteeseen. Pöytä
on korkeussäädettävä, jolloin
sen saa työnnettyä kalusteiden alle pois tieltä tarvittaessa.

Peruslamellin 1. asuntokerros, 1:100
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Sama pohja toimii
kolmiona niin
perheelle kuin
kaveruksille.

106

JOUSTAVUUS - MUUNNELTAVAT RATKAISUT

sijaintikaavio

TULEVAISUUDEN VISIO 20 V. PÄÄHÄN
Esteettömiä asuntoja
voidaa tehdä lisää asukasjakauman muutoksien mukaan.

Sama asunto voi sopia
hyvin monelle profiilille,
kun asukas saa valita
asumisen muut palvelut,
kuten vuokrasopimuksen muodon ja säilytystilan tarpeen itselle
sopiviksi.
Siirretävän seinän ja
kiintokalusteen avulla
asunto muuntuu helpommin yksinasujan tai
pariskunnan tilantarpeisiin.

Aiemmin esitetty
pohja voidaan
muokata myös
tilavaksi kaksioksi.

Peruslamellin 2. asuntokerros, 1:100
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Tämän diplomityön tavoitetteena oli tarjota Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle (TOAS) keinoja kehittää opiskelija-asumista entistä asukaslähtöisempään, joustavampaan ja yhteisöllisempään
suuntaan. Työ tuotti tavoitteen mukaisesti suunnittelutyökalun ja
ratkaisumalleja jatkuvan suunnitelun eli iteraation tueksi.
Suunnitteutyökalun ja sen ratkaisumallien kehittämiseksi perehdyttiin Tampereen opiskelija-asuntosäätiön keräämän tietoon
tamperelaisopiskelijoilta. Asukaslähtöisyyttä, joustavuutta ja
yhteisöllistä asumista sekä opiskelija-asumista käsittelevä kirjallisuus loivat pohjan työkalun suunnittelulle. Opiskelija-asumista
koskevat säädökset sekä Hippoksen tontin aineisto huomioitiin
suunnittelutyössä. Suunnittelutyökalun perusta esiteltiin kirjallisesti. Itse suunnittelutyökalu muodostui kaaviomaiseksi, jotta se
kokoaisi laajoja teemoja yksinkertaiseen ja loogiseen muotoon.
Ratkaisumalleissa tehtiin myös yksityiskohtaista asuntosuunnittelua, jotta saatiin käyttövalmiita suunnittelumalleja.

7. LOPPUSANAT

Tässä työssä suunnittelutyökalun testausta suoritettiin ratkaisumallien kautta. Seuraava vaihe on työkalun jatkokäyttö TOAS:n
Hippoksen hankkeessa sekä muissa TOAS:n projekteissa. Tällä
hetkellä Hippoksen hankkeessa on ajankohtaisempina vaiheina
kaavamuutos ja rakennushankkeen toteutusmuodon muutos.
Tästä aiheutuu se, että suunnittelutyökalua käyttävät projektin
osapuolet eivät ole vielä kaikilta osin selvillä. Tähänastiset linjaukset Hippoksen tontin suunnittelussa ovat kuitenkin sellaisia, että
suunnittelutyökalun jatkokäytölle on kaikki mahdollisuudet. Jatkossa suunnitteluhankkeen osapuolet voivat testaamisen myötä
muokata suunnittelutyökalua, jotta asukaslähtöisen suunnittelun
prosessi voi jatkua. Käytännön asumiskokemusten myötä suunnittelutyökalun käyttö kehittyy.
Diplomityön ratkaisumallisuunnitelmissa keskityttiin joustavuuden
ja yhteisöllisyyden teemoihin. Suunnitteluhankkeen kulusta ja
suunnittelutyökalun käytöstä olisi voinut saada entistä selkeämmän kuvan, mikäli jokainen muuttujajoukon osa olisi esitetty yhtä
tarkasti. Työn tavoitteiden kannalta oli kuitenkin keskeistä nostaa
oleellisimmat tekijät esiin. Muut tekijät, kuten paikkalähtöiset perusratkaisut, vaikuttavat joustavaan ja yhteisölliseen opiskelija-
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asumisen muodostumisen mahdollisuuksiin. Nämä tekijät täytyy
huomioida, vaikka ne eivät yksinään takaa joustavaa ja yhteisöllistä opiskelija-asumista.
Tässä diplomityössä esitetyt piirustukset keskittyivät pääasiassa
pohjapiirustuksiin. Esimerkkikohteen arkkitehtonisen ulkonäön
suunnitteleminen olisi vienyt huomiota asukalähtöisestä, joustavasta ja yhteisöllisestä asumisesta. Samalla se olisi hankaloittanut
suunnittelutyökalun soveltamista muihin kuin Hippoksen hankkeisiin työn painopisteen muuttuessa paikkasidonnaiseksi. Todelliseen aluekehityskohteeseen perehtyminen kuitenkin varmisti,
että esitetyt suunnitelmat olivat myös aitoon suunnittelualueeseen soveltuvia.
Jatkossa suunnittelutyökalua olisi mahdollista soveltaa muissa
yhteyksissä. Se sopisi pitkälti sellaisenaan esimerkiksi muihin
pohjoismaisiin opiskelija-asumisen hankkeisiin sekä pienehköillä
muutoksilla senioriasumiseen. Yhteisöllisyyden muodostumiseen
ja joustavuuteen vaikuttavat tekijät koskevat kaikkea asuntoarkkitehtuuria. Suunnittelutyökalun teemat tulee huomioida entistä
paremmin nykyisen kaupunkiasumistarjonnan monipuolistamiseksi.
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9.1 ASUNTOTYYPIT
9.1.1

ASUNTOTYYPPIEN MUODOSTUMINEN

Tässä liitekappaleessa näytetään TOAS:n
käyttäjäkiertueella opiskelijoille esiteltyjä asuntotyyppiluonnoksia, jotka on
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Helamaa
& Heiskanen. Hinta-arviot ovat olleet esillä samalla, kun luonnoksia on esitelty
opiskelijoille. Luonnosten avulla kerättin
palautetta asuntojen ominaisuuksista.
Kunkin mallin kohdalla on esitelty kommentteja, joita asunnoista on annettu.

9. LIITTEET

Palautteen pohjalta on diplomityössä
kehitetty vastaavan kokoiset asuntotyypit. Versiot asuntotyypeistä on esitetty sivuilla suuremmassa mittakaavassa
värikuvina. Mittakaava niissä on 1:100.
Asuntotyypit pyrkivät joustavuuteen niin
yksittäisen asukkaan aikana kuin rakennuksen elinkaren aikana niukan mitoituksen asettamista raameista huolimatta.
Asuntotyyppien muokattavavuutta ja yhdisteltävyyttä kuvaamaan on työssä luotu
seuraavalla aukeamalla esitetty taulukko,
josta nähdään mitkä asunnot ovat muokattavissa useammanlaisiksi ja mitkä yhdistettävissä muista asuntotyypeistä.
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ASUNTOTYYPPITAULUKKO

A
12,5 m2

B

B2

18 m2

1+1
= 36 m2

C
1
= 18 m2

C2

C3

D

D2

E

F

G

1+1
= 36 m2

1+1+1
= 50,5 m2

1
= 25 m2

1+1
= 51,5 m2

20,5 m2

29,5 m2

18,0 m2

51,5 m2

51,5 m2
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3h + kt
51,5 m2
pariskunnat ja perheet
450€/kk/hlö

Tämän
asunnon
pohjaratkaisu
sai
hyväksyntää osakseen, joskin pariskunnalle
toivottiin pienemmän makuuhuoneen väliseinän purkua. Jotkin kokivat asunnon
kalliina ja keittiöstä toivottiin suurempaa.
Parvekkeesta pidettiin.
Tässä diplomityössä esitetään kaksi saman kokoista vaihtoehtoa. Toisessa versiossa (C3) asunto on muokattavissa väliseinäkiskojen linjojen puitteissa asukkaan
mieltymysten mukaiseksi. Kylpyhuone,
keittiö ja yksi makuuhuone ovat kiinteät.
Seiniä voidaan tehdä tällöin pienelläkin
vaivalla, joskin tällöin ääneneristysominaisuudet saattavat olla heikommat kuin
rakennetuilla seinillä. Perheasunnossa
kompromissi on siedettävä, kun vastineek-

si saadaan helppo muokattavuus. Asunnon ollessa päädyssä, voidaan keittiön
viereen tehdä oma huone. Mikäli asunto
sijaitsee keskellä runkoa, voidaan samalle
paikalle erottaa pienen lapsen huone tai
työhuone myös lasisen väliseinän avulla,
jotta valoa saadaan olohuoneen kautta.
Asunto on muokattavissa myös kahden tai
kolmen kaveruksen käyttöön rakentamalla vahvempia väliseiniä ääneneristyksen
takaamiseksi. Huoneisto-ovea siirretään
kevytrakenteisen seinänosan puitteissa.
Toinen vaihtehto (D2) tämän kokoluokan
asunnoksi saadaan yhdistämällä kaavion
mukaisesti kaksi vierekkäistä 25m2 Dasuntoa. Tällöin keittiö- ja kylpyhuonevyöhyke toimii vyöhykkeenä, jonka
kautta huoneisiin kuljetaan. Tämä parantaa etenkin olohuoneen kalustettavuutta.
Tämä asunto on sellaisenaan käytettävissä myös kaverusten asuntona.

C3 päätykolmio

C3 tilava pariskunna asunto, tai lasiseinällä erotettuna aiemman kaltainen
kolmio, keskellä runkoa.
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C3, mutta eri kohdissa olevista C-asunnoista yhdistettynä.

D2 tilava perhekaksio
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D2 perhekolmiona

D2 kaverikolmiona
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1h + kt
10 m2 ja 13 m2

A
kalustusvaihtoehtoineen

budjettitietoiset alkuvaiheen opiskelijalle, vaihtoopiskeljalle, yksineläjälle, piipahtajalle
250€/kk/hlö

Malliasuntotyyppien oma wc herätti
opiskelijoissa paljon positiivisuutta. Lisäksi pidettiin siitä, että huoneissa on omat
jääkaapit, eikä pelkästään yhteiskeittiön
jääkaapit. Paljon tuli kuitenkin toiveita
omasta keittotilasta. Taitettava sänky
herätti osassa myönteisiä ajatuksia toisten sen sijaan toivoessa sängyn jatkuvan
koko huoneen leveydeltä. Asunto on liian pieni koiralle ja parveketta toivottiin,
jotta saataisiin avaruutta pieneen tilaan.
Ääneneristykseen toivottiin kiinnitettävän
huomiota.
Yhteistiloissa pidettiin pitkistä pöydistä
yhteisöllisyyden luojina, mutta yhteiskeittiöt herättävät varautuneisuutta. Tässä
nähtiin matcmakingin olevan erityisen
tärkeässä roolissa ja yhteistiloihin ehdotettiin jonkinlaista kuratointia ja sanktiomallia, jotta sääntöjä noudatetaan
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Tämän työn versioissa on saman kokoluokan asunnoissa (A) olen pyritty saamaan
pieneenkiin tilaan enemmän muokatavuutta eri tlanteita ajatellen. Kalusteet
ovat tällöin syytä olla monikäyttöisiä.
Taittevalla sängyllä on puolensa, mutta
toisaalta kiinteän sänkyratkaisun saa
sisältämään paljon säilytystilaa. Tämän
takia työssä on päädytty suunnitelmaan,
jossa toinen puoli huoneesta on kiinteää
kalustetta ja toisella puolella on seinälle
nostettava sänky, jonka alle mahtuu myös
tuolit. Pöytä on korkeudeltaan säädettävä,
jotta sitä voi käyttää ruokapöytänä, sohvapöytänä tai sen voi painaa kasaan ja
työntää piiloon penkin alle. Näillä keinpoilla pientäkin tilaa saadaan muokattua
moneen käyttötilanteeseen.
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B

1h + kt
15,5 m2

1h + kt + parvi
16,5 m2

budjettitietoiset alkuvaiheen opiskelijalle, vaihto-

asunto pariskunnalle tai varakkaammalle yksinasu-

opiskeljalle, yksineläjälle, piipahtajalle

jalle

350€/kk/hlö

250€/500€/kk/hlö

Tämä tyyppi herätti samoja ajatuksia kalusteiden ja yhteistilojen osalta kuin edelliset pienemmät asunnot. Tässä kuitenkin
koettiin pääsääntöisesti positiisisena, että
tilaa oli jo enemmän, mutta hinta pysyi
vielä hyvänä. Lisäksi tässä yhteydessä olevaa yhteistilaa pidettiin tehokkaana ja
hyvänä.

Malliasuntotyypin avaruus, valoisuus
ja tilantuntu saivat kehuja. Integroidut
huonekalut ja hinta koettiin myös positiivisina asioina. Säilytystilan vähyys koettiin huonona puolena samoin kuin keittiön pienuus. Kokoa toivottiin enemmän
ja ikkunoiden aurinkosuojaukseen toivotaan huomiota.

Tämän työn versio (B) samantyyppisestä
asunnosta sisältää pienen keittotilan sekä
korotetun makuutilan. Tämä malli erottaa
oleskelun ja ruoanlaiton makuutilasta ja
makuutilan portaista saadaan säilytystilan
lisäksi lisää istuintilaa vieraille. Tähän tyyppiin riittää normaali huonekorkeus, koska
nukkumatila on noin 160 cm korkeudella. Makuutilan alus hyödynnetään syvänä
säilytystilana.

Tämän työn versio parviasunnosta sisältää
koko pitkän sivun pituisen, täyskorkean
kiintokalusteen.

G
alakerta
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parvi
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1h + kt
25 m2
vakiintuneet opiskelijat, pariskunnat
450€/kk/hlö

Tästä asunnosta käytettiin sanaa “houkuttelevin”, mutta toisaalta koettiin, että
samanlaista tarjontaa on muillakin tarjoajilla mielin määrin. Asunto sai positiivista
palautetta hinta-laatu -suhteeltansa. Toisaalta hinta oli kipurajalla yksin maksettavaksi. Säilytystilaa toivottiin enemmän ja
keittiön sijainti eteisessä herätti joissakin
vastustustusta. Kylpyhuoneen sijainnista
pidettiin, mutta sen koko oli liian suuri.
Parveketta toivottiin.
Tämän työn versio samantyyppisestä
asunnosta (D) sisältää kiskoa pitkin liikuteltavan kaapistoseinän, joka helpottaa asunnon muokkaamista siitä mahdollistaen muun muassa muokkaamisen
asukasmäärän mukaan Asuntotyypissä
saadaan eroteltua perinteistä alkoviratkaisua paremmin eri tiloja pieneenkin
asuntoon. Makuutilan saa erotettua keittiöstä liukuovella, mutta kun se pidetään
auki saadaan keittotilaan valoa makuutilan kautta.Kaavion mukaisesti kaksi tällaista asuntoa yhdistettäessä saadaan
esimerkiksi perhekolmio (D2).

D
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2h + kt
34 m2
pariskunnat, yksin asuvat tilantoivojat
350€ tai 700€/kk/hlö

Tämän asunnon pohjasta pidettiin. Tämän
asunnon väliseinäratkaisusta tykättiin,
joskin makuuhuoneeseen toivottiin kunnon ovia. Hintaa pidettiin hyvänä ja tilaa
riittävänä kahdelle. Vastaajien seassa oli
tosin myös ajatuksia, että kahdelle täytyisi olla tilaa vähintään 50 neliömetriä ja
joidenkin mielestä hintakinoli liian suuri
tämän kokoisesta. Luonnoksen mukaan
asunnoille kuuluisi jaettu työskentelytila
ja tästä ajatuksesta toisaalta pidettiin ja
toisaalta sille ei nähty tarvetta. Keittiön
muoto herätti sekin mieleipiteitä vastaan
ja puolesta; joku toivoi keittiötä vain yhdelle seinälle, toisen mielestä tämä muoto oli kiva.
Tämän työn versioissa asunto (asuntotyyppi F) on hieman pienempi (29m2), jotta se
olisi edullisempi yksinasujalle. Asunto on
muokattavissa liikuteltavalla kaapistolla
sekä katossa kulkevan seinäkiskon avulla.
Saareke ei sisällä talotekniikkaa, kuten vesipistettä, mikä helpottaa liikuteltavuutta.
Tämän lisäksi esitellään tässä kokoluokassa toinenkin, 33,5 m2 asuntotyyppi (C2)
seuraavalla aukeamalla. Sitä pystyy muuntelemaan usealla tavalla riippuen mitkä
kaksi vieresitä asuntoa yhdistetään a siitä
onko asunto talon päädyssä vai keskellä
massaa.
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F 29m2
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C2 keskellä runkoa “irrotettavalla”
huoneella

C2 päätyasunto julkisella huoneella. Vasemmalla päiväkäyttö, oikealla yökäyttö.

C2 keskellä runkoa

C2 Päätykaksio
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3h + kt
37,5 m2
budjettitietoisille kaverin kanssa asujille
350€/kk/hlö

Tämän asunnon nähtiin toimivan tutun
kaverin kanssa. Kolmen hengen kimppakämpän koettiin olevan vähemmän
intiimi ja halvempi. Omien kylpyhuoneiden tarpeellisuus jakoi mielipiteitä.
Seinälle nostettavasta sänkyratkaisusta
pidettiin, mutta keittiön sijainnista heti
eteisessä ei pidetty. Asunnossa koettiin
olevan hukkaneliöitä ja vastanneet miettivät toimisiko asunto päivitettynä perhepohjaksi?
Tämän diplomityön versiossa (B2) tästä
asunnosta poistuu
hukkaneliöitä ja
asukkaat voivat itse säädellä oman tilansa yhteiskäytön astetta taittoseinillä.
Huoneet sisältävät omat sisäänkäynnit,
jolloin erillistä eteistä ei tarvita. Tälle
lähempänä sisäänkäyntiä sijaitsevalle
vyöhykkeelle tulee korotettu katseilta
suojaisampi nukkuma-alue sekä säilytystilat sen alle. Asunnon ikkunoiden puoleisessa osassa on oleskeluun ja työskentelyyn käytettävä alue, joka voidaan
avata huoneiden välissä sijaitsevaan keittiöön jolloin saadaan tämä osa huoneista
avattua yhteiseen käyttöön. Taittoseinien
avulla saadaan myös eristettyä makuutila. Asunto voidaan toteuttaa kahdella
erillisellä tai yhdellä suuremmalla kylpyhuoneella.

Asunto toimii pienesti muokattuna myös
tehokkaana perheasuntona. Tällöin eteinen toimii sisäänkäynti ja säilytystilana
päivällä ja yöaikaan lapsen makuutilana,
joka saadaan rauhoitettua taittoseinien
avulla muusta asunnosta. Vanhempien
nukkumatila jää alkoviin, joka saadaan,
kun toinen moduulikaluste poistetaan.
Asunto on myös varioitavaksi esteettömäksi yksiöksi. Eteisen moduulikaluste poistamalla saadaan eteiseen
mahtumaan pyörähdysympyrä. Muokattavuuden
muunneltavuuden helpottamiseksi kannattaa rakennusvaiheessa
toinen toinen kylpyhuoneen ovista mitoittaa esteettömäksi samoin kun toinen
huoneisto-ovista.

B2
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