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Tässä diplomityössä käsitellään yhteisasumista 
yksin asumiselle vaihtoehtoisena asumismuotona 
japanilaisen share house -konseptin kautta. Helsin-
gissä yksinasujat muodostavat jo lähes puolet kai-
kista asuntokunnista, mutta tarjolla olevat asunnot 
eivät välttämättä vastaa yksinasujien asuintilatar-
peisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Asuintilojen 
jakamisen hyödyt on tunnistettu, mutta nykyiset 
yksinasujille mahdolliset yhteisasumisratkaisut ovat 
monella tapaa ongelmallisia. Soluissa, kimppakäm-
pissä ja kommuuneissa esimerkiksi asukkaiden yksi-
tyisyys jää usein vähäiseksi. Viimeaikaiset uuden-
laiset yksin asumisen ja yhteisasumisen yhdistävät 
asumiskonseptit pääkaupunkiseudulla kertovat siitä, 
että uusille asumisratkaisuille on kysyntää. 
 Yksinasuminen on yleistä myös muissa maa-
ilman suurkaupungeissa. Tokiossa on 2010-luvulla 
yleistynyt pienille, yksityisille asunnoille vaihtoeh-
toinen asumismuoto share house. Share house on 
yksinasujille suunnattu yhteisasumisratkaisu, jossa 
asukkailla on valmiiksi kalustetun huoneensa lisäksi 
käytössään myös laajat ja monipuoliset yhteistilat. 
Asuntoa hallinnoi ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka 
tekee asuintilojen jakamisesta ammattimaista. Kon-
septiin kuuluvat olennaisena osana erilaiset palvelut, 
yhteisöllisyys ja asukkaille suunnatut tapahtumat. 
 Tämä diplomityö on jaettu kahteen osaan. 
Suunnittelutyötä taustoittavassa ensimmäisessä 
osassa käydään ensin läpi yksinasumisen yleistymi-
seen vaikuttaneita tekijöitä ja yksinasumisen nyky-
tilaa sekä Suomessa että Japanissa. Sen jälkeen 
perehdytään tarkemmin share house -konseptiin 
kolmen havainnollistavan esimerkkikohteen avulla. 
Toisessa osassa esitellään suunnittelualue Hel-
singin Alppiharjussa ja suunnitelma yhteisölliseksi 
asuintaloksi yksinasujille. Työn keskeisenä havain-
tona on, että yhteisasumisen toimivuuteen voidaan 
vaikuttaa monenlaisilla suunnitteluratkaisuilla, mutta 
myös asumiseen liittyvillä palveluilla. Share house 
voisi pienillä muokkauksilla toimia yhteisasumismuo-
tona myös Suomessa.

avainsanat: asuntosuunnittelu, yhteisasuminen, 
Japani, täydennysrakentaminen, Helsinki

This master’s thesis addresses co-living as an alter-
native form of living for solo dwellers by looking into 
the Japanese ’share house’ concept. Solo dwellers 
make up almost half of all the households in Helsinki, 
but their spatial needs are not necessarily satisfied 
by the apartments available in the market. The bene-
fits of sharing have been recognized, but current 
forms of co-living are in many ways problematic. For 
example, the lack of privacy is a common problem in 
shared apartments. In recent years, new concepts in 
the Helsinki metropolitan area combining solo living 
with co-living have shown that there is a need for 
new forms of living.
 Solo living is also common in other major 
cities around the world. Over the last decade, a new 
form of co-living called ’share house’ has appeared 
as an alternative for small, private apartments in 
Tokyo. In addition to their own fully furnished room, 
residents in a ’share house’ have access to various 
communal spaces. The apartment is managed by an 
outside operator, which makes house sharing pro-
fessional. Community and different kinds of services 
and events for residents are an essential part of the 
concept. 
 This master’s thesis has two parts. The first 
part discusses first the reasons for the rise of solo 
living and the current state of solo living both in Fin-
land and in Japan. Then, the ’share house’ concept 
is analyzed by looking at three examples of different 
kinds of ’share houses’. The first part acts as a back-
ground for the second part, in which I present my 
design for a co-living house for solo dwellers in Alp-
piharju, Helsinki. A central observation of the thesis is 
that the functionality of a co-living apartment can be 
greatly improved by designing the spaces properly 
but also with different kinds of services. With minor 
modifications, ’share house’ could work as a form of 
co-living also in Finland. 

keywords: housing design, co-living, Japan, infill 
construction, Helsinki

Tiivistelmä Abstract



Kiinnostukseni asuintilojen jakamista kohtaan heräsi 
keväällä 2019, kun asuin vaihto-opintojeni ajan kah-
denkymmenen asukkaan kesken jaetussa asun-
nossa Tokiossa. Seitsemän neliömetrin kokoinen 
huoneeni oli ainut täysin yksityinen tila, joka minulla 
oli käytössäni koko 37 miljoonan asukkaan kaupun-
gissa. Siitä huolimatta olin asumisratkaisuuni tyyty-
väisempi kuin koskaan aikaisemmin. Yhteistilat olivat 
laadukkaat ja toimivat. Oleskelutiloissa oli aina joku, 
jolle jutella illallisen ääressä. Omasta huoneestani 
löytyi kaikki tarvittava ja se tarjosi omaa rauhaa. Olin 
toki aiemminkin jakanut asunnon muiden kanssa, 
mutta tässä asunnossa kaikki loksahti paikoilleen ja 
asunnon jakaminen näinkin monen ihmisen kanssa 
tuntui kotoisalta.
 Tämänlainen jaetun asumisen konsepti tun-
netaan Japanissa nimellä share house, ja se poik-
keaa suomalaisista soluasunnoista, kimppakämpistä 
ja kommuuneista monin eri tavoin. Yhteistilat siivo-
taan ulkopuolisen siivoojan toimesta säännöllisesti, 
jolloin siivousvuoroista tai erilaisista siisteyskäsityk-
sistä ei synny riitoja. Vuokrasopimukset ovat lyhyitä ja 
joustavia, minkä ansiosta asuntoon ei tarvitse sitou-
tua niin pitkäksi aikaa. Monipuoliset yhteistilat lisää-
vät asuntoon erilaisia tiloja ja toimintoja. 
 Suomeen palattuani olin uuden asunnon 
tarpeessa ja yritin löytää share house -konseptin kal-
taista jaettua asuntoa Helsingistä. Harmikseni kui-
tenkin huomasin, ettei sellaisia juurikaan ollut tarjolla. 
Diplomityöni puitteissa halusin perehtyä tähän kon-
septiin tarkemmin, ja myös suunnitella sen mukaisen 
asuintalon Helsinkiin. Uskon, että share house -kon-
septille voisi löytyä kysyntää myös Suomesta. 

Esipuhe
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Joka toisen helsinkiläisen kotioven takaa löytyy vain 
yksi asukas. Vuonna 2019 näistä yksinasujista 39 % 
asui yhden huoneen ja 43 % kahden huoneen asun-
nossa. (Tilastokeskus 2020.) Pienet asunnot painot-
tuvat myös uusien asuntojen tuotannossa: yhden ja 
kahden huoneen asuntojen osuus kaikista uusille 
asunnoille myönnetyistä rakennusluvista oli vuonna 
2019 Helsingissä yli 65 % (Tilastokeskus 2019). 
Ovatko pienet yksityiset asunnot kuitenkaan kaikille 
yksinasujille kaikista mieluisin asumismuoto?
 Tervon ja Hirvosen (2020) tutkimat 20–69-vuo-
tiaat pääkaupunkiseudun yksinasujat (n=1453) kai-
paisivat vuonna 2016 toteutetun internet-kyselyn 
perusteella asuntoihinsa keskimäärin 20–21 m2 
verran lisätilaa. Tervon ja Liliuksen (2017) haastat-
telemista helsinkiläisistä yksinasujista (n=68) moni 
haaveili erillisestä keittiöstä, ylimääräisestä makuu-
huoneesta ja tilallisesta vaihtelusta asunnon sisällä. 
Muihin kotitalouksiin verrattuna yksinasujien tuloista 
suurempi osa kuluu asumiseen, sillä asumiskustan-
nuksiin on usein käytettävissä vain yhden ihmisen 
tulot ja asunnon jakamisen mittakaavaedut puuttu-
vat (Backman 2015; Kauppinen, Martelin, Hannikai-
nen-Ingman & Virtala 2014; Terämä et al. 2018). Yksi-
nasujat kokevat myös muuta väestöä keskimäärin 
enemmän yksinäisyyttä (Borg 2015; Kauppinen et al. 
2014; Terämä et al. 2018). 
 Yhtenä ratkaisuna pieniin asuntoihin ja yksin-
asumiseen liittyviin ongelmiin on ehdotettu asuinti-
lojen jakamista. Jos jaetut tilat toteutetaan tarpeeksi 
laadukkaasti, niiden avulla voidaan saavuttaa sosiaa-
lisia, taloudellisia ja ekologisia hyötyjä (esim. Tervo, 
Meriläinen & Pirinen 2018, 74). Monen ihmisen koke-
mukset asunnon jakamisesta muiden kuin perheen 
tai oman kumppanin kanssa rajoittuvat kuitenkin 
lähinnä opiskelija-aikojen soluasuntoihin ja kimppa-
kämppiin, jolloin näkemykset jaetun asumisen mah-
dollisuuksista saattavat jäädä kapea-alaisiksi (esim. 

Tervo & Lilius 2017). Uudenlaiset yhteisasumisen 
konseptit ympäri maailmaa osoittavat, että yhteisasu-
misen kirjo on laaja (esim. Bergan, Gorman-Murray 
& Power 2020; Bhatia & Steinmuller 2018; Druta & 
Ronald 2020).
 Jaetut tilat ja yhteisöllisyys ovat olleet viime 
vuosina suosittu aihe myös arkkitehtiopiskelijoiden 
diplomitöissä. Iida Hedberg (2014) on tarkastellut 
diplomityössään jaettuja tiloja joustavuuden näkökul-
masta ja laatinut erilaisia tilojen jakamiseen perustu-
via asumiskonsepteja, joissa tiloja jaetaan niin asun-
non, kerrostalon kuin korttelinkin kesken. Annamari 
Vesamon (2019) diplomityössä analysoidaan laa-
jasti tilanjakamisen mahdollisuuksia suomalaisessa 
asuntoarkkitehtuurissa, muun muassa viimeaikais-
ten tapausesimerkkien avulla. Oman panoksensa 
aiheelle on antanut myös Yuchen Yao (2019), joka on 
diplomityössään haastatellut useita alan toimijoita ja 
esittelee niiden pohjalta suunnitelman yhteisölliseksi 
kerrostaloksi.
 Tässä diplomityössä lähestystään asuin-
tilojen jakamista japanilaisen share house 
 -yhteisasumiskonseptin kautta. Share house (シェア
ハウス, sheahausu; suom. yhteistalo) on Japanissa 
viime vuosina suurta suosiota nauttinut yhteisasu-
miskonsepti, jossa toisilleen entuudestaan tunte-
mattomat ihmiset asuvat yhdessä ulkopuolisen pal-
veluntarjoajan hallinnoimassa asunnossa. Asukkailla 
on oman yksityisen, valmiiksi kalustetun huoneensa 
lisäksi käytössään muiden asukkaiden kanssa jaet-
tuja yhteistiloja. Asukasmäärä vaihtelee muutamasta 
asukkaasta jopa yli sataan. Konseptiin kuuluvat olen-
naisena osana erilaiset asumisen palvelut kuten 
siivous, yhteisömanageri ja asukkaille järjestettävät 
tapahtumat, ja sen tavoitteena on alusta asti ollut 
tarjota vaihtoehtoinen asumismuoto nimenomaan 
urbaaneille yksinasujille (Druta & Ronald 2020).
 Share house poikkeaa monilla tavoin länsi-
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maisista yhteisasumisen muodoista, eikä siitä ole 
kirjoitettu suomeksi juuri mitään. Diplomitöissä ja 
asuintilojen jakamista käsitelleissä suomalaisissa 
tutkimuksissa (esim. Helamaa & Pylvänen 2012; 
Tervo et al. 2018) on keskitytty lähinnä suomalaisiin 
ja eurooppalaisiin esimerkkeihin. Japanin tutkimi-
nen voi olla tulevaisuuden kannalta hyödyllistä, sillä 
monet Suomeakin koettelevat muutokset, kuten kau-
pungistuminen ja väestön ikääntyminen, ovat Japa-
nissa jo pitkällä (Izuhara 2020).
 Käytän share house -konseptista tämä diplo-
mityön puitteissa paremmin suomen kieleen sopivaa 
käännöstä yhteistalo. Tämä käännös on johdettu 
sanasta yhteisasuminen, jolla tarkoitan tässä työssä 
sellaisia asumismuotoja, joissa yksi tai useampi olen-
nainen asumisen toiminto tai tila on jaettu sellaisten 
ihmisten kesken, jotka eivät ole toisilleen sukua tai 
romanttisessa suhteessa. Yksinasujalla tarkoitan 
tässä työssä yhden hengen kotitalouksia, joille mah-
dollisia asumismuotoja ovat niin yksityinen kuin jaet-
tukin asunto.

Tämän diplomityön tavoitteena on perehtyä japa-
nilaiseen yhteistalokonseptiin ja suunnitella sen 
perusteella suomalaiseen kontekstiin sopiva asuin-
talo Helsinkiin. Työ on jaettu ilmiöitä taustoittavaan 
ensimmäiseen osaan sekä toiseen osaan, jossa esit-
telen suunnittelualueen ja suunnitelman. 
 Koska yhteistalo on ennen kaikkea yksinasu-
jille suunnattu asumismuoto (Druta & Ronald 2020), 
tutkin työn ensimmäisessä osassa ensin yksinasu-
mista yhteisasumisen suosiota lisäävänä ilmiönä 
sekä Suomessa että Japanissa. Sen jälkeen esittelen 
yhteistalokonseptia tarkemmin kolmen esimerkki-
kohteen kautta. Toisessa osassa esittelen valitsemani 
suunnittelualueen Helsingin Alppiharjussa sekä laa-
timani suunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on 
aidosti yksinasujien tarpeiden mukainen asuintalo, 
joka tuottaa yksinasujalle lisäarvoa asumiseen ja 
tukee asukkaiden välistä sosiaalista kanssakäymistä, 
mutta mahdollistaa samalla riittävän yksityisyyden.
 Suunnitelman kohderyhmä on valikoitunut 
japanilaisten yhteistalojen asukkaiden sekä suoma-
laisen Asukasbarometri 2016 -tutkimuksen (Strandell 

2017) perusteella. Japanissa tyypillinen yhteistalon 
asukas on nuori, työssäkäyvä nainen, ja yhteistalossa 
asuvien ihmisten keskimääräinen ikä vaihtelee 26–30 
vuoden välillä (ks. Druta & Ronald 2020, 11). Asukas-
barometri 2016 -kyselytutkimus (Strandell 2017) 
puolestaan antaa viitteitä siitä, minkälaiset ihmiset 
voisivat olla kiinnostuneita yhteistalosta Suomessa. 
Tutkimuksessa kerättiin internet- ja postikyselyn 
avulla tietoa kaupunkimaisten asuinympäristöjen 
laadusta vähintään 10 000 asukkaan taajamissa. Kun 
kyselyyn vastanneilta (n=3005) kysyttiin, voisivatko he 
asua ”yhteisöllisessä asumismuodossa, jossa tinkisi 
asunnon koosta, mutta saisi käyttöön yhteistiloja”, 8 
% prosenttia vastasi ”kyllä” ja 19 % vastasi ”ehkä”. 
Kun näitä yhteisöllisistä asumismuodoista kiinnostu-
neita vastaajia tarkasteltiin lähemmin, kävi ilmi, että 
”yhteisöllisestä asumismuodosta kiinnostuneimpia 
ovat autottomat, yksin asuvat, 20–39-vuotiaat suur-
ten kaupunkien asukkaat, jotka asuvat kerrostalossa, 
vuokra-asunnossa ja tiiviisti rakennetulla alueella.” 
(Strandell 2017, 97.) Tämä rajaus kuvaa hyvin myös 
japanilaisia yhteistalojen asukkaita, joten se toimii 
suunnitelman kohderyhmänä.
 Olen rajannut suunnittelutyön uudisrakenta-
miseen, sillä suunnitelman sovittaminen jo olemassa 
olevaan rakennukseen aiheuttaisi työni painopisteen 
kannalta epäolennaisia ongelmia. Uudisrakennuk-
sen avulla tilat voidaan suunnitella alusta alkaen 
yhteisasumisen ehdoilla, jolloin arkkitehtuuri voi 
tukea asuintilojen jakamista parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tarkastelen lisäksi tämän diplomityön puit-
teissa yhteisasumista ainoastaan urbaanissa kon-
tekstissa, koska yhteistalokonseptiin kuuluvat olen-
naisena osana asuinalueen laaja palvelutarjonta ja 
hyvät liikenneyhteydet. Samoja periaatteita ei siis 
välttämättä voida suoraan käyttää suurkaupunkien 
ulkopuolella.
 Aineistona on käytetty suomen- ja englannin-
kielistä kirjallisuutta. Lisäksi olen käyttänyt kirjoitta-
misessa jonkin verran apuna myös omia kokemuk-
siani ja havaintojani japanilaisessa yhteistalossa 
asumisesta.
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Yksinasujien määrä on kasvanut Suomessa jo pit-
kään. Yhden henkilön asuntokunnat alkoivat yleistyä 
kaupungeissa 1900-luvun alussa (Juntto 1990) ja 
vuoteen 2019 mennessä niiden osuus kaikista asun-
tokunnista oli noussut Suomessa 44,7 prosenttiin 
(Tilastokeskus 2020). Jo vuonna 2010 yksinasujien 
osuus kaikista kotitalouksista oli Suomessa toiseksi 
korkein koko maailmassa, jääden ainoastaan Ruotsin 
taakse (Taulukko 1). Yksinasuminen on ilmiönä voi-
makas erityisesti kaupunkiseuduilla (Backman 2015; 
Kauppinen et al. 2014; Terämä et al. 2018). Helsin-
gissä vuonna 2019 jo lähes puolet (49,3 %) asunto-
kunnista koostui vain yhdestä asukkaasta (Tilasto-
keskus 2020).
 Yksinasuminen liitetään usein tiettyihin elä-
mänvaiheisiin, kuten nuoren aikuisen itsenäistymi-
seen ja vanhemmalla iällä puolison kuoleman jäl-
keiseen elämään (Borg 2015; Jamieson & Simpson 
2013). Todellisuudessa yksinasujat ovat kuitenkin 
heterogeeninen joukko, jota ei välttämättä yhdistä 
mikään muu kuin se, että he asuvat yksin (esim. Back-
man 2015; Borg 2015; Jamieson & Simpson 2013). 
Yksinasujiin sisältyy onnellisia ja onnettomia, työttö-
miä ja töissä käyviä, pieni- ja suurituloisia, terveitä ja 
terveysongelmien kanssa kamppailevia, sosiaaliseen 
elämäänsä tyytyväisiä ja yksinäisiä (Borg 2015). On 
myös huomattava, että yksinasuminen ei välttämättä 
kerro ihmisen parisuhde- tai perhetilanteesta mitään 
(Backman 2015). Yksinasujakin voi elää erillissuh-
teessa eli parisuhteessa erillään kumppanistaan tai 
hänellä voi olla lapsia, jotka asuvat vakituisesti toisen 
vanhemman luona.
 Yksinasumisen yleistymisen taustalla on 
monia tekijöitä. Yksinasuminen liittyy vahvasti käyn-
nissä olevaan toiseen demografiseen transitioon 
(second demographic transition, SDT), jonka myötä 
ihmiset menevät naimisiin yhä vanhempana (jos 
ollenkaan), avioerot ovat yleistyneet, ensisynnyttäjien 

keski-ikä on noussut, lapset syntyvät entistä useam-
min avioliittojen ulkopuolella ja muutkin kuin perin-
teisen ydinperhemallin mukaiset asumisratkaisut 
ovat yleistyneet (Lesthaeghe 2010). Tästä johtuen 
ihmisten elämässä on entistä enemmän ajanjaksoja, 
jolloin yksinasuminen on luonteva asumisratkaisu. 
Yksinasuminen ja muiden kanssa asuminen vuorot-
televat monen ihmisen elämässä (Helamaa & Pylvä-
nen 2012, 16). 
 Yhdysvaltalainen sosiologi Eric Klinen-
berg (2012, 10) on lisäksi selittänyt yksinasumisen 
yleisyyttä erityisesti pohjoismaisissa hyvinvointi-
valtioissa taloudellisella hyvinvoinnilla ja valtion 
myöntämillä asumisen tuilla, joiden ansiosta lähes 
kaikkien on mahdollista asua yksin. Muiksi syiksi 
Klinenberg mainitsee yksilökeskeisen kulttuurin, 
naisten aseman paranemisen, eliniän pitenemisen, 
uudet kommunikaatiomuodot ja kaupungistumisen. 
Internetin ja sosiaalisen median avulla on mahdol-
lista pitää yllä sosiaalisia suhteita, vaikka asuisikin 
yksin, minkä lisäksi kaupungin palvelut ja sosiaalinen 
verkosto mahdollistavat yksinasujallekin rikkaan ja 
monipuolisen elämän. (Klinenberg 2012.) 
 Yksinasujat ovat useissa kysely- ja haastat-
telututkimuksissa nimenneet yksinasumisen hyviksi 
puoliksi oman kodin mahdollistaman itsenäisyyden, 
yksityisyyden ja siellä vallitsevan itsemääräämisoi-
keuden. Jamiesonin ja Simpsonin (2013, 96) haastat-
telemat skotlantilaiset yksinasujat (n=140+35) kerto-
vat arvostansa yksinasumisessa sitä, että asumiseen 
liittyvissä päätöksissä ei tarvitse tehdä kompromis-
seja kenenkään muun kanssa ja kodin voi pitää juuri 
niin siistinä ja järjestyksessä kuin itse haluaa. Suo-
messa Väestöliiton yksinasujille tarkoitettuun netti-
kyselyyn vastanneista (n=193) puolet korostivat sitä, 
että yksin asuessa omia aikatauluja ei välttämättä 
tarvitse sovittaa kenenkään muun aikatauluihin, eikä 
omia tulemisia ja menemisiä tarvitse selitellä kenel-

2 Yksinasumisesta yhteisasumiseen
2.1 Yksinasuminen Suomessa
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lekään (Terämä et al. 2018, 87). Tervon ja Liliuksen 
(2017) haastattelemista helsinkiläisistä yksinasujista 
(n=68) moni kuvaili nauttivansa yksinasumisen mah-
dollistamasta omasta tilasta. Yksin asuessa kotona 
ei tarvitse olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa 
ellei halua. 
 Yksinasumiseen liittyy kuitenkin myös ongel-
mia. Muihin kotitalouksiin verrattuna yksinasujien 
tuloista suurempi osa kuluu asumiseen, sillä kaik-
kiin asumiskustannuksiin on usein käytettävissä 
vain yhden ihmisen tulot ja asunnon jakamisen 
mittakaava edut puuttuvat (Backman 2015; Kaup-
pinen et al. 2014; Terämä et al. 2018). Tästä syystä 
yksin asuva saattaa joutua tinkimään esimerkiksi 
asuntonsa sijainnista (Backman 2015, 61). Yksinasu-
jat kokevat muuta väestöä keskimäärin enemmän 
yksinäisyyttä (Borg 2015; Kauppinen et al. 2014; 
Terämä et al. 2018) ja moni yksinasuja kaipaisikin jota-
kuta, jolle puhua arkipäiväisistä asioista (Jamieson 
& Simpson 2013). Kauppisen ja muiden (2018, 42) 
mukaan yksinasujat ovat muiden ihmisten kanssa 
asuvia ”haavoittuvampia erilaisille sosiaalisille ris-
keille kuten sairastumiselle tai työttömäksi joutumi-
selle”. Yksinasuminen on entistä useammin tietoinen 
valinta ja päätös, mutta se voi olla myös olosuhteiden 
pakosta syntynyt tilanne, mikä voi vaikuttaa sen koet-
tuun mielekkyyteen (Jamieson & Simpson 2013).
 Yksinasumisen yleistymisen myötä pieniä 
asuntoja on rakennettu viime vuosina Suomessa 
paljon. Yhden ja kahden huoneen asuntojen osuus 
kaikista uusille asunnoille myönnetyistä rakennuslu-
vista oli vuonna 2019 Helsingissä yli 65 %, Vantaalla 
yli 80 % ja Turussa lähes 90 % (Tilastokeskus 2019). 
Samalla on kuitenkin käyty keskustelua siitä, onko 
pienien asuntojen ja erityisesti yksiöiden rakenta-

minen näin suurissa määrin tulevaisuuden kannalta 
järkevää (ks. Tervo & Hirvonen 2020). Yksinasujien 
asumistarpeista tiedetään vain vähän, joten ris-
kinä on, että yksinasujille suunnattu asuntotuotanto 
perustuu yleistyksiin tai vanhentuneisiin käsityksiin 
yksinasujista (Tervo & Hirvonen 2020). Olisi hyvä 
pysähtyä miettimään, minkälaisia seurauksia pienien 
asuntojen rakentamisella on ja millä tavalla yksinasu-
jien asumistarpeet voitaisiin parhaalla mahdollisella 
tavalla ottaa huomioon.
 Vuonna 2019 helsinkiläisistä yksinasujista 
39 % asui yksiössä. Vuonna 2012 toteutetussa, Hel-
singin seudun asukkaiden asuinoloja ja hyvinvointia 
kartoittaneessa kyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että 
helsinkiläisistä yksinasujista (n=1088) vain noin 10 
% pitää yksiön kokoista asuntoa (20–39 m2) itselleen 
kaikista sopivampana asuntona (Backman 2015.) 
Myös monissa muissa tutkimuksissa on todettu, 
että yksiöt vastaavat yksinasujien asumistarpeisiin 
heikosti (esim. Juntto 2010; Tervo et al. 2018; Tervo 
& Lilius 2017). Tervo ja Lilius (2017, 26) huomautta-
vatkin yksinasujien tarvitsevan ”tilaa hyvin saman-
laisiin asumisen primääritoimintoihin kuin muutkin 
asukasryhmät, eikä asuintilatarve pienene samassa 
suhteessa kuin asuntokunnan koko.”
 Tervon ja Hirvosen (2020) tutkimat 20–69 
-vuotiaat pääkaupunkiseudun yksinasujat (n=1453) 
kaipaisivat vuonna 2016 toteutetun internet-kyse-
lyn perusteella asuntoihinsa keskimäärin 20–21 m2 
verran lisätilaa. Tämä lisätilan tarve selittyy Tervon ja 
Liliuksen (2017) haastattelemien helsinkiläisten yksi-
nasujien (n=68) vastausten perusteella toiminnalli-
sesti eroteltujen tilojen puutteella. Monet kaipaisivat 
erillistä keittiötä, jossa mahtuisi syömään läheisten 
kanssa sekä ylimääräistä makuuhuonetta, jota voisi 
käyttää vieraiden majoittamiseen tai harrastuksiin. 
Vastaajat kuvailivat myös tarvetta tilalliselle vaihte-
lulle asunnon sisällä. (Tervo & Lilius 2017.)

Taulukosta 1 nähdään, että yksinasuminen on yleistä 
Suomen lisäksi erityisesti muualla Euroopassa, Poh-
jois-Amerikassa ja Oseaniassa. Monissa Aasian 
maissa yksinasuvien määrä on pysynyt pitkään näihin 
alueisiin verrattuna alhaisena, mutta poikkeuksen 
muodostaa Japani, jossa yksinasuvien määrä on 
aikaisin tapahtuneen taloudellisen kehityksen ja kou-
lutuksen seurauksena länsimaiden tapaan korkea. 
Japanissa yksinasuminen on lisäksi yleistynyt länsi-
maihin verrattuna suhteellisen nopeasti. (Jamieson 
& Simpson 2013, 33–41.)
 Japanissa elettiin toisen maailmansodan 

2.2 Yksinasuminen Japanissa

Kuva 1. Helsinkiläisten yksinasujien asuntotyypit vuonna 
2019 (Tilastokeskus 2020).
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jälkeen pitkään voimakkaan kasvun aikaa, jolloin 
talouskavu oli suurta ja yhteiskunta modernisoitui 
nopeasti. Kasvukausi kuitenkin päättyi 1990-luvun 
alussa talouskuplan puhkeamiseen ja sen jälkeistä 
yhteiskuntaa ovat pitkälti määritelleet heikko talous-
kasvu, avioliittojen vähäinen määrä, alhaiset syn-
tyvyyslukemat ja ennen kaikkea ikääntyvä väestö 
(Izuhara 2020). Siinä missä samoja ilmiöitä on tun-
nistettavissa monissa länsimaissa, Japanissa nämä 
ilmiöt ovat erityisen voimakkaita (Ronald 2017). Myös 
kaupungistuminen on Japanissa pitkällä: Tokio ylitti 
miljoonan asukkaan rajan jo 1700-luvulla ja vuonna 
2014 lähes 70 % Japanin väestöstä asui kaupunkialu-
eilla (Schulz 2014).
 Asumisen saralla kasvukauden aikainen 
yhteiskunnan modernisoituminen tarkoitti siirty-
mistä pois perinteisistä patriarkaalisista kotitalouk-
sista, joissa kaikki sukupolvet asuivat samassa asun-
nossa (ks. Izuhara 2020). Kuten Suomessa (Juntto 
1990), yhteiskunnan peruspilariksi muodostuivat 
ydinperheestä koostuvat kotitaloudet (esim. Izuhara 
2020; Schulz 2014; Ronald, Druta & Godzik 2018). 
Ydinperheitä suosittiin talous- ja asuntopolitiikassa 
esimerkiksi myöntämälle niille pitkäaikaisia, matala-
korkoisia asuntolainoja ja rakentamalla kaupunkeihin 
paljon uusia perheasuntoja (Izuhara 2020; Ronald 
et al. 2018). Ydinperhemallin suosiota selittivät osal-
taan myös maalta kaupunkiin muuttaneet ihmiset, 
kotitalouksien varallisuuden lisääntyminen ja uuden, 
modernin elämäntavan viehätys (Izuhara 2020). 
 Toisesta maailmansodasta 1980-luvulle asti 
jatkuneen nousukauden jälkeen Japanin talouskasvu 
on ollut vähäistä (esim. Izuhara 2020; Ronald et al. 
2018), ja ydinperheen merkitys yhteiskunnassa on 
pienentynyt (Ronald et al. 2018; Schulz 2014). Nou-
sukauden aikainen kaupunkien hallitsematon kasvu 
on pysähtynyt ja pitkään valloillaan olleet perinteiset 
arvot ovat väistymässä uusien tieltä (Schulz 2014). 
Nämä yhteiskunnalliset muutokset ovat johtaneet 
yksinasujien määrän merkittävään kasvuun Japa-
nissa viime vuosikymmeninä.
 Yhden hengen kotitalouksien osuus kaikista 
kotitalouksista oli vuonna 2015 Japanissa 34,4 % 
(MIAC 2016). Erityisen suosittua yksinasuminen on 
kaupunkialueilla ja esimerkiksi Tokiossa yksinasujat 
muodostivat vuonna 2015 jo lähes puolet (47,3 %) 
kaikista kotitalouksista (Tokyo Metropolitan Gover-
nment 2018). Ronaldin (2017, 27) mukaan yhden 
hengen kotitalouksien suurta määrää selittää yksin-
asuvien vanhusten alati kasvava määrä, mutta kui-
tenkin erityisesti kaupungeissa myös nuoremmat 
yksinasuvat ihmiset. Hän huomauttaa, että vaikka 
alle 40-vuotiaiden osuus koko Japanin väestöstä on 
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laskenut, heidän osuutensa kaikista Tokion yksinasu-
jista on jatkuvassa kasvussa. Myös muissa viime-
aikaisissa tutkimuksissa on korostettu, että nuoret 
yksinasuvat kaupunkilaiset ovat suuri joukko, johon 
ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota (Izuhara 2020; 
Ronald et al. 2018).
 Tärkeimpiä nuorten japanilaisten yksinasu-
jien määrää selittäviä tekijöitä ovat nuorten heikko 
taloudellinen asema ja epävakaat työmarkkinat. 
Koska vakituisia työpaikkoja on saatavilla vain rajoite-
tusti, epäsäännöllinen (osa-aikainen tai määräaikai-
nen) työskentely on erityisesti nuorten keskuudessa 
erittäin yleistä. (ks. Ronald 2017, 29-30.) Sosiaaliset 
paineet noudattaa perinteistä asuntopolkua, jossa 
asutaan aikuistumisen jälkeen ensin yksin, sitten 
kumppanin kanssa ja lopulta perustetaan perhe, 
ovat Japanissa suuret. Huonon taloudellisen tilan-
teen takia monet nuoret eivät kuitenkaan pääse ete-
nemään tällä polulla, vaan päätyvät asumaan yksin 
entistä pidempiä aikoja. (Ronald et al. 2018.) Nuoret 
eivät halua perustaa perhettä tai edes muodostaa 
parisuhteita ennen kuin he ovat saavuttaneet tietyn 
taloudellisen tason. Jos vakaan taloudellisen tilan-
teen saavuttaminen ei huonoista työmarkkinoista 
johtuen ole mahdollista, yksin elämistä jatketaan 
kauemmin, jopa koko loppuelämän ajan. (Ronald 
2017.)
 On huomattava, että länsimaista poiketen 
parisuhteen muodostaminen tulee monelle japa-
nilaiselle ajankohtaiseksi vasta sitten, kun he ovat 
valmiita menemään naimisiin ja perustamaan per-
heen (Ronald et al. 2018, 1020). Avioliiton ulkopuo-
lella yhteen muuttaminen ja etenkin lapsen saa-
minen ei ole Japanissa edelleenkään sosiaalisesti 
hyväksyttyä (Izuhara 2020; Ronald 2017; Ronald et 
al. 2018). Toisin kuin monissa länsimaissa, yhteis-
kunnalliset muutokset eivät ole Japanissa johtaneet 
merkittävään kasvuun avioerojen, avosuhteiden tai 
avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten määrässä, 
vaan ihmiset eivät muodosta vakituisia parisuhteita 
ollenkaan (ks. Ronald et al. 2018, 1018). Tätä kautta 
yleisemmät ilmiöt, kuten avioliittojen vähäinen määrä 
ja alhainen syntyvyys ovat suoraan yhteydessä yksin-
asujien määrän nousuun. 
 Yhä suurempi osa japanilaisista ei koskaan 
muodosta minkäänlaista seksuaalista suhdetta 
toisen ihmisen kanssa (Izuhara 2020; Ronald 2017). 
Vuonna 2015 naimattomista 18–34-vuotiaista mie-
histä 69,8 % ja naisista 59,1 % ei ollut romanttisessa 
eikä edes ystävyyssuhteessa vastakkaisen sukupuo-
len kanssa, minkä lisäksi miehistä 42 % ja naisista 
44,2 % ei ollut koskaan harrastanut seksiä (IPSSR 
2015). Ronald (2017) selittää tätä ilmiötä naisten 

kohdalla lisääntyneellä koulutuksella ja entistä vah-
vemmalla sitoutumisella työelämään. Naisten olete-
taan Japanissa edelleen yleisesti lasten saamisen 
jälkeen lopettavan työnteon ja siirtyvän täysipäiväi-
seksi kotiäidiksi (Ronald et al. 2018, 1027). Miesten 
kohdalla Ronald (2017) nimeää tärkeimmäksi syyksi 
parinmuodostuksen haluttomuuteen edellämainitun 
talou dellisen epävarmuuden. 
 Ronaldin (2017) mukaan yksinasujien määrää 
selittävät Japanissa yhteiskunnallisten muutosten 
lisäksi myös asuntomarkkinat ja sen asettamat rajoi-
tukset. Asuntopolitiikka on talouskuplan puhkeami-
sen jälkeen 1990-luvulta alkaen ollut melko liberaalia 
ja päävastuu uusien asuntojen rakentamisesta on 
ollut yksityisillä toimijoilla (Ronald 2017, 33). Suuren 
kysynnän takia yksiöt dominoivat asuntotuotan-
toa eikä muunlaisia asuntoja ole tarjolla tarpeeksi 
(Kubo & Yui 2011). Purkava täydennysrakentaminen 
on Japanissa yleistä (Ronald 2017, 39), minkä takia 
pitkään jatkunut yksiöiden rakentaminen tarkoittaa 
samalla muunlaisten asuntojen häviämistä markki-
noilta. Asuntomarkkinat ohjaavat siis vahvasti yksin-
asumiseen ja muulla tavalla asuminen käy jatkuvasti 
hankalammaksi. 
 Asuntomarkkinat ovat lisäksi vahvasti painot-
tuneet vuokra-asumiseen. Suurkaupungeissa yksityi-
siltä markkinoilta vuokrattu asunto onkin yksinasujien 
pääasiallinen asumismuoto (Druta & Ronald 2020, 
6). Koska asuminen on kallista ja asunnon ostami-
nen ilman kahden henkilön tuloja on jatkuvasti han-
kalampaa (Ronald et al. 2018, 1024), yksinasujilla ei 
ole asunnon vuokraamisen lisäksi kovinkaan paljon 
muita vaihtoehtoja (Ronald 2017). 
 Yksinasuminen on joillekin japanilaisille vain 
väliaikainen asumisratkaisu, jota siedetään olosuh-
teiden pakosta: Ronaldin ja muiden (2018) haas-
tattelemat yksinasujat (n=10) eivät usein edes pitä-
neet asuntoaan kotina ja kertoivat viettävänsä siellä 
mahdollisimman vähän aikaa. Yksinasujien asunnot 
ovat pieniä (usein alle 29 m2) eivätkä monet vaivaudu 
panostamaan kotinsa viihtyisyyteen, koska yksinasu-
mista pidetään väliaikaisena elämäntilanteena ja 
sosiaalinen elämä tapahtuu joka tapauksessa kodin 
ulkopuolella. (Ronald et al. 2018.)
 Yksinasujien suuresta määrästä huolimatta 
politiikka ja lainsäädäntö ovat vastanneet hitaasti 
yksinasujien tarpeisiin (Druta & Ronald 2020; Izuhara 
2020; Ronald 2017). Asuntopolitiikka ja erilaiset val-
tion tuet keskittyvät edelleen vahvasti perinteiseen 
ydinperhemalliin, koska sen avulla yritetään ratkaista 
alhaisen syntyvyyden ongelmaa (Izuhara 2020). Izu-
haran (2020) mukaan tehokkaampia keinoja japa-
nilaisen yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseksi 
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olisivat kuitenkin nuorten itsenäisen asumisen tuke-
minen ja asuntomarkkinoiden korjaaminen. Tällä 
hetkellä nuorille yksinasujille jaettavat asumisen tuet 
ovat lähes olemattomat, heidät jätetään kokonaan 
huomioimatta julkisessa asuntotuotannossa eikä 
heillä ole niin hyviä mahdollisuuksia saada valtion 
takaamaa asuntolainaa (Ronald 2017).
 Yksinasumisen ongelmallisuudesta kertoo 
se, että yhä useampi nuori aikuinen jatkaa van-
hempiensa luona asumista jopa työelämään siirryt-
tyään (Izuhara 2020). Vuonna 2010 naimattomista 
20–29-vuotiaista japanilaisista kaksi kolmasosaa ja 
30–39-vuotiaistakin vielä 58 % asui vanhempiensa 
luona (ks. Izuhara 2020, 352). Syitä vanhempien 
luona asumiselle ovat esimerkiksi yksinasumisen 
kalleus, yhteiskunnan tuen puute ja huonot työ-
markkinat (Izuhara 2020). Malli, jossa yhteiskunnan 
tukia ohjataan yksilöiden sijaan perheille, viivästyttää 
nuorten itsenäistymistä (Izuhara 2020; Ronald et al. 
2018). 
 1980-luvun loppuun asti muuten kuin oman 
perheen kanssa asuminen oli erittäin harvinaista, 
mutta viime aikoina on yksinasumisen lisäksi yleisty-
nyt myös asunnon jakaminen muidenkin kuin omien 
sukulaisten kanssa. Yhteisasuminen on Japanissa 
vasta lapsenkengissä, mutta sen viimeaikainen suo-
sion kasvu kertoo perustavanlaatuisista muutok-
sista japanilaisessa yhteiskunnassa, jossa perheen 
merkitys on nykyaikoihin saakka säilynyt vahvana ja 
estänyt monipuolisempien asuntomuotojen syntymi-
sen. Perheen merkityksen väheneminen antaa tilaa 
uusille asumisratkaisuille. (Ronald et al. 2018.)

Kun yksinasumisen nykytilannetta Suomessa ja eri-
tyisesti Helsingissä verrataan Japaniin ja Tokioon, 
löydetään maiden väliltä helposti monia yhtäläi-
syyksiä. Sekä Suomessa että Japanissa yksinasumi-
nen on yleistä nimenomaan kaupungeissa (Ronald 
2017; Terämä et al. 2018) ja maiden pääkaupun-
geissa yksinasujien osuus kaikista asuntokunnista 
on lähes identtinen: vuonna 2015 se oli Tokiossa 
47,3 % ja Helsingissä 48,2 % (Tilastokeskus 2020; 
Tokyo Metropolitan Government 2018). Molem-
missa maissa yksinasujien suurta määrää selittävät 
yksinasuvat vanhukset (Izuhara 2020; Kauppinen 
et al. 2014), mutta yksinasuminen on yleistä myös 
nuorten aikuisten keskuudessa (Kauppinen et al. 
2014; Ronald 2017). Toinen demografinen transitio 
on molemmissa maissa pitkällä, joskin Japanissa 
avioliiton ulkopuolella yhdessä asuminen ja lasten 

saaminen on edelleen harvinaista (Izuhara 2020; 
Lesthaeghe 2010). Molemmissa maissa yksinasu-
jat asuvat muita väestöryhmiä useammin vuokralla 
(Druta & Ronald 2020; Kauppinen et al. 2014) ja yksi-
nasumisen yleistymisen myötä kaupunkeihin raken-
netaan paljon pieniä asuntoja (Kubo & Yui 2011; 
Tilastokeskus 2019). 
 Maiden väliltä löytyy kuitenkin myös eroja. 
Siinä missä Suomessa nimenomaan valtion yksin-
asujille myöntämät asumisen tuet ovat yksi tärkeim-
mistä yksinasumisen mahdollistavista tekijöistä 
(Klinenberg 2012, 10), Japanissa valtion tuet yksin-
asujille ovat vähäiset eikä heitä juurikaan huomioida 
esimerkiksi sosiaalisessa asuntotuotannossa (Izu-
hara 2020). Pohjoismaissa nuoret itsenäistyvät aikai-
sin ja Suomessa nuoret muuttavatkin pois kotoaan 
keskimäärin 20-vuotiaina (Kauppinen et al. 2014). 
Japanissa sen sijaan ei ole harvinaista, että lapset 
asuvat vanhempiensa luona jopa yli 30-vuotiaina 
(ks. Izuhara 2020). Yhtäläisyyksiä Suomen ja Japanin 
välillä on siis paljon ja eroavaisuudetkin vaikuttaisivat 
viittaavan siihen, että Suomessa uudenlaisille yksi-
nasumisen muodoille voisi olla jopa paremmat edel-
lytykset kuin Japanissa.  
 Yhtenä ratkaisuna yksinasumiseen liittyviin 
ongelmiin on ehdotettu asuintilojen jakamista (esim. 
Tervo et al. 2018). Jakamalla asuintiloja useamman 
ihmisen kesken on mahdollista saavuttaa sekä yksi-
lön että yhteiskunnan kannalta merkittäviä taloudelli-
sia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä. Yhteisasuminen 
voi vähentää yksinasujien asumiskustannuksia, jos 
yksinasujatkin voivat sitä kautta nauttia asunnon jaka-
misen mittakaavaeduista (ks. Kauppinen et al. 2014). 
Asuintilojen jakamisen mahdollistama yhteisöllisyys 
voi tuoda helpotusta yksinäisyyteen niin pidemmällä 
aikavälillä kuin äkillisesti muuttuvassa elämäntilan-
teessakin (Helamaa & Pylvänen 2012). Yksilö voi 
yhteisasumisen kautta saada ympärilleen sosiaali-
sen turvaverkon, joka voi nykyajan kaupunkiasujalla 
jopa toimia ydinperheen korvikkeena (Bhatia & Stein-
muller 2018). Yhteisasumisen avulla on mahdollista 
pienentää asumisväljyyttä, minkä on todettu olevan 
tehokas keino pienentää asumisen ilmastovaikutuk-
sia (Lettenmeier, Liedtke & Rohn 2014). Jakamalla 
asuintiloja muiden kanssa on lisäksi mahdollista 
saada käyttöönsä sellaisia tiloja ja toimintoja, joihin 
ei muuten olisi varaa tai mahdollisuutta (Bhatia & 
Steinmuller 2018).
 Asuintilojen jakamiselle ja yhteisöllisyydelle 
löytyy kiinnostusta. Kun Asukasbarometri 2016 
-kyselytutkimuksen vastaajilta (n=3005) kysyttiin, voi-
sivatko he asua ”yhteisöllisessä asumismuodossa, 
jossa tinkisi asunnon koosta, mutta saisi käyttöön 

2.3 Yhdessä yksin
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yhteistiloja”, alle 65-vuotiaista yksinasujista noin 10 
% vastasi ”kyllä” ja 27 % ”ehkä”. Yksinasujat olivat 
muita vastaajia kiinnostuneempia yhteisöllisistä asu-
mismuodoista. (Strandell 2017, 97.) Voidaan siis olet-
taa, että osa yksinasujista olisi kiinnostuneita yhtei-
sasumisesta, mutta asuu tällä hetkellä yksin, koska 
olemassa olevat yhteisasumisen muodot häviävät 
houkuttelevuudessaan yksinasumiselle. Yhteisasu-
miselle voisi olla enemmän kysyntää, mikäli sopivia 
yhteisasumisen ratkaisuja olisi tarjolla enemmän.
 Tällä hetkellä yleisimpiä yhteisasumisen 
muotoja Suomessa ovat soluasunto, kimppakämppä 
ja kommuuni. Kaikissa näissä asumismuodoissa joi-
tain olennaisia toimintoja tai tiloja on jaettu muiden 
asukkaiden kanssa, mutta yksilö saattaa silti elää 
melko itsenäistä elämää.
 Soluasunnossa toisilleen entuudestaan 
tuntemattomat ihmiset jakavat asunnon siten, että 
jokaisella on oma huone, mutta olohuone, keittiö ja 
hygieniatilat on jaettu muiden asukkaiden kanssa. 
Asukkaita on yleensä 2–10 ja jokaisella asukkaalla on 
oma vuokrasopimus. Huone soluasunnossa on usein 
markkinoiden edullisin mahdollinen asumismuoto, 
mutta edullisella hinnalla on kääntöpuolensa. Yhteis-
tilat ovat usein liian pieniä tai muuten huonolaatui-
sia ja asukkaiden erilaiset siisteyskäsitykset saatta-
vat vähentää niiden käyttömukavuutta. Parhaassa 
tapauksessa asukkaista tulee ystäviä keskenään, 
mutta useammin muut asukkaat jäävät kaukaisiksi, 
jopa tuntemattomiksi. Soluasuntojen pohjaratkaisut 
eivät anna asukkaille tarpeeksi yksityisyyttä, sillä huo-
neet avautuvat usein suoraan yhteistiloihin. 
 Soluasuntojen vähäisestä suosiosta kertoo 
se, että Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 
Hoas suunnittelee purkavansa lähivuosina satoja 
soluasuntoja ja rakentavansa niiden tilalle yksiöitä 
(Salmela 2019). Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, 
että kaikki nykymääritelmillä soluasunnoiksi luoki-
teltavat asunnot olisivat kaikille pääkaupunkiseudun 
asukkaille epämieluisa ratkaisu. Opiskelijasoluasun-
toihin voivat hakea vain opiskelijat, joten niiden 
kysyntä heijastelee ainoastaan opiskelijoiden asu-
mispreferenssejä, jotka saattavat poiketa muun väes-
tön asumispreferensseistä. Tämän lisäksi tyhjillään 
olevat soluasunnot sijaitsevat lähinnä huonokuntoi-
sissa, 1970-luvulla rakennetuissa lähiökerrostaloissa 
(Salmela 2019), joten niiden houkuttelemattomuu-
teen saattavat vaikuttaa asunnon jakamisen sijaan 
muutkin tekijät, kuten asuntojen kunto, sijainti ja 
arkkitehtuuri.
 Kimppakämpässä yleensä 2–3 kaverusta 
vuokraavat yksityisiltä markkinoilta yhdessä asun-
non niin, että jokaisella on oma huone, mutta muut 

tilat ovat jaettuja. Vuokrasopimus voi olla yhteinen 
tai henkilökohtainen. Kimppakämpissä myös yhteis-
tiloja pääsee sisustamaan mieleisekseen ja parhaim-
millaan yhteiselo kavereiden kanssa voi olla erittäin 
toimiva ratkaisu. Ongelmaksi muodostuu usein jo 
asunnon etsimisvaiheessa se, ettei kimppakämpiksi 
soveltuvia asuntoja ole tarjolla kovinkaan edullisesti. 
Lisäksi useimpien vuokrasopimusten minimipituus 
on yksi vuosi, mikä on pitkä aika, jos elämäntilanne 
muuttuu äkillisesti tai asunnon jakaminen ei suju-
kaan odotetulla tavalla. 
 Kommuuni on yhteisöllinen asumisratkaisu, 
jossa tyypillisesti 4-10 samanmielistä ihmistä asuu 
saman katon alla. Asukkaat viettävät arjessakin aikaa 
keskenään ja heitä saattaa yhdistää jokin ideologia 
tai aate. Yleensä yksi asukkaista on joko asunnon-
omistaja tai toimii päävuokralaisena, jolta muut asuk-
kaat vuokraavat huonettaan alivuokralaissopimuk-
sella. Kommuunit tarjoavat parhaassa tapauksessa 
asukkailleen merkityksellinen yhteisön ja mahdol-
listavat omien arvojen mukaisen elämäntyylin. Niitä 
on kuitenkin kaupunkialueilla saatavilla vain rajoite-
tusti ja asunnon etsiminen ja hakeminen tapahtuu 
epävirallisilla foorumeilla, kuten sosiaalisessa medi-
assa. Kommuuneihin liitetty aatteellisuus ja vaatimus 
yhteisöllisyyteen sitoutumisesta (Heath et al. 2018) 
saattavat vähentää niiden suosiota. 
 Ilman uudenlaisia yhteisasumisen muotoja 
yksinasuminen tulee siis luultavasti jatkossakin ole-
maan yhteisasumista suositumpaa. Asuintilojen 
jakamisen hyödyt on kuitenkin tunnistettu ja uuden-
laiset yhteisasumisen muodot ovat lisääntyneet 
2010-luvulla etenkin maailman suurkaupungeissa, 
joissa asuminen on kallista ja yksinasujia on paljon. 
 Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää Ber-
ganin ja muiden (2020) tutkimia yhdysvaltalaisia 
coliving-asuntoja, jotka tarjoavat asukkailleen laa-
dukkaan asumisen lisäksi yhteisöllisyyttä ja erilaisia 
palveluita. Asukkailla, joita saattaa olla jopa satoja, on 
oman yksityisen huoneensa lisäksi käytössään laaja 
valikoima erilaisia yhteistiloja kuntosalista työskente-
lytiloihin. Coliving-asunnot on suunnattu erityisesti 
nuorille luovan luokan edustajille ja tietotalouden 
työntekijöille ja ne ovat asuntojen lisäksi paikka, jossa 
tehdään töitä ja verkostoidutaan samanmielisten 
ihmisten kanssa. Coliving-toimijat eivät kuitenkaan 
luota pelkästään satunnaisten kohtaamisten pyykki-
tuvassa luovan tarpeeksi laadukkaita sosiaalisia ver-
kostoja, minkä takia moni niistä tarjoaa asukkailleen 
myös erilaisia ”kuratoituja” tapahtumia, joissa muihin 
asukkaisiin voi tutustua paremmin. Monissa taloissa 
on myös erillinen palkattu yhteisömanageri, joka 
järjestää tapahtumia ja auttaa muihin asukkaisiin 
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tutustumisessa. Coliving-toimijat markkinoivat omia 
kohteitaan väliaikaisena asumisratkaisuna, jolloin ne 
soveltuvat erityisen hyvin työntekijälle, joka vaihtaa 
työpaikkaa usein. Vuokrasopimukset ovat joustavia 
ja jotkut toimijat tarjoavat myös mahdollisuutta asua 
samalla hinnalla missä tahansa heidän hallinnoimas-
saan asunnossa eri kaupungeissa. Mielenkiintoista 
on, että coliving-asunnot eivät ainakaan tässä muo-
dossaan ole niinkään vastaus yksinasumisen kalleu-
teen vaan ennemminkin sen tilallisiin ja sosiaalisiin 
puutteisiin. (Bergan et al. 2020.)
 Uudenlaisia asumisen konsepteja on kehi-
tetty viime vuosina paljon myös Suomessa. Yhdys-
valtalaisten coliving-asuntojenkin edustamaa ”asu-
minen palveluna” -konseptia edustaa Suomessa 
vuonna 2019 aloittanut Noli Studios, jolla on Helsin-
gissä kaksi kohdetta, Katajanokalla (kuva 2) ja Sör-
näisissä. Noli Studios tarjoaa kokonaan tai osittain 
valmiiksi kalustettuja yksiöitä, joissa voi asua väliai-
kaisesti tai toistaiseksi. Osa huoneista on tavallisessa 

hotellikäytössä. Olennainen osa konseptia ovat eri-
laiset vuokraan sisältyvät palvelut, kuten asunnon 
siivous, kokoustilat, kuntosali, saunaosasto, yhteis-
käyttöiset pyörät ja oma postin pakettiautomaatti. 
Asukkaat voivat elektronista avainta vilauttamalla lai-
nata käyttöönsä esimerkiksi siivousvälineitä ja työka-
luja. Noli Studiosin nettisivuilla kannustetaan asuk-
kaita viettämään aikaa ja verkostoitumaan muiden 
”vieraiden” kanssa. (Noli Studios 2021.) Tämänlainen 
asumiskonsepti voi tarjota joustavuutta esimerkiksi 
äkillisesti muuttuvissa elämäntilanteissa.
 Noli Studiosin kaltainen hotellimainen ympä-
ristö ei välttämättä vastaa kaikkien käsitystä kodista. 
Huomattavasti lähempänä tavallista suomalaista ker-
rostaloasumista on vuonna 2017 valmistunut Saton 
StudioKoti Vantaan Martinlaaksossa, joka on herät-
tänyt paljon keskustelua mediassa lähinnä poikkeuk-
sellisen pienien yksiöidensä takia. Yksiöiden 15,5 m2 
pinta-alaa tasapainottavat kuitenkin korkea huone-
korkeus, parvi sekä pienen tilan tehokas ja huolelli-

Kuva 2. Noli Studios Katajanokalla monipuoliset oleskelu- ja työskentelytilat ovat sekä asukkaiden ja hotellivieraiden käytössä.
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nen suunnittelu (kuva 3). StudioKodissa on kiinni-
tetty erityistä huomiota myös yhteistilojen laatuun ja 
kokoon, minkä lisäksi siellä toimii yhteisömanageri, 
jonka tehtävänä on lisätä asukkaiden välistä vuoro-
vaikutusta. (Sato 2021.) StudioKodin yhteistilat eroa-
vat kuitenkin normaaleista kerrostalojen yhteistiloista 
vain vähän ja kaikki asunnot ovat täysin yksityisiä ja 
itseriittoisia, joten vuorovaikutus muiden asukkaiden 
kanssa saattaa lopulta jäädä vähäiseksi. 
 Yhteisöllisempään asumiseen tähtää myös 
A-Kruunun ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin 
kehittämä, asukkaiden päivittäiseen kohtaamiseen 
perustuva Ryhmävuokraus-konsepti, jonka ensim-
mäiset asunnot valmistuvat vuonna 2021 Helsingin 
Kruunuvuorenrantaan. Ryhmävuokraus-asunnot ovat 
suuria yhteisasuntoja, jossa jokaisella asukkaalla on 
oman yksityisen makuuhuoneen lisäksi käytössään 
jaettu keittiö, olohuone, parveke ja hygieniatilat (kuva 
4). Jokainen asukas tekee oman vuokrasopimuk-
sensa. (A-Kruunu 2021.) Arkkitehti Riikka Pylväsen 
mukaan ”asun not suun ni tel laan ot taen huo mioon 
jae tun asu mi sen eri tyis piir teet”, jolloin ”[s]uun nit te-
lu rat kai suis sa voi daan huo mioi da asuin huo nei den 
vä li nen ta sa-ar voi suus, riit tä vä ää nie ris tys, es teet-
tö myys ja yh teis ten ti lo jen hy vä toi min nal li suus” 
(A-Kruunu 2017). Asukkaat saavat itse valita omat 
asuinkumppaninsa, minkä ansiosta ”yh tei söl li syy den 
idea pää see to del la oi keuk siin sa” (A-Kruunu 2021). 
Ryhmävuokraus-konsepti käynnistyy varovaisesti, 
sillä ryhmävuokrattavat asunnot ovat aluksi vain 
osa kerrostaloa, jossa on myös tavallisia asuntoja 
ja ryhmävuokrattavat asunnotkin on selkeästi suun-
niteltu niin, että ne muuntuvat helposti tavallisiksi 
perheasunnoiksi. 
 Nämä uudet konseptit kertovat omalta 
osaltaan siitä, että uudenlaisille yhteisasumisen 
muodoille on Suomessa ja erityisesti Helsingissä 
kysyntää. Asumiselta halutaan entistä enemmän 
joustavuutta, yhteisöllisyyttä ja palveluita. Seuraa-
vassa luvussa tutustutaan Japanissa viime vuosina 
yleistyneeseen share house -konseptiin, joka vastaa 
parhaimmillaan kaikkiin näihin tarpeisiin. 

Kuva 3. Saton StudioKodissa pieni tila on hyödynnetty 
tehokkaasti esimerkiksi kokoontaitettavan ruokapöydän 
avulla. Tavallista korkeampi huonekorkeus lisää tilan tun-
tua ja säilytystilaa on saatu lisää ottamalla portaiden alle 
jäävä tila hyötykäyttöön. Kuva on Saton kalustamasta 
mallihuoneistosta.

Kuva 4. A-Kruunun ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto 
 Tallin kehittämässä Ryhmävuokraus-asunnossa yksityiset 
huoneet on sijoitettu asunnon nurkkiin ja niiden väliin jäävä 
tila on jaettu muiden asukkaiden kanssa.   1:200



13

Share house (シェアハウス, sheahausu; suom. yhteis-
talo) on japanilainen yhteisasumiskonsepti, jossa toi-
silleen entuudestaan tuntemattomat ihmiset asuvat 
yhdessä ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnoi-
massa asunnossa. Asukkailla on oman yksityisen, 
valmiiksi kalustetun huoneensa lisäksi käytössään 
muiden asukkaiden kanssa jaettuja yhteistiloja. Asu-
kasmäärä vaihtelee muutamasta asukkaasta jopa yli 
sataan. Konseptiin kuuluvat olennaisena osana eri-
laiset asumisen palvelut kuten siivous, yhteisömana-
geri ja asukkaille järjestettävät tapahtumat.
 Yhteistalokonsepti syntyi 2000-luvun alussa 
Tokiossa, josta se levisi nopeasti muihin Japanin 
suurkaupunkeihin. Konseptin tavoitteena on alusta 
asti ollut tarjota houkutteleva asumisratkaisu urbaa-
neille yksinasujille, jotka kaipaavat parempia asu-
misolosuhteita ja työpaikan ulkopuolista sosiaalista 
elämää. Yhteistalojen suosiota ovat kuitenkin jarrut-
taneet tiukkaan juurtuneet, perinteisen ydinperhe-
mallin mukaisiin asumisratkaisuihin ohjaavat normit 
ja konseptin kehitys on ollut täysin yksityisen sekto-
rin yhteistalotoimijoiden varassa. (Druta & Ronald 
2020, 3.) Konseptin suosio on kasvanut entisestään 
2010-luvulla. On kuitenkin huomattava, että vaikka 
suosio on kasvanut ja konsepti on saanut paljon 
näkyvyyttä japanilaisessa mediassa, yhteistalo on 
edelleen Tokion ja etenkin koko Japanin mittakaa-
vassa marginaalinen tapa asua. (ks. Druta & Ronald 
2020, 7.)
 Tärkeimpiä yhteistalojen suosiota selittäviä 
tekijöitä ovat edulliset vuokrat ja niiden helppous 
muihin vuokra-asuntoihin verrattuna. Näiden syiden 
lisäksi suosiota selittää kuitenkin myös niiden mah-
dollistama sosiaalisuus. Yhteistalot voivat tarjota 
tokiolaisille yksinasujille uudenlaista yhteisöllisyyttä 
kaupungissa, jossa yleensä eletään toisistaan eris-
täytyneinä ja työpaikan ulkopuoliset sosiaaliset suh-
teet jäävät helposti vähäisiksi. (Ronald et al. 2018, 

1031–1033.) Yhteistalojen suosiota lisää myös se, 
millä tavalla konsepti on tuotu esille japanilaisessa 
mediassa (Druta & Ronald 2020; Meagher 2017; 
Ronald et al. 2018). Yhteistalo on esitetty lehtiartik-
keleissa ja televisiosarjoissa turvallisena, siistinä ja 
tyylikkäänä asumisratkaisuna ja positiivisen media-
näkyvyyden avulla yhteistalosta onkin muodostu-
nut nuorten silmissä houkutteleva vaihtoehto yksin 
tai vanhempien luona asumiselle (Druta & Ronald 
2020). Esimerkiksi vuonna 2012 alkanut, kuuden 
yhdessä asuvan nuoren aikuisen elämää seuraava 
suosittu tositelevisio-ohjelma Terrace House (テラ
スハウス, terasu hausu) on viime vuosina lisännyt 
yhteistalojen suosiota (Rethink Tokyo 2018).
 Yhteistalo on houkutteleva konsepti myös 
kiinteistö- ja kaupunkikehityksen näkökulmasta. 
Japanilaisen asuintalon keskimääräinen eliniänodote 
on vain 26 vuotta, jonka jälkeen se puretaan koko-
naan ja rakennetaan uudestaan (Tsukamoto 2010). 
Yhteistalot ovat Japanin suurissa kaupungeissa toi-
mineet edelläkävijöinä rakennusten uusiokäytössä 
(Druta & Ronald 2020, 7) ja niitä on perustettu paljon 
remontoimalla uuteen käyttöön väestorakenteen tai 
muiden yhteiskunnallisten muutosten takia tyhjäksi 
jääneitä kiinteistöjä, kuten suuria perheasuntoja tai 
yritysten asuntoloita (Meagher 2017). Pienet huo-
neet ja jaetut asuintilat mahdollistavat kiinteistöstä 
saatavat tavallista asumista suuremmat vuokratulot, 
mikä tekee yhteistalosta taloudellisesti houkuttele-
van vaihtoehdon kiinteistöalan toimijoille.
 Tyypillinen yhteistalon asukas on nuori, vaki-
tuisessa työssä käyvä nainen. Yhteistaloissa asuvien 
ihmisten keski-ikä vaihtelee 26-30 vuoden välillä ja 
heistä suurempi osa on naisia kuin miehiä. (ks. Druta 
& Ronald 2020, 11.) Töissäkäyvien nuorten aikuis-
ten lisäksi muita tyypillisiä yhteistalon asukkaita ovat 
esimerkiksi lyhytaikaista majoitusta tarvitsevat kan-
sainväliset opiskelijat ja elämäntilanteen muutok-

3 Share house – japanilainen yhteistalo
3.1 Share house konseptina
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sen myötä uuden asunnon tarpeessa olevat ihmiset 
(Ronald et al. 2018, 1031). Drutan ja Ronaldin (2020) 
mukaan yhteistalossa asumiseen soveltuvat par-
haiten ihmiset, jotka omistavat vain vähän tavaroita 
eivätkä tarvitse paljon henkilökohtaista tilaa. Tämä 
asukasprofiili on sisäänrakennettu huoneisiin, jotka 
ovat pieniä ja sisältävät vain elämisen kannalta olen-
naisimmat varusteet.
 Yhteistalo rikkoo perinteisiä käsityksiä 
kodista ja erityisesti yksityisen ja julkisen tilan väli-
sestä suhteesta (Druta & Ronald 2020). Yhteistalo on 
kotina kaukana perinteisestä japanilaisesta kodista, 
jossa isä käy töissä ja äidin tehtäväksi jää lasten hoi-
taminen ja kotitalouden pyörittäminen. Perinteisestä 
yhden perheen kodista poiketen yhteistaloissa vallit-
see sukupuolten välinen tasa-arvo, hierarkian puute 
ja itsemääräämisoikeus. Tämän takia japanilaiset 
näkevätkin yhteistalojen yhteistilat ennen kaikkea 
julkisina tiloina, joissa vallitsevat siis muista julkisista 
tiloista tutut sosiaaliset ja kulttuuriset normit, kuten 
pidättyneisyys ja muodollisuus. Siinä missä muissa 
asunnoissa julkinen tila muuttuu yksityiseksi heti 
ulko-ovella, yhteistaloissa yksityinen tila alkaa vasta 
oman huoneen kynnykseltä. Tämä yksityisen ja julki-
sen tilan uudelleen määrittely on monelle japanilai-
selle vaikea ymmärtää, eikä yhteistalo ole edelleen-
kään täysin sosiaalisesti hyväksytty asumisratkaisu. 
(Meagher 2017.)
 Seuraavaksi käyn läpi yhteistalon muista 
yhteisasumisen muodoista erottavia ominaisuuksia. 
Palveluntarjoaja ja muuttamisen helppous kuuluvat 
olennaisena osana jokaiseen yhteistaloon, mutta 
huonolaatuisimmissa kohteissa loput ominaisuuk-
sista on jätetty huomioimatta tai suunniteltu huo-
nosti. Toimivassa yhteistalossa kaikkiin näistä omi-
naisuuksista on kiinnitetty huomiota. 

Palveluntarjoaja
Yhteistalo saattaa ensisilmäyksellä vaikuttaa 
soluasunnolta tai kommuunilta, mutta monet teki-
jät erottavat sen muista yhteisasumisen muodoista. 
Näistä tärkeimpiä on yhteistaloa hallinnoiva palve-
luntarjoaja, joka tekee asunnon jakamisesta ammat-
timaista ja sujuvaa (Druta & Ronald 2020). Palve-
luntarjoajat eivät yleensä omista hallinnoimiaan 
kiinteistöjä, vaan toimivat ainoastaan välikätenä 
asukkaiden ja kiinteistönomistajan välillä tarjoten 
kummallekin osapuolelle huomattavia etuja (Druta & 
Ronald 2020, 13). 
 Palveluntarjoajat vuokraavat usein itse-
kin asukkaille edelleen vuokraamiaan rakennuksia 
määrä aikaisilla sopimuksilla kiinteistöjen omistajilta. 
Palveluntarjoajien rooli on remontoida kiinteistö 

yhteistalokäyttöön sopivaksi, markkinoida sitä, hank-
kia vuokralaiset ja järjestää kiinteistöhuolto. (Druta & 
Ronald 2020, 13.) Tämä voi olla houkutteleva vaihto-
ehto sellaisille kiinteistönomistajille, joilla ei itsellään 
ole osaamista saadakseen omistamastaan kiinteis-
töstä tarpeeksi tuloja. 
 Asukkaiden näkökulmasta  palveluntarjoaja 
tekee asunnon vuokraamisesta helpompaa ja hou-
kuttelevampaa esimerkiksi lyhyempien vuokra-
sopimusten ja pienempien välitysmaksujen kautta. 
Ammattimaisen asumisalan toimijan läsnäolo talon 
arjessa tekee asuintilojen jakamisesta toimivampaa. 
Palveluntarjoaja määrittelee talon järjestyssäännöt, 
joiden avulla esimerkiksi erilaisista siisteyskäsityk-
sistä aiheutuvia erimielisyyksiä voidaan ennalta-
ehkäistä. Asukkaiden välisissä ongelmatilanteissa 
palveluntarjoaja voi toimia sovittelijana ja pahim-
massa tapauksessa purkaa sääntöjä noudattamatto-
man vuokralaisen vuokrasopimuksen.

Muuttamisen helppous
Japanissa asunnon vuokraaminen yksityisiltä markki-
noilta on perinteisesti ollut vuokralaisen kannalta han-
kalaa. Vuokralaisen pitää yleensä esimerkiksi maksaa 
vuokrasopimuksen alkaessa vuokran antajalle jopa 
kahden kuukauden vuokran suuruinen ”kiitollisuus-
maksu” (礼金, reikin), jota ei saa takaisin vuokraso-
pimuksen loppuessa. Tämän lisäksi vuokrasopimuk-
sen alussa saattaa olla paljon muitakin ylimääräisiä 
maksuja, kuten erillinen välityspalkkio kiinteistönvälit-
täjälle. (Sakura House 2021b.) Vuokrasopimukset ja 
irtisanomisajat ovat yksityisissä vuokra-asunnoissa 
tyypillisesti pitkiä (Druta & Ronald 2020).
 Palveluntarjoajan läsnäolo määrittelee uudel-
leen vuokralaisen ja vuokranantajan välisen suhteen 
tehden asunnon vuokraamisesta vuokralaisen kan-
nalta helpompaa (Druta & Ronald 2020). Yhteis-
taloon muuttaessa aloitusmaksut ovat huomatta-
vasti pienempiä ja vuokrasopimuksen minimipituus 
on lyhyempi kuin perinteisissä vuokra-asunnoissa 
(Ronald et al. 2018). Yleensä sekä vuokrasopimuksen 
minimipituus että irtisanomisaika on yksi kuukausi. 
Muuttaminen on muutenkin helppoa, koska huoneet 
ovat valmiiksi kalustettuja ja vuokrasopimuksen aloi-
tuspäivämäärä voi olla milloin tahansa, myös kes-
kellä kuukautta. Monet palveluntarjoajat tarjoavat 
lisäksi mahdollisuutta muuttaa saman palveluntarjo-
ajan muihin yhteistaloihin ilman lisämaksuja (Druta 
& Ronald 2020, 14). Näiden tekijöiden yhteisvaiku-
tuksesta yhteistalo tarjoaa joustavan ratkaisun erityi-
sesti lyhytaikaisiin asumistarpeisiin.



15

Asuminen palveluna
Palveluntarjoajan tuottamat asumisen palvelut ovat 
tärkeä yhteistalon muista yhteisasumisen muodoista 
erottava tekijä. Erilaisia palveluita ovat esimerkiksi 
yhteistilojen siivous, yhteiskäyttöiset tavarat ja moni-
puoliset yhteistilat. 
 Palveluista tärkeimpiä on yhteistilojen sii-
vous, jonka merkitys yhteisasumisen laatua paranta-
vana tekijänä voi olla suuri. Yhteistilat (mukaan lukien 
hygieniatilat) siivotaan yhteistaloissa säännöllisesti, 
yleensä kerran viikossa, jolloin ne pysyvät siistinä eikä 
asukkaiden tarvitse riidellä siivousvuoroista. Asukkaat 
ovat yleensä itse vastuussa oman huoneensa siistinä 
pitämisestä. 
 Palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin kuuluu 
myös se, ettei asukkaan tarvitse itse huolehtia esimer-
kiksi erillisistä sähkö-, vesi- ja internetlaskuista. Riittää, 
että asukas maksaa kuukausittain kiinteän maksun 
palveluntarjoajalle, joka huolehtii näistä asioista. Muita 
palveluita ovat esimerkiksi erilaiset yhteiskäyttöiset 
tavarat, kuten hiustenkuivaajat ja polkupyörät. 
 Jos talossa on laajat ja monipuoliset yhteistilat, 
niin myös näiden tilojen käyttöoikeus voidaan nähdä 
palveluna. Joissain yhteistaloissa on esimerkiksi kun-
tosali, jolloin kuntoilusta kiinnostuneiden asukkaiden 
ei välttämättä tarvitse maksaa erillistä kuntosalin jäse-
nyyttä. Myös yhteisöllisyyden voidaan katsoa lukeutu-
van palveluntarjoajan tarjoamiin palveluihin sellaisissa 
yhteistaloissa, joissa se on tietoisesti pyritty rakenta-
maan talon toimintatapoihin ja tiloihin.

Yhteisöllisyys
Vaikka asukkaat jakavat suuren osan asunnosta 
muiden asukkaiden kanssa, he saattavat silti viet-
tää melko itsenäistä elämää (Druta & Ronald 2020; 
Meagher 2017; Ronald et al. 2018). Uusien sosiaalis-
ten suhteiden luominen on monille ratkaiseva tekijä 
päätöksessä muuttaa yhteistaloon, mutta asukkaiden 
tavoitteena ei kuitenkaan ole länsimaisten kommuu-
nien (ks. Heath et al. 2018) kaltainen perhemäinen 
yhteisö. Suhteet muihin asukkaisiin pidetään joskus 
jopa tarkoituksella virallisina ja pintapuolisina. (Druta & 
Ronald 2020, 12.) Yhteistalo on ennen kaikkea paikka, 
jossa samanmieliset ihmiset kokoontuvat yhteen ja 
varsinaisen toteutuneen sosiaalisen kanssakäymi-
sen sijaan tärkeämpää on yhteenkuuluvuuden tunne 
(Ronald et al. 2018). 
 Sosiaalisen kanssakäymisen määrä ja yhtei-
söllisyyden taso vaihtelee kuitenkin eri yhteistaloissa 
paljon. Eräs Ronaldin ja muiden (2018, 1033) haastat-
telema tokiolaisen yhteistalon asukas kuvailee, kuinka 
joissain yhteistaloissa asukkaiden välinen sosiaalinen 
kanssakäyminen rajoittuu lähinnä käytävällä tervehti-
miseen, kun taas toisissa taloissa asukkaat viettävät 

säännöllisesti aikaa keskenään esimerkiksi yhteis-
ten aterioiden ja juhlien merkeissä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa hän pitää tärkeänä sitä, että joku asuk-
kaista toimii muut asukkaat koolle kutsuvana ”johta-
jana”, jolloin kaikkien asukkaiden on helppo osallistua 
yhteiseen ajanviettoon. 
 Viime aikoina monet palveluntarjoajat ovat 
ottaneet yhteisöllisyyden keskeiseksi tavoitteekseen 
ja pyrkivät edesauttamaan asukkaiden välistä kanssa-
käymistä (esim. Oak House 2021). Jotkut palvelun-
tarjoajat ovat yhteisöllisyyttä parantaakseen lisänneet 
tarjoamiinsa palveluihin edellisen esimerkin ”johtajan” 
kaltaisen yhteisömanagerin, jonka tehtävänä on jär-
jestää yhteisiä tapahtumia asukkaille ja muilla tavoin 
pitää huolta yhteisön hyvinvoinnista. Yhteisömanageri 
voi olla joku talon asukkaista, jolloin hän voi esimerkiksi 
saada alennusta vuokrastaan, tai suuremmissa yhteis-
taloissa jopa erikseen tehtävään palkattu henkilö.

Asukasvalinta
Palveluntarjoajat pitävät asukasvalinnan avulla huolen 
siitä, että oikeanlaiset ihmiset muuttavat oikeisiin taloi-
hin. Hiljaisilla alueilla sijaitseviin taloihin toivotaan rau-
hallisempia asukkaita, jotta naapurit eivät häiriinny, 
kun taas menevämmät ihmiset ohjataan suurempiin 
taloihin vilkkaammilla alueilla. (Druta & Ronald 2020, 
11.) Asukasvalinnan tavoitteena voi olla myös homo-
geeninen asukasyhteisö, jonka avulla pyritään takaa-
maan se, että asukkaat tulevat mahdollisimman hyvin 
toimeen keskenään. Joissain yhteistaloissa asukkai-
den ikää on tästä syystä rajattu. (Borderless House 
2021.)
 Oman kokemukseni mukaan asukasvalin-
nalla pyritään lisäksi varmistamaan, että yhteistaloon 
muuttavat asukkaat ovat sosiaalisia ja halukkaita viet-
tämään aikaa muiden asukkaiden kanssa. Euroop-
palaisia yhteisöasumiskohteita tutkineet Helamaa ja 
Pylvänen (2012, 34–36) ovat huomanneet pelkästään 
yhteisöllisyyden tavoitteen olevan itse asiassa yksi 
merkittävistä sen toteutumiseen positiivisesti vaikutta-
vista tekijöistä. Jos yhteisöllisyys siis toimii yhteistaloon 
muuttamisen motiivina, niin asukkaat myös todennä-
köisemmin käyttävät yhteistiloja ja osallistuvat yhtei-
siin tapahtumiin aktiivisesti. 
 Asukasvalinnassa täytyy kuitenkin huoleh-
tia, ettei yhteisöstä muodostu liian eksklusiivista eikä 
valintaprosessissa esiinny syrjintää. 

Tilaratkaisut
Suurin osa yhteistaloista perustuu tilaratkaisuun, 
jossa pieniä yksityisiä huoneita tasapainottavat run-
saat ja houkuttelevat yhteistilat (Druta & Ronald 2020, 
12). Sekä yksityisten huoneiden että yhteistilojen koko, 
laatutaso ja monipuolisuus kuitenkin vaihtelevat paljon 
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yhteistalosta toiseen (Ronald et al. 2018). 
 Huonolaatuisemmissa yhteistaloissa yhteis-
tilat rajoittuvat välttämättömiin asumista palveleviin 
tiloihin eli keittiöön, suihkuun ja wc-tiloihin. Keittiö on 
näissä tapauksissa usein vain pieni keittonurkkaus, 
eikä hygieniatiloja ole tarpeeksi. Paremmissa vaihto-
ehdoissa nämä tilat ovat laadukkaampia, minkä lisäksi 
yhteistiloihin kuuluu yleensä olohuone ja jonkin lainen 
parveke tai terassi. Suurimmissa yhteistaloissa yhteis-
tilat ovat laajat ja monipuoliset ja asukkaat voivat 
saada käyttöönsä sellaisiakin tiloja, joiden yksityiseen 
käyttöön ei yksinasujalla välttämättä muuten olisi mah-
dollisuutta, kuten kuntosalin, kirjaston ja kotiteatterin.
 Jokaisella asukkaalla on yhteistalossa oma 
valmiiksi kalustettu huone. Yksityiset huoneet ovat 
usein sen kokoisia, että niihin mahtuu yhden hengen 
sänky ja työpöytä, mutta ei juurikaan mitään muuta. 
Huoneissa ei läheskään aina ole edes erillistä vaa-
tekaappia, minkä takia säilytystilaa on usein sängyn 
alla. Huonolaatuisemmissa yhteistaloissa makuuhuo-
nekin saattaa olla jaettu muiden asukkaiden kanssa, 

kun taas laadukkaimmissa vaihtoehdoissa huoneet 
muistuttavat niin kooltaan kuin varustelutasoltaankin 
jo enemmän yksiötä kuin pelkkää makuuhuonetta. 

Lifestyle
Asumisesta on viime aikoina Japanissa tullut tärkeä 
itseilmaisun muoto niille, joilla siihen on varaa (Ronald 
et al. 2018, 1029). Yhteistalotoimijat ovat joutuneet 
uudelleenbrändäämään asunnon jakamisen muiden 
kuin omien sukulaisten kanssa, sillä perinteisempiin 
yhteisasumisen muotoihin liitetään negatiivisia mieli-
kuvia. Yhteistaloja markkinoidaan usein vaihtoehtona 
perinteisille asumisratkaisuille ja arvoille, minkä takia 
yhteistalokonseptin nimityksenä on yleistynyt englan-
ninkielinen lainasana share house, eikä esimerkiksi 
japaninkielinen yhteisasumista tarkoittava sana 公共
住宅 (kōkyō jūtaku). Lainasanan käytön avulla pyritään 
välttämään yhteistalon vertaaminen vanhoihin, epä-
miellyttävinä koettuihin yhteisasumisen muotoihin. 
(ks. Meagher 2017, 115.)
 Tehokkaan markkinoinnin avulla yhteistalo 

Kuva 5. Arkkitehtitoimisto Naruse Inokuman suunnittelemassa Share House LT Josaissa yhteistilat ja makuuhuoneet limittyvät 
toisiinsa muodostaen mielenkiintoisia tiloja. 
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onkin onnistuttu Japanissa brändäämään trendik-
kääksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi yksinasumi-
selle (Druta & Ronald 2020, 7). Monilla yhteistaloilla 
on teema, joka näkyy esimerkiksi asunnon sisustuk-
sessa ja asukkaille järjestettävien teemoitettujen 
tapahtumien kautta. Teemana voi toimia esimer-
kiksi kansainvälisyys tai yhteinen harrastus, kuten 
musiikki. Asukkaat maksavat siis joissain tapauksissa 
pelkän asumisen sijaan myös yhteistalojen tarjoa-
masta trendikkäästä elämäntyylistä (Druta & Ronald 
2020). 

Ronald ja muut (2018, 1033) ovat huomanneet, että 
yhteistalojen laatutaso vaihtelee laidasta laitaan. 
Parhaimmillaan ne ovat siistejä ja tyylikkäitä ja niissä 
on mielenkiintoisia tiloja ja toimintoja, kuten oma kii-
peilyseinä tai sentō-kylpylä. Jotkut palveluntarjoajat 
käyttävät kuitenkin hyväkseen yhteistalojen hyvää 
imagoa ja nuorten aikuisten heikkoa taloudellista 
asemaa, ja tarjoavat halvalla huonolaatuista asu-
mista. Tällaisissa tapauksissa yhteistilat rajoittuvat 
vain välttämättömiin asumista tukeviin tiloihin eli keit-
tiöön ja hygieniatiloihin. (Ronald et al. 2018.) 
 Tässä alaluvussa perehdytään yhteistaloihin 
tarkemmin kolmen esimerkkikohteen avulla. Olen 
tutustunut internetin kautta lukuisien eri palvelun-
tarjoajien yhteistaloihin saadakseni kokonaiskuvan 
siitä, minkälaisia yhteistaloja markkinoilla on. Tut-
kimissani sivustoissa painottuvat englanninkieliset 
sivustot, joissa kohteiden esittelymateriaaleihin kuu-
luvat asuntojen pohjapiirustukset, mutta yhteistalo-
jen perusratkaisut ovat samanlaisia kaikilla sivustoilla 
näistä tekijöistä riippumatta. 
 Olen valinnut tarkasteluun kolme yhteista-
loa, jotka ovat kooltaan ja ominaisuuksiltaan mah-
dollisimman erilaisia. Ensimmäinen kohde edustaa 
pientä ja huonosti toimivaa yhteistaloa, jossa talou-
dellisen hyödyn maksimointi on toiminut suunnittelu-
ratkaisuja sanelevana tekijänä. Toinen kohde on kes-
kikokoinen yhteistalo, jossa yhteistilat ja palvelut ovat 
astetta laadukkampia, mutta yksityisyyden suhteen 
esiintyy joitain ongelmia. Kolmas kohde on suuriko-
koinen yhteistalo, joka esittelee laadukkaiden yhteis-
tilojensa ja palveluidensa kautta kokonaan uuden 
näkökulman yhteisasumiseen. Esimerkkikohteista 
on analysoitu niiden vuokraa, sijaintia, tilaratkaisuja, 
yksityisyyttä ja palveluita.

3.2 Esimerkkikohteet
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Huoneiden lukumäärä:  6
Vuokra:    90 000–93 000 ¥/kk (n. 720 €) +  
    aloitusmaksut 20 000 ¥ (n. 160 €) 
Sijainti:    erinomainen sijainti Tokion läntisten keskusta-
    alueiden tuntumassa
Liikenneyhteydet:   keskikokoinen juna-asema 750 m, 
    metroasema 200 m

Sakura House: Shibuya Sendagaya Annex 1
サクラハウス 渋谷 千駄ヶ谷 アネックス 1

Sakura House

63%37%

49%51%

46%54%

Borderless House

Oak House

35%65%

Helsinki Share House

Yhteistilat Huoneet

Kuva 6. Alueaksonometria.
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Sakura House -nimisen palveluntarjoajan hallin-
noima Shibuya Sendagaya Annex 1 on tyypillinen 
esimerkki yhteistalosta, joka on rakennettu alun 
perin yhden perheen käytössä olleeseen pientaloon. 
Taloon ei ole remontissa jätetty juurikaan yhteistiloja, 
joten vaikuttaa siltä, että palveluntarjoaja on laaduk-
kaan jaetun asunnon rakentamisen sijaan pyrkinyt 
maksimoimaan kiinteistöstä saatavat vuokratulot. 
Tilojen niukka mitoitus kertoo lisäksi siitä, miten 
ahtaasti Japanin suurkaupungeissa asutaan. 
 Talon yhteistilat rajoittuvat välttämättömiin 
asumista palveleviin toimintoihin eli ruokailuun ja 
hygienianhoitoon. Eteiskäytävän varrella sijaitseva 
keittiö on länsimaisin standardein pieni, erityisesti 
ottaen huomioon kuinka monta henkilöä sen jakaa 
(kuva 8). Saman käytävän päässä on pieni ruokailu-
nurkaus, jossa on ruokapöydän lisäksi myös televisio 
(kuva 9). Talossa ei ole olohuonetta, joten ruokailu-
nurkkaus on ainut yksityisten huoneiden ulkopuoli-
nen ajanviettopaikka asunnossa. Keittiön ja ruokailu-
tilan lisäksi jaettuihin tiloihin kuuluu kaksi WC:tä, yksi 
suihku ja pyykinpesunurkkaus. 
 Talossa on kuusi yksityistä huonetta, joiden 
koko vaihtelee 8–12 m2 välillä. Huoneissa on valmiina 
sänky, työpöytä ja pieni hyllykkö, mutta ei vaatekaap-
pia. Isommissa huoneessa sallitaan kaksi asukasta, 
joten talossa voi periaatteessa asua jopa yhdeksän 
ihmistä. Asukasmäärään suhteutettuna hygienia-
tiloja on vähän. Yövieraat on sallittu etukäteisilmoi-
tuksella ja lisämaksusta (2 000 jeniä/hlö/yö).
 Yksityiset huoneet avautuvat suoraan yhteis-
tiloihin, minkä takia mahdollisuudet yksityisyyden 
säätelyyn ovat tässä yhteistalossa heikot. Asukkai-
den on esimerkiksi kotiin saapuessaan pakko kulkea 
keittiön ja ruokailutilan läpi, jolloin niiden ollessa käy-
tössä ei muiden asukkaiden kohtaamiselta voi vält-
tyä. Yhteistilojen käyttäjän näkökulmasta sen sijaan 
niiden sijainti kulkuväylien varrella voi tehdä esimer-
kiksi ruokailusta levottoman ja julkisen tapahtuman. 
Yhteistiloissa ei voi viettää aikaa ilman, että äänet 
häiritsisivät muita asukkaita. Koska talo on pieni, 
kaikki äänet kuuluvat kaikkiin huoneisiin ja pelkkä 
normaalilla äänenvoimakkuudella käyty keskustelu-
kin voi häiritä muita asukkaita.
 Tässä yhteistalossa asuminen maksaa huo-
neesta riippuen 90 000–93 000 jeniä kuukaudessa, 
mikä vastaa noin 720 euroa. Vuokraan sisältyy sähkö, 
vesi, kaasu ja internet sekä yhteistilojen säännöllinen 
siivous. Vuokra on melko kallis suhteessa yhteistilo-
jen varustelu- ja laatutasoon, mutta se selittyy yhteis-
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Kuva 7. Pohjapiirros 1:100.

1. kerros
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talon erinomaisella sijainnilla keskusta-alueiden ja 
hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä.
 Vuokrasopimuksen alkaessa asukkaan 
täytyy maksaa palveluntarjoajalle 20 000 jenin (n. 
160 euron) suuruinen takuuvuokra, josta asukas 
saa poismuuttaessa takaisin 15 000 jeniä. Kuukau-
sittaisen vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi 
kuukausi ja minimipituus kolme viikkoa, minkä lisäksi 
Sakura House tarjoaa kaikissa hallinnoimissaan kiin-
teistöissä myös lyhytaikaisempaa majoitusta. Huo-
neen voi varata hotellin lailla vuorokausi kerrallaan, 
mutta tällöin hinta on kalliimpi.
 Sakura House hallinnoi noin sataa kansain-
välistä yhteistaloa lähinnä Tokion alueella. Yhteistalo-
jen lisäksi se tarjoaa myös hostellityylistä majoitusta 
ja valmiiksi kalustettuja yksityisiä asuntoja. Sakura 
House järjestää viikottain erilaisia, kaikille asukkail-
leen avoimia tapahtumia, mutta tämän yhteistalon 
sisällä sosiaalinen kanssakäyminen on asukkaiden 
omalla vastuulla. (Sakura House 2021.)

Kuva 8. Keittiö on mitoitukseltaan pieni.
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Kuva 9. Ahtaaseen ruokailunurkkaukseen on ruokapöydän lisäksi sijoitettu myös televisio ja mikroaaltouuni. 



22

Tässä yhteistalossa olen itse asunut puoli vuotta!

Huoneiden lukumäärä:  20
Vuokra:    81 000 ¥/kk (n. 640 €) + aloitusmaksut   
    50 000 ¥ (n. 400 €)
Sijainti:    hyvä sijainti suuren paikallisen keskuksen  
    yhteydessä, kätevä yhteys junalla ja   
    metrolla keskusta-alueille
Liikenneyhteydet:   metroasema 150 m, suuri juna-asema ja   
    bussiterminaali 450 m

Sakura House

63%37%

49%51%

46%54%

Borderless House

Oak House

35%65%

Helsinki Share House

Yhteistilat Huoneet

Kuva 10. Alueaksonometria.

Borderless House: Kitasenju 2
ボーダレスハウス北千住 2



23

Borderless Housen Kitasenju 2 on poikkeuksellinen 
yhteistalo, koska se on alusta alkaen yhteistaloksi 
suunniteltu uudisrakennus. Uudisrakennuksessa tila-
ratkaisut voidaan suunnitella optimaalisiksi nimen-
omaan yhteistalokäytön kannalta, mikä näkyy tässä 
talossa esimerkiksi yhteistilojen ja yksityisten tilojen 
sijoittelussa ja niiden keskinäisessä suhteessa.
 Oleskelutilat on sijoitettu keskitetysti toiseen 
kerrokseen, erilleen asuinhuoneista, mistä aiheutuu 
paljon etuja yhteistalokäytön kannalta. Kun yhteistilat 
sijoitetaan ylempiin kerroksiin ja ikkunat avataan par-
haisiin ilmansuuntiin, kaikki asukkaat pääsevät naut-
timaan valoisista tiloista ja hienoista näkymistä. Tämä 
on erityisen tärkeää sellaisille asukkaille, joiden oma 
huone on ensimmäisessä kerroksessa tai muuten 
huonossa paikassa. Yhteistilat katutasossa voisivat 
olla vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella liiankin jul-
kisia, mikä saattaisi tehdä niiden käytöstä vähemmän 
houkuttelevaa. 
 Keittiö, ruokailutila ja olohuone muodostavat 
yhden avoimen tilan, johon kaikki asukkaat mahtuvat 
tarvittaessa kokoontumaan kerralla (kuva 12). Kaksi 
kerrosta korkea huonekorkeus lisää tilantuntua. Tila 
on kuitenkin tarpeeksi pieni, ettei se tunnu jokapäi-
väisessä käytössäkään liian suurelta. Asukkaiden 
käytössä on myös kattoterassi. Tilaratkaisuiltaan 
vaihtelevat yhteistilat tuovat lisäarvoa asumiseen ja 
tasapainottavat makuuhuoneiden pientä kokoa.
 Yksityiset huoneet muistuttavat tässä yhteis-
talossa enemmän tavallisen perheasunnon makuu-
huoneita kuin yhden hengen asuinyksiköitä, mikä 
ohjaa asukkaita yhteistilojen käyttöön. Huoneet ovat 
kaikki keskenään samankokoisia (n. 7 m2) ja niissä on 
valmiina sänky, kiinteä työpöytä, pieni hyllykkö ja kat-
toon kiinnitetty vaaterekki. Yövieraat on kielletty talon 
järjestyssäännöissä.
 Hygieniatilat eli suihkut ja wc:t sijaitsevat 
asuinhuoneiden yhteydessä eri puolilla taloa, jolloin 
niihin ei ole liian pitkä matka ja ne tuntuvat enemmän 
yksityisiltä kuin jaetuilta. Jokaiselle asukkaalle muo-
dostuu tämän ansiosta ”oma” suihku ja wc, mutta 
kaikki hygieniatilat ovat kuitenkin kaikkien asukkai-
den käytössä. ”Oman” suihkun ollessa varattuna on 
mahdollista mennä toiseen suihkuun ja välttyä odot-
tamiselta. Hampaiden pesulle ja muulle lavuaarin 
ääressä tapahtuvalle toiminnalle ei kuitenkaan ole 
varattu erillistä tilaa, vaan lavuaarit sijaitsevat käytä-
villä, mikä vaikeuttaa niiden käyttöä (kuva 13).
 Tilojen sijoittelussa on kiinnitetty huomiota 
siihen, että asukkailla on mahdollisuus yksityisyy-
den säätelyyn. Käytävä toimii tärkeänä välivyöhyk-
keenä yksityisten ja julkisten tilojen välillä, sillä sen 
avulla kulku huoneisiin onnistuu (kahta huonetta 

lukuun ottamatta) ilman, että tarvitsee kulkea yhteis-
tilojen läpi. Asukas voi siis itse päättää haluaako 
tiettynä hetkenä olla tekemisissä muiden kanssa vai 
ei. Lisäksi osa huoneista sijaitsee erillisessä asuin-
siivessä, joka on sekä toiminnallisesti että rakenteel-
lisesti erotettu oleskelutiloista, minkä ansiosta sieltä 
kantautuvat äänet eivät häiritse näiden huoneiden 
asukkaita. Jotkut huoneet kuitenkin sijaitsevat suo-
raan oleskelutilojen vieressä tai alapuolella, mistä 
aiheutuu meluhaittoja.
 Vuokra on kaikissa huoneissa 70 000 jeniä, 
mutta sen lisäksi asukkaiden täytyy maksaa kuu-
kausittain 11 000 jenin suuruinen vesi-, sähkö- ja 
internet-lasku. Yhteensä kuukaudessa tulee makset-
tavaksi siis 81 000 jeniä eli noin 640 euroa. Vuokra-
sopimuksen alkaessa täytyy lisäksi maksaa 30 000 
jenin ”kiitollisuusmaksu” (礼金, reikin) sekä 20 000 
jenin takuuvuokra, josta saa poismuuttaessa takai-
sin 10 000–15 000 jeniä riippuen vuokrasopimuksen 
pituudesta. Yhteensä aloitusmaksuja on siis 50 000 
jeniä (n. 400 euroa). Vuokrasopimuksen minimipituus 
ja irtisanomisaika on yksi kuukausi. Asukkaat voivat 
15 000 jenin (n. 115 euron) lisämaksusta muuttaa 
mihin tahansa toiseen Borderless Housen yhteista-
loon, jossa on vapaita huoneita. Tämä mahdollistaa 
joustavan ja vaivattoman muuttamisen, sillä Border-
less Housella on pelkästään Tokion alueella useita 
kymmeniä yhteistaloja eri puolilla kaupunkia.
 Borderless Housen palveluihin kuuluu 
yhteistilojen viikottaisen siivouksen lisäksi yhteisöl-
lisyys ja erilaiset tapahtumat. Asukkaita kannuste-
taan viettämään aikaa keskenään ja yksi asukkaista 
toimii yhteisömanagerina, jonka vastuulla on järjes-
tää vähintään kerran kuukaudessa ohjelmaa kaikille 
asukkaille. Borderless Housen tavoitteena on luoda 
suurin piirtein samanikäisistä asukkaista koostuva 
tiivis yhteisö, minkä takia uudet asukkaat haastatel-
laan huolella ja asukkaiden ikä on rajattu 18–35 vuo-
teen. Kansainvälisyys on olennainen osa Borderless 
Housen konseptia ja talossa onkin erikseen kiintiöt 
japanilaisille ja ulkomaalaisille asukkaille. Borderless 
House järjestää lisäksi runsaasti ohjelmaa, joka on 
tarkoitettu kaikille sen hallinnoimien yhteistalojen 
asukkaille. (Borderless House 2021.)
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Kuva 11. Pohjapiirros 1:200.
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Kuva 12. Toisen kerroksen oleskelutila on valoisa ja arkkitehtonisesti näyttävä.

Kuva 13. Lavuaarit sijaitsevat hankalasti käytävän varrella. 
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Oak House: Social Residence Ōjima
オークハウス ソーシャルレジデンス大島

Huoneiden lukumäärä:  90
Vuokra:    80 000–86 000 ¥/kk (n. 650 €) 
    + aloitusmaksut 50 000 ¥ (n. 400 €)
Sijainti:    rauhallinen asuinalue itäisessä Tokiossa,  
    kätevä yhteys metrolla keskusta-alueille
Liikenneyhteydet:   metroasema 550 m

Sakura House

63%37%

49%51%

46%54%

Borderless House

Oak House

35%65%

Helsinki Share House

Yhteistilat Huoneet

Kuva 14. Alueaksonometria.
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Oak Housen hallinnoima Social Residence Ōjima on 
90 asukkaan yhteistalo itäisessä Tokiossa. Tämän-
kaltaisille suurille yhteistaloille tyypilliseen tapaan 
se on remontoitu rakennukseen, joka on alun perin 
ollut jonkun yrityksen yksityinen asuntola. Asuntola-
maisten tilaratkaisujen avulla asukasmäärä saattaa 
nousta jopa moneen sataan. Yhteisöllisyys ja palve-
lut ovat tärkeä osa tätä yhteistaloa. 
 Laajat ja monipuoliset yhteistilat sijaitsevat 
maantasokerroksessa erillään yksityisistä huoneista, 
minkä ansiosta niitä voi vuorokaudenajasta riippu-
matta käyttää vapaasti ilman huolta siitä, että häirit-
sisi muita asukkaita. Tämä tarkoittaa toisaalta myös 
sitä, että yhteistilojen spontaani käyttö ei ole mah-
dollista, vaan niihin täytyy aina erikseen mennä, mikä 
saattaa nostaa kynnystä niiden käyttöön. Suurim-
massa tilassa on pääkeittiö (kuva 17), ruokailutila ja 
yleistä oleskelutilaa (”lounge”, kuva 16), minkä lisäksi 
alakerrasta löytyy esimerkiksi työskentelytila, kun-
tosali, pyykkihuone ja suihkut. Yhteistilat ovat luon-
teeltaan julkisia, mikä vaatii asukkailta uudenlaista 
suhtautumista kodin sisäisten tilojen ja toimintojen 
totuttuun julkisuusasteeseen.
 Suuresta asukasmäärästä huolimatta hygie-
niatilatkin ovat jaettuja. WC-tiloja on jokaisessa 
asuinkerroksessa, mutta suihkut sijaitsevat keski-
tetysti alakerrassa. Seksuaalinen häirintä on Japa-
nissa valitettavan yleistä, minkä vuoksi osa vessoista, 
suihkuista ja jopa pyykkikoneista on tarkoitettu pel-
kästään naisille. Tämä on Japanissa yleinen ilmiö: 
monien palveluntarjoajien valikoimassa on koko-
naan naisille tarkoitettuja yhteistaloja ja isommissa 
taloissa vain naisille tarkoitettuja kerroksia (Druta & 
Ronald 2020). 
 Tämän yhteistalon erikoisuutena on polku- ja 
moottoripyörille tarkoitettu sisätiloissa oleva pysä-
köintihalli, josta voi vuokrata pysäköintipaikan omalle 
pyörälleen. Hallia voi käyttää myös pyörän korjaami-
seen ja näpertelyyn. Kaikkien asukkaiden käytössä 
olevia ilmaisia pyöräpaikkoja on ulkotiloissa.
 Asuntolamaisille yhteistaloille tyypilliseen 
tapaan yksityiset huoneet sijaitsevat ylemmissä ker-
roksissa, keskikäytävän varrella. Huoneet ovat moniin 
muihin yhteistaloihin verrattuna tilavia (12–15 m2) ja 
niiden varusteluun kuuluu sänky, työpöytä, jääkaappi 
ja säilytystilaa. Asukkaat voivat majoittaa huonees-
saan yövieraita ilmaiseksi, joskin vain kolme yötä 
kuukaudessa. Kaikissa huoneissa saa kuitenkin asua 
vakituisesti kaksi henkilöä, minkä takia yhteistalon 
asukasmäärä voi olla reilusti yli 90.
 Yhden henkilön kuukausivuokra on huoneen 
koosta riippuen 62 000–68 000 jeniä, minkä päälle 
lisätään 18 000 jenin kiinteähintainen vesi-, sähkö- ja 

internet-lasku. Yhteensä maksettavaksi tulee siis 80 
000–86 000 jeniä eli noin 650 euroa kuukaudessa. 
Kahden henkilön asuttaessa yhtä huonetta lisätään 
vuokraan 20 000 jeniä. Tämän lisäksi vuokrasopi-
muksen alkaessa täytyy maksaa 50 000 jenin (n. 400 
euron) suuruinen ”sopimusmaksu”, jota ei saa takai-
sin poismuuttaessa. Vuokrasopimuksen minimipi-
tuus ja irtisanomisaika on yksi kuukausi. Asukkaat 
voivat muuttaa Oak Housen muihin yhteistaloihin 
helposti. 
 Social Residence (ソーシャルレジデンス, 
sōsharu rejidensu) on Oak Housen tarjoama yhtei-
sölliseen asumiseen keskittyvä konsepti, jonka 
tavoitteena on asukkaiden sosiaalisen elämän 
parantamisen lisäksi myös ammatillinen verkostoitu-
minen ja oman erityisosaamisen jakaminen muiden 
kanssa (Oak House 2021). Konsepti muistuttaa vah-
vasti monissa länsimaissa viime vuosina yleistyneitä 
coliving-asuntoja (ks. Bergan et al. 2020). Social Resi-
dence Ōjimassa järjestetään säännöllisesti tapahtu-
mia ja Oak House tarjoaa asukkailleen myös paljon 
muita palveluita, kuten verkostoitumisohjelman, 
jonka avulla eri yhteistaloissa asuvat asukkaat voivat 
tutustua toisiinsa. (Oak House 2021.)
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Kuva 15. Pohjapiirros 1:500. 
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Kuva 17. Pääkeittiössä mahtuu kokkailemaan monta ihmistä kerrallaan. Tämän lisäksi talossa on ylimmässä 
kerroksessa pienempi keittotila. 

Kuva 16. Ruokailutila ja ”lounge” sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa. 
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6 kpl 20 kpl 90 kpl

90 000–93000 ¥/kk       
(n. 720 )

81 000 ¥/kk (n. 640 ) 80 000–86 000 ¥/kk        
(n. 650 )

20 000 ¥ (n. 160 ) 50 000 ¥ (n. 400 ) 50 000 ¥ (n. 400 )

erinomainen sijainti 
Tokion läntisten 
keskusta-alueiden 
tuntumassa

hyvä sijainti suuren 
paikallisen keskuksen 
yhteydessä, kätevä 
yhteys junalla ja metrolla 
keskusta-alueille

rauhallinen asuinalue 
itäisessä Tokiossa, 
yhteys metrolla 
keskusta-alueille

keskikokoinen juna-
asema 750 m, 
metroasema 200 m

metroasema 150 m, 
suuri juna-asema ja 
bussiterminaali 450 m

metroasema 550 m

1 kk, myös hotellimainen 
lyhytaikaisempi 
majoittautuminen 
mahdollista

1 kk 1 kk

muutettu omakotitalosta 
yhteistaloksi

uudisrakennus muutettu asuntolasta 
yhteistaloksi

8-12 m2, ei säilytystilaa 7 m2, vähän säilytystilaa 12-15 m2, paljon 
säilytystilaa

pieni keittiö ja 
ruokailutuila, ei 
olohuonetta

yhdistetty keittiö, 
ruokailutila ja olohuone, 
kattoterassi

lounge, keittiö, 
ruokailutila, kuntosali, 
työskentelytila, varasto, 
pyykkitupa 
pysäköintihalli, 
tupakointihuone, 
kattoterassi

1 WC / 3 huonetta
1 suihku / 6 huonetta

1 WC / 5 huonetta
1 suihku / 5 huonetta

1 WC / 5,3 huonetta      
1 suihku / 8,2 huonetta 
(suihkut keskitetysti 
alakerrassa)

yhteistilojen siivous yhteistilojen siivous, 
yhteisöllisyys, 
monipuolinen 
tapahtumatarjonta

laajat yhteistilat, 
yhteistilojen siivous, 
yhteisöllisyys, 
monipuolinen 
tapahtumatarjonta, 
verkostoituminen

huonot mahdollisuudet 
yksityisyyden säätelyyn

yksityisyyden säätely 
onnistuu hyvin, suurin 
osa asuinhuoneista 
erillään yhteistiloista

yksityisyyden säätely 
helppoa, yhteistilat 
sijaitsevat täysin erillään 
yksityisistä huoneista

yhteisöllisyys 
asukkaiden vastuulla

yhteisöllisyys kuuluu 
konseptiin, yksi 
asukkaista toimii 
yhteisömanagerina

yhteisöllisyys olennainen 
osa konseptia, talossa 
ulkopuolinen 
yhteisömanageri

yhteistiloja 37 %,
yksityisiä tiloja 63 %

yhteistiloja 51 %,
yksityisiä tiloja 49 %

yhteistiloja 54 %,
yksityisiä tiloja 46 %

Sakura House Borderless House Oak House

Huoneiden lukumäärä

Vuokra

Aloitusmaksut

Sijainti

Liikenneyhteydet

Vuokrasopimuksen 
minimipituus

Rakennustyyppi

Yksityiset huoneet

Yhteistilat

Hygieniatilat

Palvelut

Yksityisyys

Yhteisöllisyys

Yhteistilojen ja 
yksityisten tilojen 
välinen suhde
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Esimerkkikohteiden vertailu
Kun esimerkkikohteita verrataan toisiinsa, huoma-
taan, että ne ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta joi-
tain yhteneväisyyksiäkin löytyy. Tekstin luettavuuden 
vuoksi yksinkertaistan tässä kohteiden nimet pelk-
kään palveluntarjoajan nimeen.
 Keittiöt ovat kaikissa kohteissa asukasmää-
rään nähden pieniä eikä niitä ole mitoitettu sen 
mukaan, että kaikki asukkaat mahtuisivat laittamaan 
niissä ruokaa samaan aikaan. Sakura Housen keit-
tiö soveltuu lähinnä veden keittämiseen. Borderless 
Housen keittiössä mahtuu kokkailemaan samaan 
aikaan kaksi asukasta mukavasti tai muutama asukas 
vähän tiiviimmin, mikä on kuitenkin alle neljäsosa 
asukkaista. Oak Housen pääkeittiössäkin on vain 
neljä hellaa, vaikka asukkaita on yli 90. Keittiöiden 
pieni koko selittynee sillä, että runsaan palvelutar-
jonnan ja edullisuuden takia ulkona syöminen on 
Tokiossa yleistä, eikä suurin osa nuorista ihmisistä 
juurikaan valmista ruokaa kotona itse. Keittiö saate-
taankin japanilaisissa yhteistaloissa nähdä ennem-
minkin ajanviettopaikkana, jossa voi silloin tällöin 
viettää aikaa muiden asukkaiden kanssa ruoanlaiton 
merkeissä, ei niinkään arkisena paikkana, jossa jokai-
nen asukas laittaisi ruokaa joka päivä. 
 Toinen tokiolaiseen asumiskulttuuriin liittyvä 
esimerkkikohteita yhdistävä erityispiirre on parkki-
paikkojen puute. Yhteistaloissa ei tyypillisesti ole 
asukkaiden suuresta määrästä huolimatta yhtään 
pysäköintipaikkoja autoille. Tämä johtunee siitä, että 
Tokiossa auton omistaminen on yleisestikin melko 
harvinaista ja julkisilla kulkuvälineillä pääsee käte-
västi lähes kaikkialle.
 Hygieniatilat ovat yhteistaloille tyypilliseen 
tapaan kaikissa esimerkkikohteissa jaettuja, mutta 
niiden määrässä ja sijoittelussa on eroja. Parhaan 
version jaetuista hygieniatiloista esittelee Borderless 
House, jossa suihkut ja wc:t palvelevat kohtuullista 
asukasmäärää ja ne on sijoiteltu eri puolille raken-
nusta, jolloin jokaiselle asukkaalle muodostuu ”oma” 
suihku ja wc. Sakura Housen hygieniatilat sijaitsevat 
liian lähellä muita tiloja, jolloin käytön äänet kantau-
tuvat häiritsevästi huoneisiin. Oak Housessa hygie-
niatilat ovat liian kaukana huoneista ja luonteeltaan 
melko julkisia. Kaikissa kohteissa lavuaarit sijaitsevat 
käytävällä tai muuten yleisissä tiloissa, mikä saattaa 
hankaloittaa joitain hygienianhoitoon liittyviä toimin-
toja, kuten parranajoa tai meikinpoistoa. 
 Suuremmissa yhteistaloissa yhteistiloja on 
luonnollisesti enemmän, mutta esimerkkikohtei-
den yhteistilat ovat myös hyvin eriluonteisia. Sakura 
Housessa erillisiä yhteistiloja ei ruokailunurkkausta 
lukuun ottamatta ole ja asumista palvelevat toimin-

not sijaitsevat käytävien varrella. Borderless Hou-
sessa keittiö, ruokailutila ja olohuone on yhdistetty 
yhdeksi tilaksi, joka sijaitsee toisessa kerroksessa ja 
vastaa mitoitukseltaan normaalin omakotitalon vas-
taavia tiloja, minkä ansiosta tila ei jaetusta luontees-
taan huolimatta ole liian julkinen. Oak Housen tilavat 
ja monipuoliset yhteistilat sijaitsevat maantasoker-
roksessa ja ovat luonteeltaan jo lähempänä julkista 
tilaa kuin kodin sisäistä tilaa. Laadukkaimmissa koh-
teissa yhteistiloja on suhteessa yksityisen tilan mää-
rään enemmän. 
 Mahdollisuudet yksityisyyden säätelyyn 
ovat esimerkkikohteissa hyvin erilaiset. Sakura Hou-
sessa muut asukkaat ovat yhteistalon pienen koon 
ja tilojen sijoittelun takia koko ajan läsnä. Borderless 
Housessa asuinhuoneet on pääsääntöisesti sijoi-
tettu erilleen yhteistiloista, minkä ansiosta asukkaat 
voivat itse päättää, haluavatko kulloinkin viettää aikaa 
muiden asukkaiden kanssa vai ei. Oak Housessa 
asuinhuoneet sijaitsevat täysin erillään yhteistiloista, 
mikä mahdollistaa kyllä täydellisen yksityisyyden 
säätelyn, mutta sen takia muut asukkaat saattavat 
jäädä jopa liian kaukaisiksi.
 Myös esimerkkikohteiden palvelutasossa 
on paljon eroa. Yhteistilojen siivous ja asunnon hal-
linnointi ovat olennaisia yhteistalon muista asumis-
ratkaisuista erottavia palveluita ja ne sisältyvät näin 
ollen kaikkiin esimerkkikohteisiin, mutta laadukkaam-
piin yhteistaloihin kuuluu myös paljon muita palve-
luita. Palveluntarjoajina sekä Borderless House että 
Oak House esittelevät nettisivuillaan runsaasti erilai-
sia asukkaille suunnattuja ohjelmia ja palveluita (Bor-
derless House 2021; Oak House 2021).
 Esimerkkikohteiden erilaisuudesta huoli-
matta niiden kaikkien vuokra on lähes yhtä suuri (80 
000–93 000 jeniä / 620–720 euroa kuukaudessa). 
Vaikka Sakura House on esimerkkikohteista tila-
ratkaisuiltaan ja laatu- ja palvelutasoltaan selkeästi 
huonoin, erinomaisen sijaintinsa ansiosta sen 
vuokra on korkein. Oak Housen sijainti sen sijaan 
on palveluiden kannalta heikompi, mutta laadukkaat 
yhteistilat ja monipuolinen palvelutarjonta nostavat 
sen vuokran lähes samalle tasolle kuin Sakura Hou-
sessa. On huomattava, että Oak Housen ja Border-
less Housen alueilla samalla hinnalla saisi vuokrat-
tua yksiön (GaijinPot 2021), joten niiden tapauksessa 
jakamisesta saadut hyödyt eivät siis ole ensisijaisesti 
taloudellisia.
 Mikään esimerkkikohteista ei ole yksiselit-
teisesti muita parempi, vaan kaikissa on omat hyvät 
puolensa. Ihmiset arvostavat asumisessa eri asioita: 
jollekin hyvä sijainti on kaikki kaikessa, kun taas jol-
lekin toiselle tärkeintä ovat toimivat tilaratkaisut. Jos 



32

kuitenkin mietitään, mikä kohteista toimii parhaiten 
nimenomaan yhteistalona, niin Sakura House tippuu 
nopeasti pois pelistä puutteellisten yhteistilojensa 
takia. Valinta tapahtuu siis Borderless Housen ja Oak 
Housen välillä. Borderless House ja Oak House ovat 
molemmat toimivia yhteistaloja, mutta molemmissa 
on myös ongelmia. Oak Housessa on suuret ja moni-
puoliset yhteistilat ja kattava palvelutarjonta, mutta 
yhdeksänkymmenen huoneen yhteistalo saattaa 
olla jo liian suuri. Kaikkia asukkaita on mahdotonta 
tuntea, jolloin kotonaan joutuu jatkuvasti olemaan 
tekemisissä tuntemattomien kanssa. Yhteistilat 
ovat jopa liian erillään ja kaukana asuinhuoneista ja 
kynnys niiden käyttöön saattaa olla suuri. Borderless 
Housessa sen sijaan asukasmäärä on sopiva, minkä 
lisäksi yhteistilat ovat tarpeeksi lähellä huoneita 
eivätkä liian julkisia. Ongelmaksi muodostuu joiden-
kin asukkaiden kykenemättömyys yksityisyyden sää-
telyyn ja se, että yhteistilojen äänet kantautuvat häi-
ritsevästi moniin huoneisiin.





II Osa: Suunnitelma
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Minkälainen olisi ideaali rakennuspaikka yhteistalolle 
Helsingissä? Asukasbarometri 2016 -kyselytutki-
muksen (Strandell 2017) mukaan yhteisöllisistä asu-
mismuodoista ovat kiinnostuneimpia ”autottomat, 
yksin asuvat, 20–39-vuotiaat suurten kaupunkien 
asukkaat, jotka asuvat kerrostalossa, vuokra-asun-
nossa ja tiiviisti rakennetulla alueella”. Japanissa 
yhteistalojen asukkaiden profiili on samankaltainen: 
tyypillinen yhteistalon asukas lähestyy 30 ikävuotta ja 
asuu suurkaupungissa tiiviisti rakennetulla alueella 
(Druta & Ronald 2020). Lähdin alueen valinnassa siis 
liikkeelle Strandellin kuvaileman ihmisryhmän suosi-
mista alueista. 
 Alueen ja tontin valinnassa pohdin myös, 
miten yhteistalot sijoittuvat kaupunkirakenteeseen 
Japanissa. Analyysini perusteella suurin osa yhteista-
loista sijaitsee tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla 
hyvien joukkoliikenteen yhteyksien äärellä. Talojen 
välittömässsä läheisyydessä on runsaasti ravintoloita 
ja muita palveluja. Tontit ja sitä myötä myös raken-
nukset ovat usein pieniä (Tsukamoto 2010), minkä 
ansiosta ympäristö on monin paikoin miellyttävän 
pienimittakaavaista. Hyvät liikenneyhteydet, runsas 
palvelutarjonta ja pienet tontit ovat ominaisuuksia, 
joita etsin suunnittelualueelta myös Helsingissä. 
 Kaikista potentiaalisimmiksi alueiksi muodos-
tuivat julkisen liikenteen solmukohdat, joista monia 
kehitetään lähitulevaisuudessa Helsingin uuden 
yleiskaavan mukaisesti entistä tiiviimmiksi ja palve-
luiltaan monipuolisemmiksi alueiksi (Helsingin kau-
punki 2018). Yhteistaloissa onkin paljon poten tiaalia 
nimenomaan lisärakentamisen kannalta, koska 
yhteistalokonseptin avulla on mahdollista suunnitella 
rakennus, joka on kooltaan pientalon ja kerrostalon 
välissä. Tämän ansiosta yhteistaloja olisi mahdollista 
rakentaa paikkoihin, joihin kerrostalo olisi liian suuri, 
mutta pientalon rakentaminen ei olisi kannattavaa tai 
muusta syystä mahdollista. Mahdollisia rakennus-

paikkoja ovat esimerkiksi väljästi rakennettujen tont-
tien nurkat ja laidat, vajaakäytössä olevat pysäköinti-
alueet ja epäsäännöllisen muotoiset kaupunkitilat. 
 Vaikka kauempana keskustasta mahdolli-
sia rakennuspaikkoja olisi enemmän, rajasin tämän 
diplomityön puitteissa tontin etsinnän Helsingin 
kantakaupungin alueelle, sillä halusin, että sijainti 
suositulla alueella toimii suunnitelman houkutte-
levuutta lisäävänä tekijänä. Yhteistalo voisi tarjota 
suositulta alueelta erilaisen asumismuodon sellaista 
kaipaaville.
 Koska yhteistalo soveltuu asumismuotona 
erityisen hyvin nuorille yksinasujille, yhteistalolle 
olisi luultavasti eniten kysyntää alueilla, joissa tämän 
ryhmän edustajia on paljon. Vuonna 2019 Helsingin 
peruspiireistä eniten yksinasujia oli Alppiharjussa, 
jossa yksin asuvien osuus kaikista asuntokunnista 
oli peräti 72 %. Alppiharjun asukkaista 58 % oli 
19–39-vuotiaita. (Helsingin kaupunki 2020a.) Alp-
piharjun peruspiirissä, tarkemmin ottaen Harjussa 
sijaitsevan Sörnäisten metroaseman ympäristö täyt-
tää kaikki suunnittelualueelle asettamani kriteerit: se 
sijaitsee kantakaupungissa, julkisen liikenteen yhtey-
det ovat erinomaiset, ravintoloita ja muita palveluja 
on paljon ja alue on suosittu nuorten yksinasujien 
keskuudessa. Valitsin siis suunnitelmalleni tontin 
Sörnäisten metroaseman läheisyydestä, Helsingin-
kujan varresta. 
 Harju rakennettiin alun perin 1920- ja 
1930-luvuilla tiiviiksi työväen asuinalueeksi (Helsin-
gin kaupunki 2020a). Aluetta on myöhemmin täyden-
nysrakennettu 1960- ja 1980-luvuilla ja nykyään se 
on yksi koko Suomen tiheiten rakennetuista alueista 
(Helsingin kaupunki 2020b). Asuntojen keskimääräi-
nen pinta-ala oli vuonna 2019 Alppiharjussa koko 
Helsingin pienin (38 m2). Vuonna 2017 76,7 % asun-
tokunnista ei omistanut autoa. (Helsingin kaupunki 
2020a.)

4 Suunnittelualue
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Alppiharju

0 1 2 km

Kuva 18. Suunnittelualueen sijainti Helsingissä.
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Kuva 19. Helsingin keskustan pyöräverkko 2025.
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bussi kivijalkapalvelut (ravintolat, baarit, liikkeet)

raitiovaunu ruokakauppa

metro

Kuva 20. Julkisen liikenteen yhteydet ja lähialueen palvelut.           1:4000
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 Alueen toiminnallisena keskipisteenä toimii 
Sörnäisten metroasema, jonka ympärille on keskit-
tynyt runsaasti ravintoloita ja muita palveluja. Kal-
lion seutu on yksi kantakaupungin merkittävimmistä 
palvelukeskittymistä, minkä ansiosta rakennusten 
kivijalat ovat ravintoloita, baareja ja muita liikkeitä, 
kuten antiikkikauppoja, ompelimoja ja hierontapaik-
koja. Alppiharjun alueella sijaitsee lisäksi Brahen 
urheilukenttä, valtakunnallisestikin merkittävä turisti-
kohde Linnanmäki ja suositut puistot Alppipuisto ja 
Lenininpuisto. 

Liikenne
Alueelta on erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet 
muualle pääkaupunkiseudulle metrolla, bussilla ja 
raitiovaunulla. Kätevin yhteys itään, ydinkeskustaan 
ja Espooseen päin on metro, jonka sisäänkäynnille 
on matkaa 400 metriä. Länsi-Helsinkiin ja Pasilaan 
päin liikkuminen onnistuu runkolinjabusseilla ja 
suurin osa Pohjois- ja Koillis-Helsinkiä palvelevista 
bussilinjoista pysähtyy Sörnäisten metroasemalla. 
Muualle kantakaupunkiin liikkuminen onnistuu hel-
poiten raitiovaunuilla. Helsingin kymmenestä raitio-
vaunulinjasta kuusi kulkee suunnittelualueen välittö-
mästä läheisyydestä.
 Suunnittelualue on myös hyvin yhteydessä 
Helsingin pyöräilyverkoistoihin. Kantakaupungin 
sisällä pyöräily onnistuu nopeasti ja turvallisesti kes-
kustan pyöräverkostoon merkityillä reiteillä, mutta 
pyörällä on toki erillisen pyörätien puuttuessa sallittua 
ajaa myös ajoradalla. Alue sijaitsee koko Helsingin 
kattavan, laadukkaiden pyöräteiden baana verkoston 
kannalta hyvässä paikassa, sillä Vallilanbaana on 
vain muutaman korttelin päässä.
 Julkisten kulkuvälineiden ja pyöräilyn lisäksi 
alue on erinomaista jalankulkuympäristöä. Suunnit-
telualue sijaitsee itäisen kantakaupungin keskellä, 
joten suurin osa itäisen kantakaupungin palveluista 
ovat alle kymmenen minuutin kävelyn päässä.

Kaavoitus
Vuonna 2018 voimaan tulleessa Helsingin uudessa 
yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty kanta-
kaupunkialueeksi [C2], mikä tarkoittaa, että alue on  
”[k]eskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toi-
mitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapal-
velujen sekä kaupunkikulttuurin alueena” (Helsingin 
kaupunki 2018, 19). Yleiskaava sisältää paljon uutta 
asuntorakentamista ja noin yksi kolmasosa tästä on 
suunniteltu toteutettavaksi täydennysrakentamisena. 
Vaikka suurin osa täydennysrakentamisesta tapah-
tuukin väljemmin rakennetuilla alueilla, yleiskaavassa 

kuitenkin mainitaan, että myös kantakaupunki voi täy-
dentyä ”nykyisten kortteleiden sisällä, ullakoilla [ja] 
piharakennuksissa” (Helsingin kaupunki 2018, 20).
 Helsingin kaupungilla on kunnianhimoiset 
ilmastotavoitteet (Helsingin kaupunki 2021b), ja 
täydennys- ja lisärakentaminen erityisesti julkisen 
liikenteen solmukohdissa on tärkeä väline näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2020 valmis-
tuneessa, Helsinginkujalle uuden asuinkerrostalon 
rakentamisen mahdollistavassa asemakaavassa 
kaavaratkaisun ekologista kestävyyttä perustellaan 
näin: ”Täydennysrakentaminen joukkoliikenteen ase-
mien ympäristössä edesauttaa autoriippuvuuden 
vähentämistä, tukee joukkoliikenteen käyttöä ja luo 
edellytyksiä hiilineutraalin kaupunkirakenteen toteu-
tumiselle” (Helsingin kaupunki 2020b, 8). 
 Helsingin kaupungin strategisissa tavoit-
teissa on lisäksi, että kaavoituksen avulla ”ediste-
tään asuntotuotantoa, toteutetaan ilmastovastuuta 
sekä tuetaan elävien, omaleimaisten ja turvallis-
ten kaupunginosien muodostumista” (Helsingin 
kaupunki 2020b, 6). Yhteistalon kaltaisten uuden-
laisten asumiskonseptien avulla voidaan moni-
puolistaa asuntotuotantoa ja tuoda markkinoille 
vaihtoehtoisia asumismuotoja niitä kaipaaville. 
Ympäröivästä kortteli rakenteesta poikkeavalla typo-
logialla ja arkkitehtuurilla voidaan entisestään koros-
taa alueiden ”omaleimaisuutta”. Alueen jatkokehittä-
mistä puoltaa myös sen pitkään jatkunut suosio niin 
ajanvietto- kuin asuinpaikkanakin.

Tontti
Valitsemani tontti sijaitsee Alppiharjussa Helsingin-
kujan varrella. Helsinginkujan kortteli on Helsingin 
kantakaupungin korttelina poikkeuksellinen, sillä 
sen rakennukset muodostavat lähes umpinaisen 
korttelin, jonka Helsinginkuja kuitenkin halkaisee. 
Sisäpihat on kantakaupungissa totuttu näkemään 
puolijulkisina alueina, jotka on tarkoitettu korttelin 
asukkaiden yksityiskäyttöön. Helsinginkujalla tuntuu, 
että olisi yksityisalueella, mutta tosiasiassa katu on 
täysin julkinen. Tämänkaltainen puolijulkinen tila 
soveltuu erityisen hyvin yhteistalolle, koska se sallii 
rakennuksen runsaan aukottamisen kadullekin päin.
 Olen rajannut suunnittelun nykyisen Asunto 
Oy Vaasankatu 18 tontille. Osoitteessa Vaasankatu 
18 sijaitsee tällä hetkellä seitsemänkerroksinen 
asuinkerrostalo, joka on valmistunut vuonna 1966. 
Suurin osa korttelin nykyisistä rakennuksista on alun 

Viereinen sivu:
Kuva 21. Ote ajantasa-asemakaavasta.             1:2000
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perin rakennettu 1920–30-luvuilla, mutta korttelia 
on täydennysrakennettu 1960-luvulla. Ympäröivät 
rakennukset ovat pääosin asuinkäytössä ja korttelin 
ulkokehällä rakennusten kivijaloissa on myös liike-
tiloja. Lähin ruokakauppa on 200 metrin päässä. Kal-
lion kirjastoon ja Kallion kirkkoon on matkaa noin 500 
metriä. Brahen urheilukenttä on 200 metrin päässä.
 Helsinginkujan liikenne on vähäistä ja koos-
tuu lähinnä pysäköivistä autoista. Korttelin sisäpiha 
onkin huomattavan rauhallinen ympäröiviin katui-
hin verrattuna niin moottoriajoneuvoliikenteen kuin 
jalankulkijoidenkin osalta. Ympäröivät rakennuk-
set luovat tontille rauhallisen pienilmaston, mutta 
samalla myös varjostavat sitä jonkin verran. Valoi-
saan vuodenaikaan tontille tulee kuitenkin runsaasti 
suoraa auringonvaloa. Tontin maaperä on graniittia, 
jonka päällä on ohut maakerros. 

 Suunnittelualuetta vastapäätä Helsinginku-
jan toiselle puolelle on keväällä 2020 vahvistettu uusi 
asemakaava, joka mahdollistaa kuusikerroksisen 
kerrostalon rakentamisen nykyisen avokallion tilalle 
(Helsingin kaupunki 2020b). Tämän kerrostalon 
rakentaminen heikentää valitsemani tontin valais-
tusolosuhteita, mutta toisaalta sen yhteydessä myös 
katualue suoraan valitsemani tontin edessä leve-
nee ja siihen rakennetaan kunnollinen jalkakäytävä. 
Kerrostalo jatkaa viereisten talojen julkisivu- ja räys-
täslinjoja ja pyrkii muutenkin sopeutumaan ympä-
ristöön ”julkisivun mittasuhteiden, aukotuksen, väri-
tyksen sekä materiaalien osalta” (Helsingin kaupunki 
2020b, 7).

Kuva 22. Ilmakuva suunnittelualueesta.
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Kuva 23. Autopaikat vievät suurimman osan taloyhtiön piha-alueesta. 

Pysäköinti
Kantakaupungin alueella alle 1 200 k-m2 täydennys-
rakentamishankkeissa ei tarvitse osoittaa uusia 
pysäköintipaikkoja (Helsingin kaupunki 2015). Oma 
suunnitelmani jää alle tämän rajan, joten uusia auto-
paikkoja ei rakenneta. Suunnitelmassani vien autotto-
muuden kuitenkin tätäkin pidemmälle ja ehdotan, 
että myös jo olemassa olevia autopaikkoja vähenne-
tään nykyohjeistuksen vaatimaan minimimäärään. 
Henkilöautot ja niitä palvelevat pysäköintipaikat eivät 
mielestäni kuulu kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaiseen kaupunkiin.
 Tontilla sijaitseva asuinkerrostalo on raken-
nettu vuonna 1966, jolloin autopaikkoja suositeltiin 

asunnon koosta riippumatta rakennettavaksi vähin-
tään 1 ap /asunto (Helsingin kaupunki 2015). Tästä 
johtuen suurin osa tontin piha-alueesta toimii nykyi-
sinkin henkilöautojen pysäköintialueena. Autopaik-
koja on yhteensä 36, mutta Helsingin kaupungin 
nykyisen Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien 
laskentaohjeen (Helsingin kaupunki 2015) mukaan 
autopaikkoja vaadittaisiin ainoastaan 18. Autopai-
koilta vapautuvan tilan ansiosta lisärakentamiselle 
jää enemmän tilaa ja pihalle on siitä huolimatta mah-
dollista jättää myös pieni viheralue.
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Kuva 24. Asemapiirros nykyisestä tilanteesta.         1:500
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Kuva 27. Asunto Oy Vaasankatu 18:n tontilla ei ole roskakatosta. Kuvassa näkyy myös naapuritonttien korkea puusto.

Viereinen sivu:
Kuva 25. Tonttia ympäröivän korttelin muut rakennukset on 
rakennettu pääosin 1920–30-luvuilla. 

Kuva 26. Helsinginkujan varrella on kadunvarssipysäköintiä. 
Kuvassa näkyvä avokallio louhitaan lähes kokonaan pois 
Helsinginkatu 17 lisärakentamisen myötä.
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Tässä luvussa esittelen japanilaisen share house 
-konseptin pohjalta suunnittelemani, yksinasujille 
suunnatun yhteisöllisen asuinrakennuksen, jolle 
olen antanut nimen Helsinki Share House. Suunni-
telman tarkoituksena on esitellä Suomen konteks-
tissa uudenlainen asumiskonsepti, joka lisää asumi-
sen monimuotoisuutta. Tarkoituksena ei ole korvata 
nykyisiä asumisratkaisuja, vaan tarjota vaihtoehto 
sellaisille ihmisille, jotka eivät ole tyytyväisiä nykyisin 
tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Suunnitelma vastaa 
tarpeeseen jaetuista asunnoista, jossa jokaisella 
asukkaalla on tarpeeksi yksityinen oma tila, mutta 
jossa asukkaat pääsevät kuitenkin nauttimaan asun-
non jakamisen hyödyistä. 
 Suunnitelman tavoitteena on ollut jaettu 
asunto, jossa asuintilojen jakamisesta aiheutuvat 
haitat ovat mahdollisimman pienet ja hyödyt ovat 
mahdollisimman suuret. Suuri asukasmäärä mah-
dollistaa jakamistalouden periaatteiden tehokkaam-
man hyödyntämisen. Tavoitteena ei ole ollut suun-
nitella mahdollisimman edullista asumisratkaisua, 
jolloin tilaratkaisuissa saatettaisiin joutua tekemään 
kompromisseja esimerkiksi yhteistilojen laatutason 
ja yksityisyyden säätelyn suhteen. Tarkoituksena ei 
ole pakottaa ketään jakamaan asuintiloja muiden 
ihmisten kanssa vastoin tahtoaan, vaan suunnitelma 
perustuu vapaaehtoiselle jakamiselle. 
 Suunnitelmaa tarkasteltaessa on huomioi-
tava, että kyseessä ei ole tavallinen kerrostalo, joka 
koostuu erillisistä asunnoista ja vähäiselle käytölle 
jäävistä yhteistiloista. Kerrostalon sijaan suunnitelma 
tulisi nähdä yhtenä asuntona, jossa jokaisella asuk-
kaalla on oma huone ja yhteistilat ovat olennainen 
osa asukkaiden päivittäistä elämää. Yksityiset huo-
neet eivät siis ole kerrostaloasuntojen lailla itseriittoi-
sia, joten niitä ei myöskään voida verrata kerrostalon 
yksittäisiin asuntoihin.

 Suunnitelma on ajateltu toteutettavaksi tontin 
sisäisenä lisärakentamisena. Tämän diplomityön 
kuvitteellisessa tilanteessa Asunto Oy Vaasankatu 
18 on lisärakentamisesta saatavien tulojen toivossa 
päättänyt vuokrata tai myydä osan omistamastaan 
tontista ulkopuoliselle taholle, joka rakennuttaa pai-
kalle yhteistalon. Lisärakentamisesta saamillaan 
tuloilla taloyhtiö voi esimerkiksi rahoittaa kalliita 
remontteja. Nykyisille asukkaille aiheutuvia haittoja, 
kuten näkymien huononemista ja parkkipaikkojen 
vähenemistä, on pyritty suunnitelmassa kompensoi-
maan esimerkiksi rakentamalla jätesuoja ja istutta-
malla pihalle puita. 
 Kaupunkikuvan kannalta suunnitelman avulla 
on tarkoitus elävöittää Helsinginkujan katukuvaa 
ja lisätä toimintoja nykyisellään vähäisellä käytöllä 
olevalle sisäpihalle. Lähialueen muissa kortteleissa 
erilaiset sisäpiharakennukset ovat yleisiä, ja suun-
nitelma jatkaa uudenlaisella otteella tätä Helsingin 
kantakaupungin kortteleiden sisäpiharakentamisen 
perinnettä. Muiden sisäpiharakennusten tapaan 
suunnitelma on massaltaan huomattavasti ympäröi-
viä kerrostaloja pienempi. Ympäristöstä poikkeava 
arkkitehtuuri tekee rakennuksesta ja sitä myötä koko 
Helsinginkujasta uniikin ja tunnistettavan. 

5 Helsinki Share House
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Helsinki Share House
ヘルシンキシェアハウス

Huoneiden lukumäärä:  20 huonetta

Sijainti:    erinomainen sijainti Helsingin itäisessä  

    kantakaupungissa 

Liikenneyhteydet:   lähin raitiovaunupysäkki 100 m,   

    metroasema 400 m (asemalta myös  

    hyvät bussiyhteydet)

Sakura House

63%37%

49%51%

46%54%

Borderless House

Oak House

35%65%

Helsinki Share House

Yhteistilat Huoneet

Kuva 28. Alueaksonometria.

Osuus huoneistoalasta:
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Kuva 29. Lintuperspektiivi suunnittelualueesta.
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5.1 Suunnitteluperiaatteet

Helsinki Share Housen suunnittelua ovat ohjanneet 
toimivien japanilaisten yhteistalojen suunnittelurat-
kaisuihin perustuvat suunnitteluperiaatteet. Näiden 
periaatteiden muotoutumiseen on vaikuttanut ennen 
kaikkea luvussa 3.2 esitelty Borderless House Kita-
senju 2, jossa asuin itse vaihto-oppilaana puolen 
vuoden ajan. Valitsin Tokion laajasta yhteistalotar-
jonnasta juuri tämän yhteistalon, sillä jo ennen siellä 
asumistani se vaikutti mielestäni jaettuna asuntona 
toimivalta ja mittakaava oli miellyttävä. Omakohtai-
sen kokemuksen perusteella minun oli suunnitel-
lessani helppo miettiä, mitkä ratkaisut oikeasti toimi-
vat ja mitkä eivät. Toimivat ja samalla suomalaisista 
yhteisasumisen muodoista poikkeavat ratkaisut on 
koottu seuraaviin suunnitteluperiaatteisiin. 

Yhteistalot luovat rakennustyyppinä yksinasujille 
mahdollisuuksia erilaiseen ja monipuolisempaan 
asumiseen. Vuonna 2019 helsinkiläisistä yksinasu-
jista 39 % asui yksiössä (Tilastokeskus 2020), jotka 
ovat asuntotyyppinä muiden kerrostaloasuntojen 
tapaan itseriittoisia eli ne sisältävät kaikki asumisen 
tärkeimmät toiminnot. Yksiöissä kuitenkin kaikki 
asunnon toiminnot ovat hygieniatiloja lukuun otta-
matta yhdessä ja samassa tilassa. Kerrostaloihin 
kuuluu toki myös pesutuvan, talosaunan ja ker-
hohuoneen kaltaisia yhteistiloja, mutta Tervon ja 
muiden (2018, 40) tarkastelemien vantaalaisten ker-
rostaloasujien (n=170) vastausten perusteella niiden 
käyttö on nykyisellään vähäistä.
 Helsinki Share Housen kantavana ajatuk-
sena on tarjota yksinasujille vaihtoehto pienille, 
täysin yksityisille kerrostaloasunnoille. Tämä tapah-
tuu siirtämällä joitain toimintoja yksityisestä tilasta 
jaettuihin yhteistiloihin, jolloin niistä on mahdollista 
tehdä pienen asunnon vastaavia toimintoja laaduk-
kaampia. Isossa keittiössä on enemmän tilaa lait-
taa ruokaa, erillinen työtila tekee etätyöskentelystä 
miellyttävämpää ja parvekkeella mahtuu tarvittaessa 
vaikka joogaamaan. Asukkailla on käytössään paljon 
niin toiminnallisesti kuin arkkitehtonisestikin erilaisia 
tiloja. 

1 Asumisen toimintojen hajauttaminen
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Kerrostaloissa suurin osa yhteistiloista sijoitetaan 
yleensä maantasokerrokseen ja kadun varrelle. Tii-
viissä kaupunkiympäristössä nämä ovat kuitenkin 
rakennuksen huonoimpia paikkoja esimerkiksi tilo-
jen valoisuuden ja yksityisyyden kannalta. Jos jaetun 
asunnon yksityisten tilojen koosta ja varusteluta-
sosta tingitään yhteistilojen nimissä, tulee yhteisti-
lojen olla tarpeeksi laadukkaat. Laatu voi tarkoittaa 
kokoa, mutta myös esimerkiksi yksityisyyttä, tilojen 
valoisuutta, näkymiä ja tilallista vaihtelevuutta. 
 Helsinki Share Housessa yhteistilat ovat osa 
asukkaiden päivittäistä elämää, minkä takia niiden 
laatutasoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Laa-
dukkaiden yhteistilojen ansiosta kaikki asukkaat 
pääsevät nauttimaan arkkitehtonisesti laadukkaista 
ja valoisista tiloista, vaikka oma huone sijaitsisikin 
ensimmäisessä kerroksessa tai muuten huonom-
malla paikalla.

Suomalaisissa kerrostaloissa yhteistiloja on totuttu 
käyttämään etukäteen varattuna ajankohtana yksi 
asuntokunta kerrallaan. Esimerkiksi viikoittainen sau-
navuoro taloyhtiön saunassa kuitenkin tarkoittaa, 
että saunoa voi ainoastaan kerran viikossa samana 
ajankohtana ja että saunavuorosta täytyy maksaa 
sama hinta kävi saunassa sitten kerran tai neljä 
kertaa kuukaudessa. Kun yhteistiloja käytetään yksi 
asuntokunta kerrallaan, sosiaalinen vuorovaikutus 
saman kerrostalon muiden asukkaiden kanssa jää 
vähäiseksi. Monet ovat tähän tilanteeseen täysin 
tyytyväisiä, mutta on myös olemassa yhteistilojen 
samanaikaisesta käytöstä kiinnostunut ihmisjoukko 
(Tervo et al. 2018, 46-47). 
 Helsinki Share Housessa lähes kaikki yhteis-
tilat ovat vuorokauden ympäri kaikkien asukkaiden 
käytössä. Saunassa voi käydä vaikka joka päivä, jos 
sen on valmis tekemään muiden asukkaiden kanssa. 
Yhteistilojen samanaikainen käyttö lisää asukkaiden 
välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja sen seurauk-
sena asukkaat tutustuvat toisiinsa paremmin.

2 Monipuoliset, vaihtelevat ja laadukkaat yhteistilat

3 Yhteisöllisyyttä yhteiskäyttöisillä yhteistiloilla
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Kodin tunteen muodostumisessa tärkeäksi tekijäksi 
nousee itsemääräämisoikeus, jonka Lapintie (2008, 
37) on määritellyt kyvyksi ”määritellä itselle riittävän 
suvereeni, niin fyysinen kuin henkinenkin tila, ja sää-
dellä sen ja ympäröivän tilan välistä suhdetta”. Lapin-
tie jatkaa: ”Suvereniteetti on korostetusti sosiaalinen 
kategoria: oma koti rakentuu mahdollisuudesta sää-
dellä sosiaalista vuorovaikutusta”. Tervon ja Liliuksen 
(2017) mukaan yhteistiloja sisältävissä suunnittelu-
kohteissa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
että asukkaiden on mahdollista säädellä yksityisen ja 
yhteisen välistä tasapainoa. Yksityisyyden puute on 
yksi nykyisten yhteisasumisratkaisujen suurimmista 
ongelmista, erityisesti järjestelyissä, joissa asukkailla 
ei ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kenen kanssa 
he asunnon jakavat (Heath et al. 2018, 23-24).
 Munron ja Madiganin (1993) mukaan tavalli-
sessa perheenjäsenten kesken jaetussa asunnossa 
ollaan valmiita jakamaan asumisen intiimeimmätkin 
osa-alueet muiden perheenjäsenten kanssa, mutta 
samaa toleranssia ei välttämättä ole muiden kuin 
sukulaisten kanssa. Huonoissa jaetuissa asunnoissa 
joutuu jakamaan muiden asukkaiden kanssa sel-
laisiakin asioita, joiden toivoisi pysyvän yksityisenä. 
Mahdollisuudella yksityisyyteen ja sen säätelyyn 

4 Riittävä yksityisyys

uskotaan olevan merkittäviä vaikutuksia hyvinvointiin 
ja jopa yksilön omakuvaan ja identiteettiin (Heath et 
al. 2018, 24). 
 Williams (2005) on korostanut yksityisen ja 
julkisen tilan väliin jäävän puolijulkisen tilan merki-
tystä yksityisyyden säätelyn mahdollistavana tekijänä. 
Asteittainen siirtyminen julkisista tiloista yksityisiin 
tiloihin tarkoittaa, että asukas voi aina päättää halu-
aako olla tekemisissä muiden asukkaiden kanssa vai 
ei. Jos esimerkiksi yksityiset huoneet avautuvat suo-
raan yhteistiloihin, asukkaat eivät voi säädellä sosiaa-
lista vuorovaikutusta. (Williams 2005.)
 Helsinki Share Housessa yksityisistä huo-
neista on pyritty tekemään mahdollisimman yksityi-
siä ja yhteistilojen liiallista julkisuutta on pyritty välttä-
mään. Kulku huoneisiin ja hygieniatiloihin on erotettu 
oleskelutiloista, jolloin muiden asukkaiden kohtaami-
selta voi halutessaan välttyä. Käytävä toimii puoliyksi-
tyisenä välivyöhykkeenä yksityisten tilojen ja yhteisti-
lojen välillä ja sen ansiosta on mahdollista säädellä 
vuorovaikutusta muiden asukkaiden kanssa. Yksi-
tyisistä asuinhuoneista hyvin erotetut oleskelutilat 
takaavat myös sen, että yhteistiloja voi käyttää ilman 
huolta siitä, että muut asukkaat häiriintyisivät yhteis-
tiloista kantautuvasta melusta. 
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5 Sopivan kokoinen asukasyhteisö

Asukasyhteisön koko voi vaikuttaa merkittävästi sen 
toimivuuteen. Liian suurissa yhteisöissä asukkaat 
eivät tunne toisiaan, joten sosiaalinen kanssakäymi-
nen jää usein vähäiseksi. Tässä tapauksessa sosi-
aalinen elämä tapahtuu välittömän asuinympäristön 
ulkopuolella paikoissa, joissa muut ihmiset tunne-
taan paremmin, kuten koulussa, työpaikalla tai har-
rastuksien yhteydessä. Liian pieni yhteisö sen sijaan 
johtaa usein yksityisyyden puutteeseen, mikä saat-
taa vähentää asumismukavuutta huomattavasti. (ks. 
Williams 2005, 198–199.)
 Helsinki Share Housessa on huoneita kah-
dellekymmenelle (20) asukkaalle, mikä poikkeaa 
huomattavasti nykyisten yhteisasumisen muotojen 
tavallisista asukasmääristä. Näin suuri asukasmäärä 
takaa sen, että sosiaalinen kanssakäyminen kotona 
ei ole kiinni yhden tai kahden ihmisen aikatauluista, 
vaan todennäköisemmin yhteistiloista löytyy aina 
joku jolle jutella. Todennäköisempää on myös se, että 
muiden asukkaiden joukosta löytyy ihmisiä, joiden 
kanssa kemiat kohtaavat ja syvemmätkin ystävyys-
suhteet ovat mahdollisia. Tämänkokoisessa yhtei-
sössä ei myöskään haittaa, vaikka jonkun asukkaan 
kanssa ei tulisi niin hyvin toimeen. 
 Kahdenkymmenen asukkaan on yhteisö on 
toisaalta tarpeeksi pieni, että kaikki muut asukkaat 
on mahdollista tuntea ainakin pintapuolisesti, jolloin 
yhteistiloja käyttäessä ei tarvitse olla tekemisissä 
tuntemattomien ihmisten kanssa. Tällä asukasmää-
rällä yhteistiloja on mahdollista olla paljon, mutta 
yksittäiset tilat eivät kuitenkaan muodostu liian suu-
riksi tai julkisiksi ja rakennus jää vielä suhteellisen 
pienikokoiseksi.  

6 Laatua hygieniatilojen jakamiseen

Hygieniatilojen jakamiselle löytyy paljon ekologisia 
ja taloudellisia perusteita. Häkkisen ja muiden (2015) 
mukaan koko rakennuksen elinkaaren aikaisten pääs-
töjen kannalta tärkeimmät päätökset tehdään jo aikai-
sissa suunnitteluvaiheissa. Rakennusmateriaaleilla 
on luonnollisesti suuri vaikutus päästöihin, mutta 
niihin voidaan vaikuttaa ratkaisevasti myös tilaohjel-
man avulla. Jaetun asunnon tapauksessa tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi henkilökohtaisten hygieniatilo-
jen kyseenalaistamista. Märkätilojen osuus kaikista 
rakentamisen aikaisista päästöistä on vain muutama 
prosentti, mutta niiden osuus kaikista rakennuksen 
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päästöistä moninkertaistuu rakennuksen elinkaaren 
aikana, sillä ne ovat tiloja, jotka kaikista todennäköi-
simmin uusitaan remonteissa kokonaan (Ruuska & 
Häkkinen 2015). Jaettujen hygieniatilojen ansiosta 
märkätiloja on mahdollista rakentaa tavalliseen ker-
rostaloon verrattuna vähemmän, joten niiden avulla 
voitaisiin siis potentiaalisesti vähentää rakentamisen 
ilmastovaikutuksia. 
 Huonekohtaiset hygieniatilat saattavat lisäksi 
heikentää rakennuksen monikäyttöisyyttä ja uudel-
leenkäyttöarvoa, jotka ovat tärkeitä tekijöitä kestävän 
rakentamisen kannalta. Kun yksittäisissä huoneissa 
ei ole kiinteitä märkätiloja, niitä voidaan muokata ja 
yhdistellä vapaammin, jolloin rakennusta voidaan 
käyttää joustavammin eri tarkoituksiin. Jos jokaisessa 
huoneessa olisi oma kylpyhuone, niin rakennuksen 
ainut luonteva käyttötarkoitus on asuin- tai majoitus-
rakennus, mutta yksinkertaisempien huoneiden ja 
jaettujen hygieniatilojen avulla rakennus voisi toimia 
hyvin esimerkiksi toimistorakennuksena. 
 Märkätilat ovat asuinrakennusten kalleimpia 
neliöitä (Pitkänen 2009), joten hygieniatilojen jaka-
misella on mahdollista saavuttaa myös taloudellisia 
säästöjä. Yhteistalojen tapauksessa kaikkien märkä-
tilojen ei välttämättä tarvitse olla esteettömiä eli niitä 
on mahdollista rakentaa neliömääräisestikin vähem-
män. On kuitenkin tärkeää, että nämä säästöt näky-
vät muiden yhteistilojen laatutasossa. Ei ole toivot-
tavaa, että yksittäisten huoneiden varustelutasosta 
otettaisiin pois henkilökohtainen hygieniatila ilman, 
että tätä tasapainotettaisiin suunnittelemalla muut 
yhteistilat laadukkaammiksi. Helsinki Share Housen 
tapauksessa voisi ajatella, että asukkaat vaihtavat 
yksityisen hygieniatilan laadukkaisiin yhteistiloihin. 
 Heathin ja muiden (2018) haastattelemista 
brittiläisistä asunnonjakajista (n=64) useat mainitsi-
vat kuitenkin hygieniatilojen jakamisen aiheuttavan 
usein ongelmia jaetuissa asunnoissa. Hygieniatiloja 
on usein liian vähän suhteessa asukasmäärään, jol-
loin esimerkiksi suihku ei ole vapaa silloin kun sitä 
tarvitsisi. Hygieniatilojen käyttö saattaa lisäksi tuntua 
epämiellyttävältä, jos joku toinen odottaa vuoroaan 
oven takana. (ks. Heath et al. 2018, 110.) Suurem-
missa jaetuissa asunnoissa (kuten 90 asukkaan 
Social Residence Ōjimassa, ks. luku 3.2) hygieniatilat 
saattavat sijaita keskitetysti yhdessä paikassa, mikä 
tekee niistä luonteeltaan liian julkisia. Niin Japanissa 
kuin Suomessakin on yleistä, että hygieniatilat sijoi-
tetaan rakennusrungon syvimpään kohtaan, jolloin 
ne jäävät täysin vaille ikkunoita ja luonnonvaloa. 
 Jotta hygieniatilojen jakaminen ei aiheuttaisi 
ongelmia, jaetut hygieniatilat on suunniteltava tar-
peeksi laadukkaiksi. Helsinki Share Housessa yhteis-

asumisen koettua asumismukavuutta on pyritty 
kasvattamaan mahdollisimman toimivien ja laaduk-
kaiden hygieniatilojen avulla. Hygieniatiloja on tar-
peeksi (1 kpl / 3–4 asukasta) ja niitä on sijoitettu myös 
rakennuksen ulkoseinää vasten, jolloin suihkussakin 
on mahdollista nauttia luonnonvalosta (sumenne-
tun ikkunan läpi). Koska hygieniatiloja on eri puolilla 
rakennusta, jokaisesta huoneesta on niihin tarpeeksi 
lyhyt matka. Kaikki hygieniatilat ovat kaikkien asukkai-
den käytössä, jolloin esimerkiksi lähimmän suihkun 
ollessa varattuna voi mennä johonkin toiseen suih-
kuun, eikä kenenkään tarvitse odotella omaa suih-
kuvuoroaan. Hygieniatilat pysyvät siistinä, koska ne 
siivotaan ulkoisen siivouspalvelun toimesta kerran 
viikossa ja asukkaat säilyttävät omia hygienianhoito-
tuotteitaan omissa huoneissaan. Hygieniatiloihin kul-
jetaan julkisten yhteistilojen sijaan puolijulkisen käy-
tävän kautta, mikä takaa niiden käytön yksityisyyden. 
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7 Asuminen palveluna

Jaettuun asumiseen soveltuvat tilaratkaisut mahdol-
listavat asunnon toimivan jakamisen muiden kuin 
perheenjäsenten kanssa, mutta tilaratkaisut yksin 
eivät riitä takaamaan jakamisen toimivuutta. Helsinki 
Share House on suunniteltu sillä ajatuksella, että sitä 
hallinnoi japanilaisten yhteistalojen lailla ulkopuo-
linen palveluntarjoaja, joka pitää huolen jakamisen 
toimivuudesta arjen tasolla. Asumiseen liittyvien pal-
veluiden järjestämisen lisäksi palveluntarjoaja mää-
rittelee yhteistalon säännöt ja toimintatavat ja toimii 
sovittelijana ongelmatilanteissa. 
 Helsinki Share Housessa yksi asukkaista 
toimii yhteisömanagerina, jonka vastuulla on järjes-
tää tasaisin väliajoin yhteistä tekemistä ja varmistaa, 
että jokainen asukas tuntee olevansa osa yhteisöä. 
Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kaikille 
asukkaille tarkoitettujen yhteisten tapahtumien, 
kuten tervetuliais- ja läksiäisjuhlien järjestämistä. 
Matalan osallistumiskynnyksen yhteiset tapahtumat 
ovat luonnollinen ja vaivaton tapa tutustua muihin 
asukkaisiin. Yhteisömanageri toimii palveluntarjoa-
jan ja asukkaiden välikätenä ja saa tehdystä työstä 
korvauksen alennetun vuokran muodossa.
 Yhteisömanagerin vastuulla on myös järjes-
tää aika ajoin talokokouksia, joissa sovitaan kaikkien 
asukkaiden kesken talon yhteisistä asioista. Talo-
kokouksissa voidaan esimerkiksi kerrata yhteisiä 
pelisääntöjä ja jokaisella asukkaalla on mahdolli-
suus saada äänensä kuuluviin. Asukkaat voivat talo-
kokouksissa esitellä kehitysideoita ja ehdottaa muu-
toksia yhteisiin sääntöihin ja toimintatapoihin. On 

tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa 
palveluntarjoajan sanelemiin sääntöihin, mikäli niitä 
ei koeta toimiviksi. 
 Vaikka yhteisöllisyys ja asukkaiden välinen 
sosiaalinen vuorovaikutus ovatkin tärkeä osa yhteis-
talon arkea, tavoitteena ei kuitenkaan ole liian sitova 
yhteisö, jonka toimintaan asukkaiden olisi pakko 
osallistua. Tervo ja Lilius (2017) pitävät haastattele-
miensa helsinkiläisten yksinasujien (n=68) vastaus-
ten perusteella ”oman tilan menettämisen pelkoa” ja 
”oletuksia yhteisön edellyttämästä osallistumisesta 
yhteiseen arkeen” jopa suurimpana esteenä asumi-
sen tilojen jakamiselle, joten on tärkeää, että yhteisöä 
ei koeta liian sitouttavaksi. Asukkaat voivat osallistua 
yhteisön toimintaan heille itselleen sopivan verran.
 Sosiaalisten palveluiden lisäksi ulkopuoli-
nen palveluntarjoaja mahdollistaa myös muunlaisia 
palveluita, kuten siivouksen. Yhteistilojen siisteys on 
toimivan jakamisen kannalta avainasemassa, sillä 
erilaiset siisteyskäsitykset ja siivousvuoroista aiheu-
tuvat kiistat ovat muunlaisissa jaetuissa asunnoissa 
yksi suurimmista asumismukavuutta vähentävistä 
tekijöistä (Heath et al. 2018, 91-92). Tästä syystä sii-
vousyritys siivoaa Helsinki Share Housen yhteistilat 
kerran viikossa. Asukkaiden on lisämaksusta mah-
dollista tilata siivous myös omaan huoneeseensa. 
Kuten japanilaisissa yhteistaloissa, Helsinki Share 
Housessa palveluntarjoaja huolehtii myös vesi-, 
sähkö- ja internet-laskuista sekä uusien asukkaiden 
valitsemisesta.
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5.2 Prosessi

Suunnitteluprosessin alkuvaiheissa tavoitteena oli 
suunnitella japanilaisen nykyarkkitehtuurin lailla leik-
kisä ja näyttävä rakennus, joka osoittaisi, että kaikkien 
asuinrakennusten ei tarvitse olla laatikoita. Huoma-
sin kuitenkin nopeasti, että Suomen ilmasto ja erilai-
set rakennusmääräykset estävät tämän kokoluokan 
asuinrakentamisessa monet japanilaiselle pientalo-
arkkitehtuurille tyypilliset ratkaisut, kuten runsaat 
tasovaihtelut ja sisä- ja ulkotilojen välisen intergraa-
tion. Yksinkertaisempi rakennusmassa ja pohjarat-
kaisu olivat lopulta hyviä ratkaisuja, koska yhteistalo 
on jo konseptina suomalaisessa kontekstissa melko 
poikkeava. Leikkisyyttä on mahdollista lisätä suunni-
telmaan myös esimerkiksi aukotuksella ja väreillä. 
 Tämän työn painotuksena on ollut ennem-
minkin löytää sopiva tasapaino yksityisyyden ja 
yhteisöllisyyden välillä, mikä tarkoittaa käytännössä 
yhteistilojen sijaintia suhteessa yksityisiin tiloihin. 
Miten suunnitella makuuhuoneista ja hygieniatiloista 
tarpeeksi yksityisiä ilman, että yhteistilat jäävät irralli-
siksi? Parhaaksi ratkaisuksi valikoitui pitkän omainen 
rakennusmassa, jossa yhteistilat ovat toisessa 
päässä ja makuuhuoneet toisessa. Tämä ratkaisu on 
hyvä myös siksi, että sijainti kadun varressa on julki-
semmille yhteistiloille kaikista luontevin paikka. Kahta 
eriluonteista rakennuksen päätyä yhdistää portaikko, 
josta avautuu näkymiä niistä kumpaankin. 
 Yksi suunnitteluprosessin suurimmista haas-
teista oli yhteistilojen sijoituksen lisäksi löytää niille 
sopiva koko. Kuten luvun 3.2 esimerkkikohteiden 
analyysistä huomattiin, japanilaisissa yhteistaloissa 
yhteistilat ovat usein taloudellisen kannattavuuden ja 
vähäisen käytettävissä olevan maa-alan takia melko 
pieniä suhteessa asukasmäärään. Pienien yhteistilo-
jen etuna on kuitenkin se, että ne eivät tunnu liian jul-
kisilta, vaan muistuttavat enemmän pientalon vastaa-
via tiloja. Tästä johtuen myös oman suunnittelmani 
yhteistilat olivat suunnitteluprosessin alkuvaiheissa 
melko pieniä. Valitsemallani tontilla tilaa on kuitenkin 

käytössä enemmän, minkä lisäksi Suomessa asuin-
tilat on muutenkin totuttu mitoittamaan Japania väl-
jemmin. Diplomityön kuvitteellisessa tilanteessa en 
myöskään halunnut antaa taloudellisen kannattavuu-
den liikaa rajoittaa yhteistilojen kokoa. Tämän takia 
yhteistilat paisuivat suunnitteluprosessin edetessä 
jopa liian suuriksi. Lopulta löysin hyvän tasapainon, 
jossa yksittäiset tilat eivät ole liian suuria, mutta eri-
laisia tiloja on kuitenkin paljon. 
 Haasteita aiheuttivat prosessin aikana myös 
hygieniatilojen koko ja sijoitus. Alusta alkaen ajatuk-
sena olivat jaetut hygieniatilat, mutta kokeilin myös 
huonekohtaisia kylpyhuoneita. Niiden myötä huo-
neista tuli kuitenkin väistämättä liian suuria ja ne 
muistuttivat enemmän pieniä yksiöitä kuin yhteis-
talon makuuhuoneita, mikä ei tuntunut sopivan 
yhteistalokonseptiin. Kokeilin myös sellaista vaihto-
ehtoa, jossa jokaisessa huoneessa oli oma vesipiste, 
mutta wc-tilat ja suihkut olivat jaettuja. Yhteistalo-
konseptin kannalta luontevimmaksi ratkaisuksi muo-
dostuivat laadukkaat jaetut hygieniatilat, joita on tar-
peeksi ja eri puolilla rakennusta. 



Kuva 30. Luonnoksia suunnittelun eri vaiheista.
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5.3 Ulkotilat

Nykyisellään As Oy Vaasankatu 18:n pihalla oleva 
viheralue on vähäisessä käytössä ja huonosti hoi-
dettu. Helsinki Share Housen rakentamisen myötä 
viheralueen koko vähenee hieman, mutta siitä tulee 
entistä monipuolisempi ja toiminnallisempi. Pihalle 
istutetaan uusia puita, jotka suojaavat kesällä sekä 
taloyhtiön nykyisiä asukkaita että yhteistalon asuk-
kaita liialliselta auringonpaisteelta. Pihalle on mah-
dollista laittaa istutuksia tai esimerkiksi viljelylaati-
koita. Nykyisten asukkaiden arkea parantaa myös 
yhteistalon yhteydessä rakennettava uusi roskaka-
tos, joka korvaa nykyisellään avotaivaan alla olevat, 
irtonaiset roska-astiat. Kaikki pihalle sijoitettavat toi-
minnot ovat sekä yhteistalon asukkaiden että nykyis-
ten asukkaiden käytössä. 
 Länsipuolen huoneista on vehreät näkymät 
viereisten taloyhtiöiden pihoille. Itäpuolella maisema 

on kaupunkimaisempi, mutta rakentamisen yhtey-
dessä istutettavat koivut lisäävät vehreyttä myös 
tämän puolen huoneisiin. Itäpuolen piha toimii asuin-
tilat autopaikoista erottavan elementtinä.
 Helsinki Share Housessa parvekkeita voi 
käyttää vapaammin kuin tavallisessa kerrostalossa 
kaikkien asukkaiden käytössä olevia tuuletuspar-
vekkeita tai kattoterasseja. Toisen kerroksen suu-
rella terassilla on hyvin tilaa syödä ulkona ja makoilla 
auringossa. Asuinhuoneiden yhteydessä on jokai-
sessa kerroksessa pienempi parveke, joka soveltuu 
hyvin esimerkiksi vaatteiden tuulettamiseen, mutta 
tilaa on myös pienille ulkokalusteille. Länsipuolen 
parvekkeet toimivat samalla hätäpoistumisen vara-
reittinä, ja niistä pääsee laskeutumaan tikkaita pitkin 
turvalliselle pudottautumiskorkeudelle.

Kuva 31. Näkymä koillisesta.
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Kuva 32. Asemapiirros.            1:500
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31.

33.
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Kuva 33. Näkymä Helsinginkujalta.
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5.4 Tilaohjelma

Pyörävarasto 
Kunnollinen pyörän säilytyspaikka voi lisätä pyö-
räilyn houkuttelevuutta. Nykyajan kerrostaloissa 
pyörä varastot ovat usein ahtaita ja pyörä tulisi 
lyhyt aikaistakin säilytystä varten hankalasti nostaa 
 seinään kiinnitettyyn telineeseen. Kerrostalossa 
saattaa olla enemmän asukkaita kuin mitä Helsingin 
kaupungin pysäköintipaikkamäärien laskentaohje 
edellyttää pyöräpysäköintipaikkoja rakennettavan, 
joten jokaiselle asukkaalle ei välttämättä edes riitä 
omaa paikkaa pyörävarastosta. Lisäksi paikat eivät 
ole nimikoituja, mikä johtaa helposti siihen, että käyt-
tämättömät pyörät vievät turhaan paljon pysäköinti-
paikkoja ja vähentävät niitä entisestään.
 Helsinki Share Housessa tavallisissa ker-
rostaloissa yleisesti esiintyvät pyörien pysäköintion-
gelmat on ratkaistu varaamalla pyörien säilytykselle 
kunnollinen tila maantasokerroksesta. Tontti sijaitsee 
rinteessä, minkä vuoksi rakennuksen pohjoispäätyyn 
jää ensimmäisen kerroksen alle paljon tilaa. Tämä tila 
on otettu hyötykäyttöön ja se toimii ulkovarastona, 
jossa jokaisen asukkaan pyörälle on tarpeeksi tilaa. 
Pyöräpaikat on nimikoitu eli jokaiselle asukkaalle on 
varmasti oma pyöräpysäköintipaikka, minkä lisäksi 
asukkaiden käytössä on muutamia yhteiskäyttöisiä 
pyöriä. Pyörävarastossa on tilaa säilyttää myös muita 
ulkoiluvälineitä.

Japanilaisten yhteistalojen tapaan (Druta & Ronald 
2020, 12) Helsinki Share Housen kantavana suunnit-
teluperiaatteena on ollut tasapainottaa suhteellisen 
pieniä yksityisiä huoneita suurilla ja houkuttelevilla 
yhteistiloilla. Tervon ja muiden (2018, 74) mukaan 
yhteistilojen avulla saavutettavat sosiaaliset, talou-
delliset ja ekologiset hyödyt tulevatkin esille vain, 
jos yhteistilat suunnitellaan tarpeeksi laadukkaiksi. 
Helsinki Share Housessa yhteistilojen laadukkuus 
tulee esille niin yksittäisten tilojen laatutasossa kuin 
yhteistilojen monipuolisuudessakin.
 Yhteistilat sijaitsevat maantasokerroksen 
sijaan rakennuksen parhailla paikoilla, jolloin kaikki 
asukkaat pääsevät nauttimaan laadukkaista tiloista. 
Yhteistilat ovat pääosin valoisia ja niistä avautuu 
näkymiä eri ilmansuuntiin. Helsinki Share Housessa 
on paljon erilaisia yhteistiloja eri puolilla rakennusta, 
mutta tärkeimmät yhteistilat (keittiö, ruokailutila ja 
olohuone) on keskitetty yhteen tilaan. Tästä tilasta 
muodostuu näin luonnollinen arjen kohtaamispaikka.
 Tavallisiin kerrostaloihin verrattuna yhteis-
tiloja on suunnitelmassa paljon. Yhteistaloa ei kui-

tenkaan voida verrata kerrostaloon, koska yhteistalon 
huoneet eivät ole verrattavissa kerrostaloasuntoihin. 
Tavallisissa kerrostaloissa kaikki asumisen päivittäi-
set toiminnot löytyvät asunnon sisältä, jolloin yhteisti-
lat ovat lähtökohtaisesti vain ylimääräinen mukavuus. 
Yhteistalossa jokaisen asukkaan käytössä oleva 
yksityinen tila on kuitenkin huomattavasti pienempi 
ja niukemmin varusteltu kuin tavallinen kerrostalo-
asunto, joten yhteistilat ovat paljon tärkeämpi osa 
päivittäistä elämää.
 Yhteistiloja on kuitenkin paljon myös ver-
rattuna luvun 3.2 esimerkkikohteisiin. Tokion 
 kaltaisessa suurkaupungissa maa on kallista, joten 
oikeiden yhteistalojen suunnittelua ovat ohjanneet 
rakennuttajien ja muiden yhteistalotoimijoiden talou-
delliset intressit. Tämä johtaa väistämättä siihen, että 
yhteistiloja on vähemmän. Kuten esimerkkikohteiden 
avulla huomattiin, Japanissa myös joidenkin tilojen 
(esim. keittiöt) mitoitus on Suomessa totuttuun mitoi-
tukseen verrattuna huomattavasti pienempi. Oma 
suunnitelmani on suomalaiseen kontekstiin suun-
niteltu yhteistalo, jonka suunnittelussa taloudelliset 
tekijät eivät ole olleet niin merkittäviä. 
 Kun suunnitelman huoneistoala – eli kaikki 
sisätilat pois lukien kantavat rakenteet, tekniset tilat 
ja irtaimistovarasto – jaetaan asukkaiden kokonais-
määrällä, tilaa jää 35,4 m2 per asukas. Jos huoneisto-
alasta vähennetään edelleen käytävien ja portaikon 
pinta-ala, tilaa jää 26,5 m2 per asukas. Yksiötä vas-
taavalla tilamäärällä asukkaat saavat siis käyttöönsä 
yksiöön verrattuna paljon enemmän ja laadukkaam-
pia tiloja.
 Rakennuksen yhteistilat sekä osa makuu-
huoneista ja hygieniatiloista ovat täysin esteettömiä, 
joten rakennus soveltuu myös pyörätuolin käyttä-
jille. Yhteistilat on mitoitettu sisäkäyttöön tarkoitetun 
pyörätuolin vaatiman 1300 millimetrin pyörähdys-
ympyrän mukaisesti. Isoimmissa makuuhuoneissa 
on reilusti tilaa liikkua pyörätuolillakin, minkä lisäksi 
jokaisessa kerroksessa on yksi esteetön kylpyhuone. 
Talosta löytyy hissi, mikä helpottaa kaikkien asukkai-
den elämää.
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Taulukko 2. Suunnitelman tilaohjelma huoneittain jaoteltuna.

huoneala (m²) määrä (kpl) huoneala yht. (m²)

Yksityiset tilat

Huone A 9,0 6 54

Huone B 12,5 12 150

Huone C 17,5 2 35

Hygieniatilat

WC (pieni) 1,5 3 4,5

WC (iso) 3,0 3 9

Suihku 4,0 3 12

Kylpyhuone (esteetön) 6,0 3 18

Yhteistilat

Keittiö / Ruokailutila 46,0 1 46

Olohuone 39,0 1 39

Parvi 26,0 1 26

Työtila 18,0 1 18

Pyykkitupa 20,0 1 20

Pukuhuone 10,0 1 10

Pesuhuone 5,5 1 5,5

Sauna 8,0 1 8

Vierashuone 20,5 1 20,5

Siivous-/talovarasto 9,0 1 9

Tekninen tila 7,5 1 7,5

Kulkuväylät

Eteinen 20,0 1 20

Portaikko 16,0 4 64

Käytävät 38,0 3 114

Bruttoala 962,0

Kerrosala 962,0

Huoneistoala 708,0

1
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+35,4

IRTAIMISTOVARASTO

Kuva 39. Tilojen julkisuusaste. 

Yksityisyys
Yhteistalon kaltaisessa jaetussa asunnossa on tär-
keää tarjota asukkaille riittävät mahdollisuudet yksi-
tyisyyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen säätelyyn. 
Helsinki Share Housessa tärkein tämän mahdollis-
tava tekijä on yhteistilojen ja yksityisten tilojen erot-
telu. Tiloina luonteeltaan julkisemmat yhteistilat on 
sijoitettu rakennuksen kadun puoleiseen päätyyn, ja 
kaikki yksityiset tilat sijaitsevat toisessa päässä rau-
hallisemmassa asuinsiivessä. Portaikko toimii näitä 
kahta eri puolta yhdistävänä elementtinä. 
 Yksityisten tilojen ja yhteistilojen erottelu 
takaa sen, että niitä voidaan käyttää vapaasti toisis-
taan riippumatta. Yhteistiloissa on siis mahdollista 
viettää aikaa muiden asukkaiden kanssa ilman, että 
tarvitsee huolehtia häiritsevänsä omissa huoneis-
saan olevia asukkaita. Kaikki makuuhuoneet ovat 
vähintään kahden seinän päässä oleskelutiloista, 
joten yhteistilojen äänet eivät kantaudu yksityisiin 
tiloihin. Erilliset ja tavanomaisen jaetun asunnon 
yhteistiloja julkisemmat yhteistilat tekevät myös ulko-
puolisten vieraiden kutsumisesta helpompaa. Yhteis-
tiloissa olevat vieraat eivät vaikuta omissa huoneis-
saan olevien asukkaiden toimintaan millään tavalla 
ja asukkaat ovat yhteistiloihin mennessään lähtökoh-
taisesti halukkaita viettämään aikaa muiden ihmisten 
kanssa. Täysin ulkopuolisista ihmisistä ei kuitenkaan 
ole kyse, koska vieraiden isäntänä toimii joku talon 
asukkaista. 
 Käytävät ja portaikko muodostavat yksityisten 
ja julkisten tilojen välille puolijulkisen vyöhykkeen, 
jonka ansiosta huoneisiin ja hygieniatiloihin kulku 

onnistuu ilman, että tarvitsee kulkea julkisten yhteis-
tilojen läpi. Muita asukkaita ei siis tarvitse kohdata, jos 
kokee tarvitsevansa omaa rauhaa. Toki muihin asuk-
kaisiin saattaa törmätä myös puolijulkisissa tiloissa, 
mutta Williamsin (2005) mukaan tällaiset spontaanit 
kohtaamiset lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta. 
 Yhteistilojen ja yksityisten tilojen erottelussa 
on riskinä, että kynnys käyttää yhteistiloja nousee 
liian suureksi, minkä seurauksena ne saattavat jäädä 
vähäiselle käytölle. Tämä on suunnitelmassa pyritty 
estämään sijoittamalla joitain jokapäivisiä toimin-
toja yksityisten tilojen sijaan yhteistiloihin. Jos asuk-
kaat haluavat esimerkiksi laittaa ruokaa tai katsella 
televisiota isolta ruudulta, sitä varten on mentävä 
yhteistiloihin. Nykypäivänä tämä ei suinkaan tarkoita 
sitä, että yhteistiloja olisi pakko käyttää: aivan yhtä 
mahdollista on tilata ruokaa ravintolasta, syödä se 
omassa huoneessa ja katsella suoratoistopalvelua 
tietokoneelta. 
 Asukasvalinnan avulla on mahdollista var-
mistaa, että asukkaat ovat lähtökohtaisesti kiinnos-
tuneita viettämään aikaa muiden asukkaiden kanssa, 
jolloin he myös todennäköisemmin käyttävät yhteis-
tiloja. Yhteistilojen käyttöä on pyritty lisäämään 
myös avaamalla näkymiä portaikosta yhteistiloihin. 
 Williamsin (2005) mukaan se, että näkee muiden 
asukkaiden käyttävän yhteistiloja, lisää yhteisöllisyy-
den tunnetta. Yhteisöllisyyttä – ja sen myötä yhteis-
tilojen käyttöä – lisää myös yhteisömanageri, jonka 
järjestämien tapahtumien ansiosta yhteistilojen käy-
tölle löytyy luonteva syy. 

yksityinen

puoliyksityinen

puolijulkinen

julkinen

ei päivittäisessä 
käytössä
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Eteinen
Helsinki Share Housen yhteistiloissa on  normaalin 
asunnon tapaan tarkoitus liikkua sukkasillaan tai 
sisäkengissä, joten ulkokengät riisutaan eteisessä. 
Istumiskorkeudella olevaa syvennettyä ikkuna lautaa 
voi käyttää apuna kenkiä pukiessa tai riisuessa. 
Eteisessä on säilytyskaluste, jossa on tilava lokero 
 jokaisen asukkaan kengille. Muut ulkovaatteet 
viedään omaan huoneeseen. Eteisessä on myös 
 huoneen numerolla, asukkaan nimellä ja kasvo-
kuvalla varustettu paikka jokaisen asukkaan postille.

Pyykkihuone
Heathin ja muiden (2018) haastattelemat erilaisissa 
jaetuissa asunnoissa asuvat britit (n=64) mainitsivat 
pyykinpesun ja -kuivauksen aiheuttavan usein eri-
mielisyyksiä asukkaiden välillä. Jos pyykinpesukone 
on liian lähellä asuinhuoneita, siitä saattaa aiheutua 
meluhaittoja eikä sen käyttö tästä syystä ole mah-
dollista kaikkina vuorokaudenaikoina. Kunnollisen 
kuivaus tilan puute sen sijaan saattaa saada asuk-
kaat kuivaamaan vaatteitaan yleisissä tilossa, mikä 
vähentää niiden käyttömukavuutta ja saattaa johtaa 
riitoihin. (Heath et al. 2018, 94.)
 Pyykinpesusta aiheutuvien erimielisyyk-
sien ehkäiseksi Helsinki Share Housessa on tilava 
pyykki tupa, jossa monta asukasta mahtuu myös 
kuivaamaan pyykkejään samaan aikaan. Pyykki-
tuvassa on kolme pesukonetta ja yksi kuivausrumpu 
ja se sijaitsee kaukana asuinhuoneista, joten pyykin-
pesukoneista aiheutuva meteli ei häiritse asukkaita ja 
pyykinpesu on mahdollista vaikka keskellä yötä. Pie-
nimpiä huoneita lukuun ottamatta pyykkejä mahtuu 
kuivaamaan myös omassa huoneessaan, jos niitä ei 
halua kuivata yleisissä tiloissa.

Vierashuone
Jamieson ja Simpson (2013, 101–103) ovat skotlan-
tilaisia yksinasujia (n=35) haastatellessaan huoman-
neet, että monilla yksinasujilla on tarve ylimääräiselle 
makuuhuoneelle, jossa he voisivat majoittaa vierai-
levia sukulaisia tai ystäviä. Kaikilla ei kuitenkaan ole 
varaa huoneluvultaan suurempaan asuntoon, minkä 
lisäksi tällainen huone olisi yhden henkilön asun-
nossa luultavasti suurimman osan ajasta tyhjillään.
 Helsinki Share Housessa asukkaiden käy-
tössä on vierashuone, jonka voi varata käyttöönsä 
majoittaakseen vieraita lyhytaikaisesti. Kun vieras-
huone on jaettu kaikkien asukkaiden kesken, sen 
käyttö on resurssitehokasta. Huoneen voi varata 
maksimissaan viikoksi kerrallaan, ja varausjärjestel-
mänä toimii internetin kautta jaettu varauskalenteri, 
josta varaustilanteen voi tarkistaa helposti kodin 

ulkopuolellakin. Huoneessa olevat suuret ikkunat voi 
vieraskäytön aikana halutessaan peittää verhoilla, 
koska huoneeseen tulee kuitenkin valoa pienem-
mästä ikkunasta.
 Huoneen kalustus on suunniteltu niin, että 
myös muunlainen käyttö kuin vieraiden majoittami-
nen on mahdollista. Huonetta voi käyttää esimerkiksi 
ylimääräisenä työhuoneena tai jumppatilana. Sekä 
sänky että työpöytä ovat taitettavissa seinälle, jolloin 
käytettävissä oleva lattiapinta-ala suurenee. Jos huo-
neessa ei ole varausta, kaikki asukkaat voivat käyttää 
sitä muiden yhteistilojen tapaan täysin vapaasti.

Saunatilat
Helsinki Share Housessa asukkaiden käytössä on 
huoneistosaunan tapaan vuorokauden ympäri käy-
tettävissä oleva sauna. Yhteistalon säännöissä voi-
daan kuitenkin tarvittaessa määritellä erikseen nais-
ten ja miesten saunavuorot. Saunatilat koostuvat 
kolmesta tilasta: pukeutumistilasta, pesuhuoneesta 
ja itse löylyhuoneesta. Kaikissa näistä tiloista on 
ikkuna. Pesuhuoneen ikkunassa on ulkopuolisten 
katseilta suojaava himmentävä suojakalvo, kun taas 
löylyhuoneen ja pukeutumistilan ikkunoissa yksityi-
syyden takaavat ikkunoiden edessä oleva rimoitus ja 
ikkunoiden korkeusasema. Saunaan mahtuu muka-
vasti istumaan kahdeksan ihmistä samaan aikaan. 
Yhteiset saunaillat voivat lisätä talon yhteishenkeä. 

Siivous-/talovarasto
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva varasto toimii 
sekä siivous- että talovarastona. Siivousvälineet on 
ensisijaisesti tarkoitettu yhteistilat viikoittain siivoa-
valle ulkopuoliselle siivoojalle, mutta myös asukkaat 
voivat lainata niitä omien huoneidensa siivoami-
seen. Varastossa voidaan säilyttää esimerkiksi vaa-
terekkejä ja tuoleja, joita asukkaat voivat halutessaan 
hakea huoneisiinsa.

Hygieniatilat
Helsinki Share Housessa kaikki hygieniatilat ovat 
jaettuja kaikkien asukkaiden kesken. Jokaisessa ker-
roksessa on kaksi erillistä wc:tä ja kaksi suihkutilaa, 
joista toisessa on myös wc. Hygieniatilat on sijoitettu 
eri puolille taloa, jotta niihin olisi mahdollisimman 
lyhyt matka huoneista ja jotta ne tuntuisivat yksi-
tyisemmiltä. Tiloille muodostuu näin luonnollinen 
käyttäjä kuntansa, mutta asukkaat eivät kuitenkaan 
ole sidottuja käyttämään vain tiettyjä tiloja. Asuk-
kaat säilyttävät henkilökohtaisia hygienia tavaroitaan 
omissa huoneissaan pienessä korissa, joka on 
helppo ottaa mukaan suihkuun tai wc:hen. 
 Jos hygieniatilat ovat jaettuja, on tärkeää, että 
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ne ovat tarpeeksi laadukkaita. Helsinki Share Hou-
sessa osa hygieniatiloista on sijoitettu rakennuksen 
ulkokehälle, ja sumennettujen ikkunoiden avulla 
niissäkin voidaan nauttia runsaasta luonnonvalosta. 
Suihkutiloissa on tarpeeksi tilaa riisuutumiselle, 
 kuivaamiselle ja itse peseytymiselle. Pukeutumis-
tilan lattia pysyy kuivana lasitiilistä rakennetun väli-
seinän ansiosta. 
 Suunnitteluratkaisujen lisäksi jaettujen 
hygieniatilojen käyttömukavuuteen voidaan vaikut-
taa säännöillä. Sääntöjä voi olla esimerkiksi, että 
hygieniatiloihin ei saa jättää omia tavaroita tai että 
suihkutilan lattia täytyy pyyhkiä kuivaksi käytön jäl-
keen. Käyttömukavuutta lisää myös se, että hygienia-
tilat siivotaan kerran viikossa.

Portaikko ja käytävät
Päivittäinen liikenne eri kerrosten välillä on Helsinki 
Share Housessa keskitetty valoisaan ja arkkitehto-
niseen portaikkoon. Portaikko sijaitsee yhteistilojen 
ja yksityisten tilojen välissä ja se toimii niitä toimin-
nallisesti yhdistävänä elementtinä. Yhteistiloihin 
aukeavien sisäikkunoiden ansiosta asukkaiden on 
helppo nähdä, mitä yhteistiloissa tapahtuu. Muista 
ikkunoista aukeaa näkymiä myös käytävälle ja ulos. 
Kattoikkuna ja portaikon sijainti lännessä pitävät 
huolen siitä, että luonnonvaloa on paljon. 
 Portaikko on suunniteltu muista rakenteista 
erilliseksi palo-osastoksi, ja se toimii rakennuksen 
ensisijaisena hätäpoistumisreittinä. Portaikosta on 
suora käynti ulos ja etäisyys portaikolle on kaikista 
muista tiloista alle 30 metriä. Käytävät eivät siis 
paloturvallisuusmääräysten puitteissa toimi ulos-
käytävinä, minkä ansiosta niitä on mahdollista kalus-
taa. Varapoistumistienä toimivat itäpuolen kerros-
kohtaiset parvekkeet. 
 Käytävien pääasiallisena tarkoituksena on 
toimia välivyöhykkeenä yksityisten ja julkisten tilojen 
välillä. Niiden ansiosta omaan huoneeseen tai esi-
merkiksi hygieniatiloihin on mahdollista kulkea ilman, 
että tarvitsee kulkea luonteeltaan julkisten yhteis-
tilojen läpi. Tämä mahdollistaa yksityisyyden myös 
jaetussa asunnossa. Vaikka käytävä sijaitsee raken-
nuksen keskellä, siihen tulee luonnonvaloa hygienia-
tilojen syvennyksissä ja käytävän päässä sijaitsevista 
ikkunoista ja portaikkoon avautuvan sisäikkunan 
kautta. 
 
Keittiö/ruokailutila/olohuone
Helsinki Share Housen kaikista yhteistiloista tärkein 
on toisessa kerroksessa sijaitseva yhdistetty keittiö, 
ruokailutila ja olohuone. Nämä päivittäiseen elä-
mään liittyvät toiminnot on sijoitettu yhteen tilaan, 

jotta asukkaat kohtaisivat toisiaan arjessa ja sitä 
kautta tutustuisivat toisiinsa paremmin. Koska asuk-
kaita on kaksikymmentä, on todennäköistä, että tästä 
tilasta löytyy aina joku jolle jutella. 
 Talon tärkeimpänä yhteistilana tämä tila 
on myös arkkitehtonisesti kaikista vaikuttavin. Olo-
huoneen kohdalla tila on kaksi kerrosta korkea, ja 
parvelle johtaa veistokselliset portaat. Ikkunat ovat 
suuria ja ne on aseteltu leikkisästi. Suurien ikkunoi-
den ansiosta sekä sisätilan ja ulkotilan että yksityi-
sen ja julkisen tilan välinen raja hämärtyy. Yhteis-
tilojen avulla kaikki asukkaat pääsevät nauttimaan 
arkkitehto nisesti vaihtelevista tiloista.
 Keittiössä on kolme hellaa ja vesipistettä, 
joten siellä mahtuu samanaikaisesti kokkaamaan 
useampikin asukas. Kaikki astiat ja ruoanlaittoväli-
neet ovat jaettuja. Jokaisella asukkaalla on omien 
ruokatarvikkeiden säilyttämistä varten oma hylly sekä 
jääkaapissa että kuivakaapissa. Ruokailutilassa on 

Kuva 40. Näkymä käytävältä parvekkeen edestä.
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Näkymä työhuoneesta

Kuva 41. Näkymä olohuoneesta keittiöön ja ruokailutilaan päin. 
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yksi iso ruokapöytä, jonka ympärille kaikki asukkaat 
mahtuvat kerääntymään yhteisen aterian äärelle. 
Ruokailutilasta on yhteys myös terassille, jossa voi 
sään salliessa grillailla ja syödä ulkona.
 Olohuone on jaettu kahteen toiminnalli-
sesti erilliseen tilaan, joista on näkö- ja kuuloyhteys 
toisiinsa. Alakerran sohvaryhmän ääreen on hyvä 
kokoontua esimerkiksi talokokouksen merkeissä tai 
suuremman porukan illanvietoissa. Parvella on tele-
visio, projektori ja valkokangas, joten se soveltuu 
hyvin esimerkiksi elokuvien katseluun. 
 On tärkeää huomata, että yhdistetty keittiö, 
ruokailutila ja olohuone ei ole kovinkaan paljon taval-
lista omakotitalon vastaavaa tilaa suurempi. Tämä on 
tietoinen valinta, joka perustuu omiin kokemuksiini 
yhteistalossa asumisesta. Arkipäivinä yhteistilojen 
käyttöaste on vähäisempi kuin viikonloppuna ja esi-
merkiksi olohuoneessa oli omassa yhteistalossani 
tavallisena arki-iltana samaan aikaan yleensä enin-
tään viisi ihmistä. Viikonloppuisin järjestettiin usein 
erilaisia illanistujaisia ja juhlia, jossa kaikki asukkaat 
kokoontuivat yhteen. Olohuoneen täytyy siis olla tar-
peeksi suuri, jotta kaikki asukkaat mahtuvat sinne 
samaan aikaan, mutta tärkeämpää on kuitenkin, että 
tilat toimivat jokapäiväisessä käytössä (Heath et al. 
2018, 85).

Työhuone
Ottaen huomioon, että etätyöskentelyn yleistymistä 
pidettiin todennäköisenä jo ennen koronaviruspan-
demiaa (Bergan et al. 2020, 7), on perusteltua olet-
taa kotona työskentelyn lisääntyvän myös tulevai-
suudessa. Suurissa japanilaisissa yhteistaloissa on 
lähes poikkeuksetta jonkilainen työskentelytila tai 
kirjasto, ja esimerkiksi Oak House mainostaa netti-
sivuillaan yhteisen työhuoneen olevan hyvä tapa 
myös verkostoitua (Oak House 2021). 
 Helsinki Share Housen jokaisessa makuu-
huoneessa on työpöytä, mutta monet kaipaavat 
työnteolle erillistä tilaa. Tämän takia rakennuksen 
kolmannessa kerroksessa on hiljainen työskentely-
tila, jossa voi tehdä töitä muiden asukkaiden kanssa. 
Kolmannen kerroksen sijainnin ansiosta työskentely-
tilassa on valoisaa ja sieltä aukeaa hienoja näkymiä 
niin ulos kuin olohuoneeseenkin.

Kuva 42. Näkymä työhuoneesta.
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Kuva 43. Leikkaus B-B.  1:100

B B
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Kuva 44. Leikkaus A-A.  1:100
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Kuva 45. Leikkaus C-C.  1:100

C C
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5.5 Huoneet ja asukkaat

Helsinki Share Housessa on kolme erikokoista 
huone tyyppiä, jotka vastaavat erilaisiin asumistar-
peisiin. Kaikista huoneista löytyy kiintokalusteiden 
lisäksi valmiina sänky ja yksi tuoli. Huoneissa on 
kuitenkin tarvittaessa vähän tilaa myös asukkaan 
omille kalusteille. Huoneiden ovissa on pääsyko-
odilla toimiva lukko, jotta huoneen voi lukita kotoa 
poistuessaan, mutta avaimesta ei kuitenkaan tar-
vitse huolehtia. Huoneiden yhteydessä esitellään 
kolme kuvitteellista Helsinki Share Housen asukasta. 
Asukas profiilien avulla on tarkoitus selventää, minkä-
laisessa tilanteessa yhteistalo olisi luonteva asumis-
ratkaisu ja minkälaisille ihmisille se sopisi. 

A-tyypin huone soveltuu asukkaille, jotka tulevat 
toimeen vähäiselläkin yksityisellä tilalla. Huoneen 
toisella seinällä on kiintokaluste, johon sisältyy nau-
lakko, kaksi vaatekaappia, työpöytä, pieni seinähylly 
ja yläkaappeja. Pienestä pinta-alasta huolimatta huo-
neessa on paljon säilytystilaa, sitä löytyy kaapiston 
lisäksi myös sängyn alta. Sänky on yhdelle henkilölle 
sopiva. Oven vieressä olevaan nurkkaukseen mahtuu 
esimerkiksi vaaterekki tai peili. 

Asukas: Anna, 22
Anna on vaihto-opiskelija, joka on muuttanut Helsinki 
Share Houseen vaihtolukukautensa ajaksi. Anna 
löysi talon palveluntarjoajan nettisivuilta ja vakuut-
tui konseptista ensisilmäyksellä. Paikallisten kanssa 
asuessa hänen olisi helpompi tutustua suomalai-
seen kulttuuriin ja saada ystäviä koulun ulkopuolel-
takin. Annan huone on melko pieni, mutta se riittää 
hänelle hyvin, koska hän viettää paljon aikaa myös 
koululla. Kotona ollessaan Anna viihtyy yhteistiloissa 
muiden ihmisten seurassa, eikä oikeastaan käytä 
huonettaan mihinkään muuhun kuin nukkumiseen.
 Anna on asunut talossa vasta viikon, joten 
hän ei ole vielä törmännyt kaikkiin muihin asukkai-
siin. Onneksi yhteisömanageri Janne on ehdottanut, 
että lauantaina pidettäisiin talossa Annalle terve-
tuliaisjuhlat, jossa hän pääsee tutustumaan asukkai-
siin läheisemmin. Juhlissa Anna voi esitellä itsensä 
muille asukkaille, jotka saavat myös omalta osaltaan 
mahdollisuuden tutustua uuteen asukkaaseen, eikä 
kenenkään tarvitse jakaa asuntoaan tuntemattoman 
ihmisen kanssa.

Huone A (9,0 m², 6 kpl)
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Kuva 46. Huoneen A pohjapiirros ja 
leikkauksia.
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B-tyypin huoneet ovat hieman A-tyypin huoneita 
suurempia. Huoneen toisella seinällä on saman-
lainen kiintokaluste kuin A-tyypin huoneissa, mutta 
tässä huoneessa myös sänky on toteutettu kiinto-
kalusteena. Sängyssä on 120 senttimetriä leveä 
patja, jossa mahtuu tarvittaessa nukkumaan kaksikin 
ihmistä. Ikkuna on tavallista ikkunaa matalammalla 
ja syvemmällä, jolloin ikkunasyvennystä voi käyttää 
lasku tasona ja istuimena. Kiintokalusteet jakavat tilan 
funktionaalisesti erillisiin tiloihin. Oven vieressä on 
pieni kalustamaton nurkkaus, jota asukas voi käyttää 
haluamallaan tavalla. Siihen voi laittaa esimerkiksi 
kirjahyllyn tai siinä mahtuu kuivaamaan pyykkiä, jos 
ei halua kuivata pyykkejään jaettussa pyykkituvassa. 
Huone soveltuu mitoituksensa puolesta myös pyörä-
tuolin käyttäjälle.

Asukas: Aleksi, 27 
Aleksi on muuttanut Helsinki Share Houseen neljä 
kuukautta sitten erottuaan avopuolisostaan. Eron 
myötä Aleksi joutui muuttamaan pois pariskunnan 
yhteisestä asunnosta ja uusi asunto oli löydettävä 
nopealla aikataululla. Muuttaminen yhteistaloon 
onnistui valmiiksi kalustetun huoneen ansiosta hel-
posti ja nopeasti. Ennen muuttoa Aleksi suhtautui 
hygieniatilojen jakamiseen skeptisesti, mutta halusi 
kuitenkin eron jälkeen asua mieluummin muiden 
ihmisten kanssa kuin yksin yksiössä. Hetken talossa 
asuttuaan hän huomasi, että jos hygieniatilat ovat 
siistit ja tarpeeksi laadukkaat, on niiden jakaminen 
ainoastaan tottumiskysymys. Aleksi on suunnitel-
lut muuttavansa omaan asuntoon heti kun löytää 
 sopivan asunnon, mutta toistaiseksi hän on viihtynyt 
yhteistalossa hyvin, joten mitään kiirettä ei ole.
 Aleksi odottaa innolla Annan tervetuliais-
juhlia lauantaina illalla, koska hän pääsee samalla 
viettämään laatuaikaa muidenkin asukkaiden 
kanssa, joista osasta on tullut lyhyessä ajassa 
hänelle hyvinkin läheisiä. Juhlat jäävät tällä kertaa 
kuitenkin Aleksin osalta lyhyiksi, sillä hänellä on 
ohjelmaa sunnuntai-aamuna ja hänen täytyy mennä 
ajoissa nukkumaan. Olohuoneessa jatkuvat juhlat 
eivät häiritse Aleksin nukkumaanmenoa, koska  
oleskelu tilojen ja makuuhuoneiden välillä on käytävä 
ja portaikko.

Huone B (12,5 m2, 12 kpl)
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Kuva 47. Huoneen B pohjapiirros ja leikkauksia.

Viereinen sivu:
Kuva 48. Sisänäkymä B-tyypin huoneesta.
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Talossa on kaksi suurempaa C-tyypin huonetta, 
joissa on runsaasti tilaa asukkaan omille tavaroille 
ja huonekaluille. Huone soveltuu kokonsa puolesta 
hyvin myös pyörätuolin käyttäjälle. Sänky on 160 
sentttimetriä leveä ja sen saa tarvittaessa käännettyä 
ylös seinälle, jolloin lattiatila vapautuu muuhun käyt-
töön. C-tyypin soveltuvat muita huoneita paremmin 
pidempiaikaiseen asumiseen ja niiden käyttötarkoi-
tusta on myös helpompi muuttaa. 

Asukas: Maria, 35
Maria asui ennen Helsinki Share Houseen muuttoa 
monta vuotta yksin. Hän nautti yksinasumisesta, 
mutta se kävi välillä yksinäiseksi, eikä hän sitä paitsi 
pitänyt siivoamisesta ollenkaan. Maria valitsi muut-
taessaan isomman huoneen, koska halusi, että 
hänellä on myös oma tila, jossa voi viettää aikaa. Jos 
Marialla on ollut raskas päivä töissä, hänellä ei aina 
ole energiaa seurustella muiden ihmisten seurassa. 
Tällaisina päivinä hän menee usein kotiin tultuaan 
suoraan omaan huoneeseensa ja pysyy siellä koko 
illan. Maria viettää kuitenkin säännöllisesti aikaa 
muiden asukkaiden kanssa esimerkiksi viikonloppui-
sin ja juhlien merkeissä, kuten ensi lauantaina Annan 
tervetuliaisjuhlissa. 
 Maria on viihtynyt talossa niin hyvin, että on 
asunut siellä nyt jo yli vuoden. Yhteistalo yhdistää 
hänen mielestään yksinasumisen ja yhteisasumisen 
parhaat puolet: Marialla on selkeä oma tila, jossa 
hän voi viettää aikaa yksin, mutta halutessaan hän 
löytää aina juttuseuraa oleskelutiloista. Siivoami-
nenkin jää vähemmälle, koska Maria tilaa huonee-
seensa siivouksen kerran kuukaudessa. Ruoanlaiton 
harrastajana Maria nauttii myös siitä, että keittiön 
varustelutaso on paljon suurempi kuin mitä hänen 
omaan pieneen keittiöönsä on yksin asuessa ikinä 
mahtunut.
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Huone C (17,5 m2, 2 kpl)

Kuva 49. Huoneen C pohjapiirros ja leikkauksia.
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5.6 Julkisivut

Lähialueen muissa kortteleissa sisäpiharakennuk-
set jäljittelevät ympäröivien kerrostalojen ilmettä 
niin aukotukseltaan kuin väreiltään ja materiaaleil-
taankin. Helsinki Share Housen kaupunkikuvalli-
sena tavoitteena on lisätä alueelle selkeästi erottuva 
uusi ajallinen kerros, minkä takia rakennus poikkeaa 
ulkoiselta ilmeeltään huomattavasti sitä ympäröivistä 
kerrostaloista. 
 Rakennuksen julkisivumateriaalina toimii 
puu, joka on materiaalina uusiutuva ja ekologinen. 
Puujulkisivu vaatii jonkin verran huoltamista, mutta 
hyvin huollettuna se voi olla hyvinkin pitkäikäinen. 
Suurin osa puupinnoista on maalattu keltaisella 
pellava öljymaalilla, mikä antaa rakennukselle raik-
kaan ja nuorekkaan ilmeen. Parvekkeiden ja terassien 
pinnat on kuitenkin jätetty käsittelemättä. Käsittele-
mätön puupinta harmaantuu kauniisti ajan myötä.
 Julkisivut on verhoiltu koristerimoituksella, 
mikä lisää seiniin kolmiulotteisuutta. Rimat jatkuvat 
joidenkin ikkunoiden päälle, jolloin valo siivilöityy 
sisätiloihin niiden läpi. Myös suurin osa ovista on 
päällystetty rimoilla, minkä ansiosta ovet eivät erotu 
seinästä niin voimakkaasti ja rakennuksen yksiainei-
suus korostuu.
 Yhteistilojen runsas aukotus leikittelee yksi-
tyisen ja julkisen tilan rajoilla. Koska yhteistalossa 
ainoastaan makuuhuoneet ovat täysin yksityistä 
tilaa, muut tilat ovat lähtökohtaisesti julkisempia kuin 
tavallisessa asunnossa, ja niitä voidaan siten aukot-
taa vapaammin. Myös Helsinginkujan rauhallinen 
luonne ja olohuoneen sijainti toisessa kerroksessa 
mahdollistavat suuret ikkunat. Yksityisten huoneiden 
puolelle siirtyessä aukotus muuttuu säännöllisem-
mäksi ja ikkunat ovat pienempiä. Erilainen aukotus 
rakennuksen eri osissa luo kontrastia yksityisten ja 
yhteistilojen välille.

Kuva 50. Aluejulkisivu.     1:500
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Kuva 51. Julkisivut.       1:200

Etelä

Pohjoinen



88

Itä

Länsi
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Kuva 52. Julkisivuote.
1:50

 keltaiseksi 
maalattu 
haaparimoitus

käsittelemätön 
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5.7 Rakenteet

Helsinki Share Housen rakenteellisissa ratkaisuissa 
ja rakennusmateriaalien valinnassa on hyödynnetty 
vuosisatojen saatossa toimiviksi todistettuja peri-
aatteita. Rakenteiden ja materiaalivalintojen avulla on 
tarkoitus esittää vaihtoehto nykyrakentamisessa ylei-
sesti käytetyille ratkaisuille, jotka ovat monella tapaa 
ongelmallisia. Ekologisesti kestävän rakentamisen 
periaatteita ovat tutkineet diplomitöissään laajem-
min esimerkiksi Mattila (2014) ja Ranta-aho (2019). 
 Helsinki Share Housen kantavana raken-
teena toimivat massiivipuiset DLT-levyt, joita on 
käytetty seinien lisäksi myös vaakarakenteissa. Kan-
tavia seiniä ovat ulkoseinät ja keskikäytävän seinät. 
Muut seinät eivät ole kantavia, joten huonejakoa on 
mahdollista muokata myöhemmin. Tämän ansiosta 
rakennusta voidaan käyttää muihinkin käyttötarkoi-
tuksiin, mikä voi lisätä sen käyttöikää ja sitä myötä 
rakennuksen ekologista kestävyyttä. Ei-kantavat 
seinät on toteutettu rankarakenteisina, mikä mahdol-
listaa massiivipuusta rakennettujen seinien suhteel-
liseen huonoon ääneneristävyyteen (Puuinfo 2020) 
verrattuna paremman ääneneristyksen huoneiden 
välillä. 
 Helsinki Share Housen alapohjaratkaisuna 
toimii vanhoissa puutaloissakin yleinen tuulettuva 
alapohja, jonka ansiosta rakenteille haitallinen kos-
teus pysyy poissa alapohjan rakenteista. Peruskallio 
on tontilla lähellä maanpintaa, joten rakennus voi-
daan perustaa kallioon kiinnitettyjen pilarien avulla. 
Betonisten perustuspilarien päällä on alapohjan kan-
tavana rakenteena toimiva puupalkisto. 
 Myös rakennuksen yläpohja on tuulettuva. 
Kylmä vintti on teknisesti toimiva ratkaisu, joka pitää 
tehokkaasti kosteuden poissa muista rakenteista. 
Vesikaton aluskatteena toimii kaksinkertainen lau-

doitus ja sitä kannattelee kantaviin seiniin tukeu-
tuva erillinen kattopalkisto. Vanhojen kerrostalojen 
tapaan vintille on suunnitelmassa sijoitettu asukkai-
den irtaimistovarastoja. 
 Helsinki Share Housen rakennusmateriaa-
leina on käytetty nykyaikaisia versioita perinteisistä 
rakennusmateriaaleista, kuten massiivipuusta ja 
savilaastista. Materiaalivalinnoilla on tarkoitus osoit-
taa, että perinteisillä rakennusmateriaaleilla on mah-
dollista rakentaa täysin nykyaikainen rakennus, joka 
on samalla terveellinen ja ympäristöystävällinen. 
Suurin osa materiaaleista on valmistettu kokonaan 
uusiutuvista ja luonnollisista raaka-aineista, minkä 
ansiosta niissä on luonnollisesti vähän terveydelle 
haitallisia VOC-yhdisteitä (Volatile Organic Com-
pounds) ja ne voidaan käyttöiän päätyttyä palauttaa 
luonnon kiertokulkuun.
 Luonnollisten ja uusiutuvien rakennusmate-
riaalien kääntöpuoli on se, että ne ovat usein kalliim-
pia kuin nykyaikaiset, synteettisistä materiaaleista 
ja uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetut 
rakennusmateriaalit. Pidemmällä aikavälillä luonnol-
listen rakennusmateriaalien käyttö saattaa kuitenkin 
tulla ihmiskunnalle halvemmaksi.

Puu
Suurin osa rakenteista on valmistettu puusta tai 
puupohjaisista raaka-aineista. Puu on nopeasti 
uusiutuva materiaali, jota on Suomessa saatavilla 
lähes rajattomasti. Hengittävänä ja hygroskooppi-
sena materiaalina, se tasoittaa sisäilman kosteus- ja 
lämpötilavaihteluita. Puupinnat tuntuvat ja näyttävät 
lämpimiltä, minkä lisäksi niiden on todettu alentavan 
stressiä ja verenpainetta ja vaikuttavan positiivisesti 
ihmisten mielialaan. (ks. Puuinfo 2021.) 

kantava seinä

ei-kantava seinäkantava seinä

ei-kantava seinä

Kuva 53. Seinien kantavuus.
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 Nämä ominaisuudet pääsevät parhaiten 
esille, kun puupinnat jätetään käsittelemättä, minkä 
takia esimerkiksi makuuhuoneissa käsittelemätöntä 
puupintaa on näkyvillä paljon. Yhteistilojen puolella 
lattiamateriaalina toimii massiivipuinen, kuusesta 
valmistettu lattialankku, joka tuntuu lämpimältä jalko-
jen alla ja parantaa suhteellisen pehmeänä materi-
aalina yhteistilojen akustiikkaa. Massiivipuulattia on 
lattiamateriaalina pitkäikäinen, koska sitä voidaan 
hioa useita kertoja. 

DLT-massiivipuulevyt
Rakennuksen kantavana rakenteena toimii alapoh-
jaa ja kattorakenteita lukuun ottamatta puutapeilla 
yhteen liitetty, ristiin ladottu massiivipuulevy eli DLT 
(Dowel Laminated Timber). DLT-levyjen valmistuk-
sessa ei käytetä lainkaan liimaa eikä nauloja, mikä 
tekee siitä täysin uusiutuvan rakennusmateriaalin. 
Levyn valmistuksessa käytettävät laudat uritetaan 
niin, että jokaisen kerroksen väliin jää pieniä ilmatas-
kuja, jotka toimivat lämmöneristeenä. Ulkoseinissä 
paksu massiivipuulevy varastoi lisäksi suuren mas-
sansa ansiosta paljon lämpöä, joten erillistä lämmön-
eristekerrosta ei tarvita. (Thoma 2020.)
 DLT-levyn valmistuksessa käytetyt puutapit 
jäävät näkyviin valmiin levyn pintaan, mistä johtuen 
se saattaa joidenkin silmiin näyttää viimeistelemättö-
mältä. Yhteistiloissa levyn pinta on peitetty savilaas-
tilla, ja julkisivussa pinnan peittää myös säänsuojana 
toimiva koristerimoitus. Toinen levyn pinnoista on 
kuitenkin mahdollista tehdä niin, että tapit jäävät pii-
loon. Tätä on hyödynnetty makuuhuoneissa, jossa 
eläväistä puupintaa on jätetty näkyviin. 

Savilaasti
Yhteistiloissa seinät on päällystetty valkoisella savi-
laastilla. Valkoiset seinät tekevät tiloista valoisampia 
ja luovat kontrastia yhteistilojen ja makuuhuoneiden 
välille. Koska savilaasti on pintamateriaalina hengit-
tävä, puupinta voidaan päällystää sillä ilman, että 
rakenteen hengittävyys kärsii. Savilaastilla saadaan 
aikaan eläväinen pinta, jonka pienet kolhut ja reiät on 
helppo paikata. Pintakäsittely savilaastilla parantaa 
myös puupinnan paloturvallisuutta. Savilaasti on val-
mistettu luonnollisista raaka-aineista eikä se sisällä 
haitallisia kemikaaleja, minkä ansiosta se voidaan 
käytön jälkeen palauttaa luontoon.

DLT-levyn pinta

DLT-levyn pinta ilman näkyviä puutappeja

Kuva 54. Toinen DLT-massiivipuulevyn pinnoista on mah-
dollista valmistaa niin, että valmistuksessa käytetyt puutapit 
jäävät piiloon. 
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Linoleumi
Makuuhuoneiden puolella vaihtelua materiaalipalet-
tiin tuo lattiapäällysteenä toimiva sävytetty linoleu-
mimatto. Linoleumin pääraaka-aineena toimivat 
pellavaöljy, havupuista saatava luonnollinen hartsi ja 
sahanpuru, jotka ovat kaikki täysin uusiutuvia mate-
riaaleja (Forbo 2021). Tämänkokoisissa huoneissa 
käytettynä mattoa ei välttämättä tarvitse liimata kiinni 
lattiaan, minkä ansiosta se on helppo irrottaa ja käyt-
tää uudelleen tai kierrättää. Linoleumi on hengit-
tävä materiaali, joka tuntuu lämpimältä jalkojen alla. 
Sen erikoisuutena on, että pienet naarmut ja kolhut 
 korjaantuuvat itsestään.

Betoni
Rakennuksen perustuksissa on käytetty teräksellä 
vahvistettua betonia, koska se on teknisiltä ominai-
suuksiltaan ylivoimainen materiaali. Betonin käyttöä 
tulisi kuitenkin mahdollisesti välttää, sillä betonin raa-
ka-aineena käytettävän sementin valmistus aiheuttaa 
maailmanlaajuisesti huomattavia hiilidioksidipääs-
töjä ja vaatii paljon energiaa (Andrew 2018). Betonin 
kierrätysarvo on huono, eivätkä sen pääraaka-aineet 
(sementti, kiviaines) ole uusiutuvia. Betonin käyttö on 
pyritty suunnitelmassa minimoimaan valitsemalla 
rakennuksen perustustavaksi pilariperustus tuulettu-
valla alapohjalla, joka vaatii vähemmän betonimateri-
aalia kuin esimerkiksi yhtenäinen betonisokkeli. 

Kerrosrakenteet
Kaikki kerrosrakenteet ovat läpikotaisin hengittäviä, 
jolloin kosteus ei pääse tiivistymään ja aiheuttamaan 
kosteus- ja sisäilmaongelmia. Rakenteissa ei ole käy-
tetty muovista valmistettuja eristeitä tai kalvoja. 

AP1

VP1

US1

YP1

VK1

Kuva 55. Julkisivun rakenneleikkaus 
B-tyypin huoneiden kohdalta.  1:50
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10%

US1, kantava ulkoseinä (460 mm)

Rimoitus, kuusi (50x50 mm, k100)
Säänkestävä kuusivaneri (12 mm)
Tuuletusrako (22 mm) ja koolaus (22x100 mm, k600)
Ilmansulkupaperi
DLT-massiivipuulevy (376 mm), esim. Thoma Holz100

VS1, kantava sisäseinä (160 mm)

DLT-massiivipuulevy (152 mm)
Savilaasti juuttikankaalla (8 mm), esim. UKU Pure Earth

VP1, välipohja (405 mm)

Lattialankku, kuusi (33x150 mm)
Koolaus (40x40 mm)
Askelääneneriste (huokoinen puukuitulevy 30 mm)
Hiekkatäyttö (80 mm)
DLT-massiivipuulevy (212 mm)
Savilaasti juuttikankaalla (10 mm)
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10%

VK1, Vesikatto (128 mm)
Konesaumattu peltikate
Ruodelaudoitus (22x100 mm)
Tuuletusrimat (40x40 mm)
Aluskatelaudoitus (22x100 mm, kaksikerroksinen)
Laudoitus (22x100 mm)
(Kattotuolit)

YP1, yläpohja (795 mm)
Lattialankku, kuusi (33x150 mm)
Koolaus (100x200 mm), tuuletusväli
Savikyllästetty puukuitueriste (320 mm)
Huokoinen puukuitulevy (20 mm)
DLT-massiivipuulevy (212 mm)
Savilaasti juuttikankaalla (10 mm)

AP1, alapohja (675 mm)
Linoleumimatto (3 mm), esim. Marmoleum Walton
Askelääneneriste (huokoinen puukuitulevy 30 mm)
Hiekkatäyttö (80 mm)
DLT-massiivipuulevy (212 mm)
Alapohjapalkit (100x350 mm, k600) 
  + puukuitueriste (320 mm)
Tuulensuojalevy (puukuitulevy, 30 mm)
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Tässä diplomityössä on tutkittu asuintilojen jaka-
mista japanilaisen share house -yhteisasumis-
konseptin kautta. Suunnittelutyötä taustoittavassa 
osiossa on perehdytty yksinasumiseen yhteisasumi-
seen ohjaavaana ilmiönä sekä japanilaisiin yhteista-
loihin yhtenä esimerkkinä asuintilojen jakamisesta. 
Taustoittavan osion perusteella on laadittu suunni-
telma yhteisölliseksi asuintaloksi yksinasujille Helsin-
gin Alppiharjuun.  
 Kirjallisuuskatsauksen perusteella yhteistalo 
on Japanissa ennen kaikkea vastaus lisääntyneen 
yksinasumisen ongelmiin. Asuminen on Japanin 
suurkaupungeissa kallista, eikä monilla nuorilla ole 
huonojen työmarkkinoiden aiheuttamasta epäva-
kaasta taloudellisesta tilanteesta ja yhteiskunnan 
yksinasujille myöntämien tukien puutteesta johtuen 
varaa asua yksin. Vuokra-asuntomarkkinoiden edul-
lisimmat vaihtoehdot ovat pieniä ja huonolaatuisia, 
minkä lisäksi vuokrasopimukset ovat pitkiä ja vuok-
ralainen joutuu sopimuksen alussa maksamaan 
huomattavia summia, joita ei koskaan saa takaisin. 
Yhteistalo mahdollistaa edullisemmat asumiskus-
tannukset ja tekee vuokraamisesta helpompaa. Se 
nähdään houkuttelevana ja tyylikkäänä asumismuo-
tona, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle asumis-
polulle ja joka edustaa uusia, modernimpia arvoja.
 Yhteistalojen suosio on kasvanut viime vuo-
sina räjähdysmäisesti, minkä seurauksena mark-
kinoilla on paljon erilaisia yhteistaloja muutaman 
asukkaan pientaloista valtaviin asuntolamaisiin 
komplekseihin. Parhaassa tapauksessa yhteistalo 
tuo asumiseen lisäarvoa laadukkaiden yhteistilojen, 
palveluiden ja yhteisöllisyyden muodossa. On kuiten-
kin olemassa myös yhteistaloja, joissa nämä jäävät 
puuttellisiksi ja asuintilojen jakaminen muiden ihmis-
ten kanssa aiheuttaa ongelmia. 
 Monet Japanissa asuintilojen jakamisen suo-
sioon vaikuttavat tekijät ovat läsnä myös Suomessa, 

ja erityisesti Helsingissä. Yksinasuminen on suu-
rissa kaupungeissa yleistä, mutta kaikki yksinasujat 
eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä asuinolosuhteisiinsa. 
Yksinasujien asumistarpeet ovat monimuotoisia ja 
myös kiinnostus nykyistä yhteisöllisempiä asumis-
ratkaisuja kohtaan on tunnistettu. Asuintilojen jaka-
misesta on puhuttu viime vuosina Suomessa paljon 
niin mediassa kuin ammatillisissa yhteyksissä, mutta 
konkreettiset esimerkit asuintilojen jakamisesta ovat 
jääneet vähäisiksi. Esittelemäni suunnitelman avulla 
olen pyrkinyt esittämään yhden esimerkin siitä, mitä 
asuintilojen jakaminen voisi käytännössä tarkoittaa. 
 Jos työn suunnitteluosiossa esiteltyä tilan-
netta verrataan sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki 
suunnitelman yhteistalon kaksikymmentä asukasta 
asuisivat yksin, huomataan, että yhteistalon avulla 
on mahdollista saavuttaa ekologisia, taloudellisia 
ja sosiaalisia hyötyjä. Yhteistalo asumisratkaisuna 
mahdollistaa jakamistalouden, jonka avulla yksittäis-
ten kotitalouksien kulutusta on mahdollista vähen-
tää. Yhteistalon avulla on mahdollista myös pienen-
tää yksinasujien asumisväljyyttä, minkä on todettu 
olevan tehokas keino asumisen aiheuttamien nega-
tiivisten ilmastovaikutusten vähentämisessä (Letten-
meier et al. 2014). Vuoden 2019 lopussa yksinasujien 
keskimääräinen asumisväljyys Helsingissä oli 48,8 
m2 (Helsingin kaupunki 2021a). Vertailukelpoinen 
luku asumisväljyydelle tämän työn suunnitelmassa 
saadaan, kun huoneistoalasta vähennetään käytävät 
ja portaikko ja jäljelle jäävä pinta-ala jaetaan asuk-
kaiden lukumäärällä. Näin Helsinki Share Housen 
asumis väljyydeksi muodostuu suurista ja monipuo-
lisista yhteistiloista huolimatta 26,5 m2 per asukas, 
mikä on helsinkiläisten yksinasujien keskimääräistä 
asumisväljyyttä huomattavasti pienempi. 
 Tavallista pienempi asumisväljyys tarkoittaa 
luonnollisesti pienempää rakennusta, mikä puoles-
taan vähentää rakennuskustannuksia. Kustannuksia 

6 Loppupäätelmät
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laskee myös se, että märkätiloja on kerrostaloasun-
toihin verrattuna suhteessa vähemmän. Työn vii-
meisessä alaluvussa esitellyt rakennusmateriaalit ja 
-tekniikat saattavat nykyrakentamisesta poikkeavina 
ratkaisuina nostaa rakennuskustannuksia, mutta 
niillä ei ole toisaalta ole merkitystä yhteistalon toimi-
vuuden kannalta.
 Yhteistalon asukkaista muodostuu par-
haassa tapauksessa tiivis yhteisö, joka toimii nyky-
ajan kaupunkiasujalla ydinperheen korvikkeena. 
Yhteistalo voi lisätä sosiaalisen vuorovaikutuksen 
määrää ja merkityksellisiä ihmissuhteita asukkaiden 
elämässä. Tätä ei ole jätetty sattuman varaan, vaan 
yhteisöllisyyttä rakennetaan aktiivisesti esimerkiksi 
yhteisömanagerin järjestämien tapahtumien avulla. 
Lisäksi asukasvalinnan avulla valitaan asukkaiksi sel-
laisia ihmisiä, jotka ovat lähtökohtaisesti halukkaita 
viettämään aikaa muiden asukkaiden kanssa.
 Yhteistalokonseptin suosio Japanissa todis-
taa, että yhteistaloilla on mahdollista pitää yllä kan-
nattavaa liiketoimintaa. Tämän diplomityön puitteissa 
en kuitenkaan ole tutkinut suunnitelman taloudellista 
kannattavuutta, vaan olen halunnut esitellä yksinasu-
jien kannalta ideaalisen tilanteen, jossa taloudelliset 
tekijät eivät ole juurikaan ohjanneet suunnittelua. 
Taloudellista kannattavuutta voitaisiin kuitenkin hel-
posti lisätä esimerkiksi jakamalla isommat huoneet 
kahtia, jolloin taloon saataisiin kaksi vuokraa maksa-
vaa asukasta lisää, mutta talo pysyisi muuten omi-
naisuuksiltaan lähes samanlaisena. Jos taloudelliset 
intressit olisivat olleet läsnä tilaohjelman laatimisvai-
heessa, yhteistiloista oltaisiin voitu jättää pois vie-
rashuone, saunatilat ja työhuone. Tällöin yhteistilat 
olisivat luonnollisesti suppeammat, mutta talo olisi 
silti perusominaisuuksiltaan toimiva yhteistalo. Myös 
rakennusmateriaalien vaihtaminen nykyrakentami-
sessa yleisemmin käytettyihin materiaaleihin laskisi 
rakennuskustannuksia.
 Yhteistalon kaltaisissa yhteisasumiskonsep-
teissa on riskinä se, että niitä käytetään välineenä 
taloudellisen hyödyn saavuttamiseen, jolloin asumi-
sen laatu saattaa kärsiä. Yhteistilojen täytyy yhteis-
talossa olla tarpeeksi suuria ja ne täytyy sijoittaa eril-
leen yksityisistä huoneista. Yksityisyyden säätelyn 

täytyy olla mahdollista, eli yksityisiin huoneisiin tulee 
pystyä kulkemaan ilman, että kulkee yhteistilojen 
läpi. Hygieniatiloja täytyy olla tarpeeksi suhteessa 
asukasmäärään. Liian huonolaatuisten yhteistalo-
jen rakentaminen voitaisiin estää rakennusmääräys-
ten avulla esimerkiksi luomalla yhteistaloja koskeva 
säännöstö, jossa määritellään toimivan yhteistalon 
minimivaatimukset. 
 Suunnitteluosion tärkein anti tämä työn 
lukijalle ovat toimivista japanilaisista yhteistaloista 
johdetut suunnitteluperiaatteet, joita on havainnol-
listettu esitellyn suunnitelman avulla. Rakennuksen 
ulkonäkö ja esimerkiksi rakennustekniikka ovat suun-
nitelmassa toissijaisia tekijöitä, joilla ei ole juurikaan 
vaikutusta yhteistalon toimivuuteen. Suunnittelupe-
riaatteiden avulla olisi mahdollista suunnitella myös 
täysin toisenlainen rakennus
 Tämä diplomityön puitteissa olen lähestynyt 
yhteistalojen suunnittelua ainoastaan uudisrakenta-
misen näkökulmasta. Japanissa yhteistalot ovat kui-
tenkin toimineet edelläkävijänä rakennusten uusio-
käytössä eli niitä on uudisrakentamisen sijaan tehty 
muulta käytöltä tyhjäksi jääneisiin kiinteistöihin. Seu-
raava askel yhteistalojen tutkimuksessa olisikin sel-
vittää, miten konsepti voitaisiin sovittaa jo olemassa 
oleviin rakennuksiin, joissa rakenteet ja aikaisempi 
tilajako asettavat haasteita tilojen suunnittelulle. 
Yhteistalokonseptin avulla purku-uhan alla olevia 
rakennuksia pystyttäisiin mahdollisesti helpommin 
muokkamaan asuinkäyttöön, jolloin luonnonvaroja 
tuhlailevalta rakennusten purkamiselta vältyttäisiin. 
 Yhteistaloissa on siis paljon potentiaalia 
monien rakentamiseen ja asumiseen liittyvien ongel-
mien ratkaisemisen kannalta. Yhteistalo ei asumisrat-
kaisuna sovellu kaikille, mutta niiden avulla voitaisiin 
tarjota vaihtoehtoinen ratkaisu sellaista kaipaaville. 
Mahdollisia rakennuspaikkoja on paljon ja esittele-
mäni suunnitelma on vain yksi monista mahdollisista 
yhteistalon toteutustavoista. Uskon vahvasti, että 
yhteistalolle voisi löytyä kiinnostusta myös Suomesta 
ja toivon, että jonain päivänä Helsingissäkin on mah-
dollista asua yhteistalossa. 
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